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زبان برنامه نويسى جديد «يور/ وب» با فناورى هاى 
مختلف طراحى وب هماهنگى دارد



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50302 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

گزارش خبرى

سوار بر ماشين زمان
آرش جهانگيري

مركز كنوانسيون شهر الس وگاس اياالت متحده طبق سنتي ديرينه، ميزبان پرسروصداترين نمايشگاه ساالنه فناوري جهان بود. نمايشگاه 
CES (نمايشگاه بين المللي محصوالت مصرفي الكترونيكي) امسال كه از شانزدهم تا نوزدهم دي برگزار شد، موج بزرگي از دستگاه هاي جديد 
را وارد دنياي فناوري كرد؛ به طوري كه بسياري از دستاورد هايي كه در اين رويداد بزرگ به نمايش در آمدند، محصوالت مورد استفاده مصرف كنندگان 
را در ماه هاي آينده تعريف مي كنند. امسال باتوجه به گرايش هاي موجود در بازار فناوري، منتظر ديدن دستگاه هاي خانگي هوشمند، تلويزيون هايي با وضوح 
  CES ــت كه تصوير فوق العاده و خودروهاي بدون راننده به عنوان پديده هاي اصلي CES 2015 بوديم كه چنين نيز بود، اما موارد غافلگيركننده ديگري نيز وجود داش
امسال را به يك ماشين زمان شبيه كرده بود. اگر نمايشگاه امسال را معيار قرار دهيم، به نظر مي رسد مانيتور رايانه هاي شخصي به لطف وضوح تصوير 4k  و انحناي زيبايشان 
ــد اصلي ترين جريان CES 2015 باشد، فقط با چند دستگاه مجزا در نمايشگاه حاضر شد. خودروهاي  ــيا كه تصور مي ش ــده اند. از طرف ديگر، اينترنت اش دوباره جذاب ش
بدون راننده نيز كه بازيگران معدود اما قدرتمندي دارد، در حال اوج گرفتن است. با اين حال، اين تازه شروع يك سال ميالدي است و محصوالت آخرين مدل و جنجالي 

اين نمايشگاه حتما رقباي جدي تري پيدا خواهند كرد. در ادامه نگاهي مي اندازيم به هفت محصول مهم كه در CES امسال معرفي شده اند.

4k جادوي پيكسل ها در تلويزيون
ــرفت  پيش ــاره  درب  CES
و  ــت  اس ــف  مختل ــاي  فناوري ه
ــارپ، نماينده  ــن تلويزيون ش جديدتري
ــرفت تلويزيون ها در اين نمايشگاه  پيش
محسوب مي شود. از نظر فني، تلويزيون 
ــارپ در گروه 4k  قرار مي گيرد، اما  ش
ــاوري اين  ــلي كه در فن جادوي پيكس
ــود  ــه كار رفته باعث مي ش تلويزيون ب

ــن تلويزيون 66 ميليون  ــويد. اي ــا كيفيت تصويري فراتر از 4k  روبه رو ش ب
ــتر از يك تلويزيون 4k  معمولي است  ــل دارد كه 42 ميليون بيش زيرپيكس
و تمام اين زيرپيكسل ها به صورت مجزا قابل كنترل است. تلويزيون هوشمند 
شارپ اين توانايي را دارد كه به پيكسل ها اجازه دهد از پيكسل هاي كناري خود 
زيرپيكسل قرض بگيرند و دقت كلي تصوير را افزايش دهند. به اين فناوري 
ــود و نتيجه، نمايشگري است كه وضوح  ــيم پيكسل» نيز گفته مي ش «تقس
ــت. البته از نظر فني  ــر مفيد آن برابر 7860 در 4320 يا تقريبا  8k اس تصوي
وضوح تصوير اين تلويزيون دقيقا برابر با  8k نيست و به همين دليل شارپ 
ــتفاده نكرده، اما ادعا مي كند اين  از اين عبارت براي معرفي اين محصول اس

تلويزيون باالترين وضوح تصوير در رده 4k UHD TV  را دارد.

نازك ترين تبلت دنيا
ــواره در تبلت ها مطلوب بوده و  ــتي (كمينه گرا) هم نازكي و طراحي مينيماليس
ــخ خوبي داده است.  ــركت Dell با تبلت Venue 8 7000 به اين انتظار پاس ش
ضخامت اين تبلت فقط شش ميلي متر يا 0/24 اينچ است؛ يعني تار مويي باريك تر از تبلت 

مشهور آيپد اير 2. دوربين عقب اين تبلت 
ــت،  فقط براي ثبت عكس هاي زيبا نيس
ــه بعدي  ــط حالت س ــه توانايي ضب بلك
ــما  ــته و به ش داده هاي مورد نظر را داش
ــيا و حتي صورت ها را  ــازه مي دهد اش اج
ــكن كرده و مدل هايي ايجاد كنيد كه  اس
ــال به ديگر نرم افزارها (مانند  قابليت انتق
ــازي در دنياي واقعي به  بازي ها) يا بازس

وسيله پرينترهاي سه بعدي را دارند.

بهترين مربي پوشيدني
ــركت هاي شناخته شده   Garminاز ش
ــري و اويونيك  ــه محصوالت ناوب كه در زمين
 Fenix 3 ــد ــاعت جدي ــا عرضه س ــت، ب ــروازي اس پ
ــترش دهد. اين ساعت مانند  مي خواهد حوزه خود را گس
يك مربي در تمرينات ورزشي ازجمله اسكي، كوهنوردي 
ــما ياري مي رساند. عالوه بر آن،  و اسنوبردسواري به ش
ــخت را دارد. همچنين اين  ــرايط س ــي تحمل ش تواناي
محصول از زيبايي خاصي برخوردار است، طراحي ظريف 
اين محصول يك ساعت كالسيك اما پيشرفته را نمايش 

مي دهد. عالوه بر اينها اين ساعت مي تواند به تلفن شما متصل شود تا نوتيفيكشن  تماس ها، پيامك ها و ايميل ها را به مچ دستتان 
انتقال دهد. ساعت فنيكس 3 در سه رنگ و با قيمت پايه 499 دالر عرضه مي شود. يك مدل به رنگ ياقوت كبود نيز موجود است 

كه صد دالر گران تر است.

مانيتور 34 اينچي منحني
ــگرهاي منحني، معموال اين  ــونگ به نمايش ــركت سامس باوجود عالقه ش
محصوالت چنگي به دل نمي زنند، اما مانيتورهاي منحني داستان ديگري دارند، 
 SE790C ــم نواز مانيتور منحني ــمتان به خطوط چش به طوري كه از لحظه اي كه چش
ــته اش مي شويد. اين مانيتور نسبت تصوير فوق وايد 21:9 دارد كه تقريبا  مي افتد، دلبس

ــبت تصوير 4:3 كه كنار يكديگر  با دو مانيتور قديمي با نس
ــعاع انحناي 3000  ــند برابري مي كند. ش ــرار گرفته باش ق
ــت، اما براي يك مانيتور كه  ميلي متري آن نسبتا زياد اس
معموال كمتر از يك متر با چشمان شما فاصله دارد، بويژه با 

چنين اندازه بزرگي كامال منطقي است.

خانه مفهومي هوشمند
 Life Space UX ــمند  هوش ــه  خان
 شركت سوني در نمايشگاه سال قبل رونمايي شد، اما در 
ــت. اين طرح  CES 2015 ارتقايي همه جانبه يافته اس
بسيار فراتر از خروجي هاي برق متصل به اينترنت است. 
ــو پروژكتورهايي  ــي LED  زيبا، ويدئ بلندگوهاي حباب
ــه ديوارها را به صفحه نمايش تبديل مي كنند و ميزكار  ك
تعاملي، اين ايده را به يكي از بهترين پيش نمونه خانه هاي 
ــت. هنوز كامال روشن نيست  هوشمند مبدل ساخته اس
تمام اين عناصر مجزا چگونه كنار يكديگر كار خواهند كرد 
ــا زماني كه محصوالت و ايده هاي مرتبط با خانه هاي  و ت

هوشمند به سطحي نرسند 
ــردم عادي  ــراي م ب كه 
ــند،  باش ــته  جذابيت داش
بازاري براي خود دست و پا 
ــه  البت ــرد.  ك ــد  نخواهن
ــتم  ــد سيس به نظرمي رس
مينيماليستي سوني از پس 

اين چالش بر خواهد آمد.

خودروي الكتريكي بدون راننده 
خودروهاي بدون راننده سال هاي اخير پيشرفت قابل مالحظه اي داشته 
ــد. همان طور كه انتظار مي رفت در  ــه زيادي را نيز به خود جلب كرده ان و توج
ــتند،  ــركت كنندگان قابلي در اين زمينه حضور داش ــال نيز ش ــگاه امس نمايش
هرچند به دليل نياز به هزينه گزاف و دانش بسيار پيشرفته براي ساخت اين خودروها، 
ــال شركت  ــگاه امس ــركت هاي زيادي توان رقابت در اين زمينه را ندارند. در نمايش ش
ــي هدايت خودكار را به  ــودي يك خودروي SUV با تواناي ــا همكاري آئ Delphi ب
نمايش گذاشت كه سواري نرم و امكانات بسيار آن جالب توجه بود. شركت مرسدس بنز 
نيز با خودروي مفهومي مستقل (به معني بدون راننده) خود، يعني F 015 لوكس و زيبا، 
بار ديگر چشم ها را به خود خيره كرد.شركت مرسدس به جهان پس از 2030 مي انديشد، 
زماني كه خودروها به نوع جديدي از فضاي زندگي با قابليت تحرك تبديل خواهند شد. 
ــبت هاي ابعادي نامعمول دارد و دو رديف چراغ LED بزرگ در  خودروي F 015 نس
جلو و پشت كه براي ارتباط با ديگر خودروها و محيط اطراف به كار گرفته شده، ظاهر 
ــان مي دهد. اين  آن را بيش از پيش آينده نگرانه و غيرمتداول نش
خودرو به چهار صندلي چرخان مجهز است كه به سرنشينان اجازه 
مي دهد، رو در رو بنشينند. همچنين پنجره هاي اين خودروي زيبا 

و تجمالتي مانند يك صفحه نمايشگر عمل مي كند.

با 7 محصول 
مهم نمايشگاه 
 CES 2015

آشنا شويد

پخش كننده موسيقي با استفاده از تجربه شخصي
ــته  ــركت Bang & Olufsen در رابط كاربري BeoSound Moment نوآوري مهمي به نمايش گذاش ش
است؛ يك پخش كننده موسيقي با يك اهرم چرخشي لمسي خازني كه در يك سطح از جنس چوب واقعي كار گذاشته 
ــد آن را به آيفون يا  ــري مانند جادو دارد. مي تواني ــتفاده مي كنيد، تاثي ــت. هنگامي كه براي اولين بار از آن اس ــده اس ش
پخش كننده موسيقي خود متصل كرده يا با استفاده از بلوتوث از سرويس هاي متعدد ازجمله  Deezer ،Spotify  يا 
YouTube به صورت استريمينگ استفاده كنيد. اين رابط كاربري همچنين امكاني به نام  mood wheel را به شما 
مي دهد؛ يك اهرم چرخشي رنگي كه در آن رنگ ها متناسب با حال و هواي موسيقي اي است كه دوست داريد بشنويد. اين 
دستگاه با اين هدف طراحي شده كه از تجربه شخصي شما در پخش موسيقي استفاده كند تا آن كه شما را وادار كند طرز 

كار يك رابط كاربري پيچيده ديگر را فرا گيريد.
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در الس وگاس چه خبر بود؟
CES 2015 نيما جعفري/ خبرنگار حاضر در

ــت تاثير  ــب هاي الس وگاس تح ــته ش هفته گذش
ــگاه بزرگي  بزرگ ترين ويترين بازار فناوري بود؛ نمايش
كه با  اين كه فقط خبرنگاران و فعاالن حوزه فناوري كه 
از قبل ثبت نام كرده بودند اجازه بازديد از آن را داشتند، 
ــيع مي انداخت.  ــما را ياد يك بازار مكاره در ابعاد وس ش
ــگاه هاي تجملي و پرنور  ــهور مانند فروش برند هاي مش
ــد، اما  ــذران را مي دزديدن ــگاه رهگ ــيدند و ن مي درخش
ــاط دستفروش ها رونق  مانند هر بازار مكاره ديگري بس
ــاني كه اين بار در قامت  ــت. دستفروش ــتري داش بيش
ــركت هاي كوچك با محصوالتي عجيب ظاهر شده  ش
ــين هاي آخرين مدل با تمام  ــد. به همين دليل ماش بودن
ــاي چند ده اينچي با  ــان يا حتي تلويزيون ه زرق و برقش
ــان، حتي درصدي از محبوبيت  تصاوير اعجاب انگيزش
ــاي عجيب و كوچك مانند ربات هاي پرنده كه  گجت ه
ــتند. به جرات  ــالن ها را طي مي كردند، نداش راهرو ي س
ــنواره فناوري،  ــن جش ــتاره هاي اي ــت س ــوان گف مي ت

گجت هاي بظاهر كم اهميت اما عجيب بودند.
ــگاه  ــه جالب ديگر جاي خالي اپل در اين نمايش نكت
 CES ــگي از آمدن به ــنت هميش بود كه طبق يك س
سرباز زده بود. با اين حال بيشتر از هر تلفن همراه ديگري 
ــت مخاطبان اين نمايشگاه آيفون ديده مي شد و  در دس
در بيشتر گفت وگو ها حداقل يكي از عبارات اپل، آيفون، 
اپل واچ و مك شنيده مي شد تا جاي خالي اين شركت اين 

بار از سوي مصرف كنندگان محصوالت آن پر شود.
ــگاه  با وجود اين بايد اعتراف كرد آنچه تمام نمايش
CES 2015 را در برگرفته بود، همه گير شدن اندرويد 
است. درواقع مي توان گفت اين سيستم عامل به صورت 
ــت و تمام  ــل تصوري در حال قدرت گرفتن اس غيرقاب
ــگاه را زير فرماندهى خود برده  فناورى هاى اين نمايش
ــين ها، تلويزيون ها،  ــمند، ماش ــت. ساعت هاي هوش اس
ــر گجت هاي  ــتبند ها و ديگ ــا، دس ــي ها، تبلت ه گوش
ــا خود يدك  ــب اندرويدي را هم ب ــيدني، همه لق پوش

مي كشند. 

قدرت همه گير اندرويد مي تواند دنياي آينده فناوري 
ــد، اما اگر اين  ــار فرمانروايي گوگل قرار ده را در اختي
تكثير ديوانه وار اندرويد يك حباب باشد و مانند نپس تر 
بتركد، تاوان اين فروپاشي دامن بسياري از شركت ها را 
خواهد گرفت و دنياي فناوري شاهد يك سقوط آزاد به 

تمام معنا خواهد بود. 
ــا اندرويد دنبال آن  ــتم عظيمي كه گوگل ب اكوسيس
است، بيش از آن كه براي اين ابرشركت وسوسه برانگيز 
ــد، بار مسئوليت آن را سنگين مي كند و  و پرمنفعت باش
ــك لغزش كوچك براحتي مي تواند گوگل را از عرش  ي
ــاند. در هر صورت فرداي دنياي فناوري  به فرش بكش
ــكلي كه رقم بخورد، تاثير اندرويد در آن بسيار  به هر ش
ــت؛ تاثيري كه  پررنگ تر از ديگر پديده هاي موجود اس
ــياه و در عين حال روشن و رويايي  ــيار س مي تواند بس
ــالن هاي CES امسال اين واقعيت را بيشتر از  باشد. س
ــته يادآوري مي كردند كه اندرويد مانند اختاپوسي  گذش

بازوهايش را بر تمام اركان فناوري گسترانده است.

مكث

ــوازم الكترونيك  ــاي ل ــته، دني ــاي گذش در دهه ه
ــت. سرعت اين  ــده اس به طور قابل توجهي متحول ش
ــال اخير به حدي بوده كه حتي آن  تحول در دو سه س
ــه  ــال پيش مقايس را نمي توان با تغييرات ده يا 20 س
ــي روزمره نيز  ــوالت در زندگ ــر و تح ــرد. اين تغيي ك
ــود؛ گوشي هاي هوشمند جايگزين  بوضوح ديده مي ش
ــيقي، دوربين  همه چيز از جمله پخش كننده هاي موس
ــي دفترچه هاي  ــط صدا و حت ــتگاه ضب ديجيتال، دس
ــده اند. رايانه هاي شخصي روميزي بزرگ  يادداشت ش
از بين رفته اند و ديگر خبري از باند هاي پخش صداي 
بدتركيب با اجزاي غول پيكر بلندگوهاي استريو نيست. 
ــنگين  تلويزيون هاي CRT مكعبي بد قواره با وزن س

نيز به تاريخ پيوسته اند.
ــده در  ــش درآم ــه نماي ــاي ب ــروزه فناوري ه ام
ــي ازجمله هواپيماهاي بدون  فيلم هاي علمي ـ تخيل
ــيدني هوشمند،  ــين، ربات ها، گجت هاي پوش سرنش
ــمند، تلويزيون هاي 4k پرزرق و برق،  خانه هاي هوش
دوربين هاي سه بعدي و خودروهايي كه بخوبي خود را 
به دنياي ديجيتال متصل كرده اند، در نمايشگاه هايي 
مانند CES در حال تبديل به واقعيت هستند. بعضي 
ــال ها در CES بدون تغيير  ــام اين س ــا نيز تم چيزه
ــت جمعيت بيش از  ــت. براي مثال سال هاس مانده اس
حد متقاضيان، مشكل پيدا كردن تاكسي، مواد غذايي 
نه چندان مطلوب و تجمع كاربران گوشي به دست در 
ــبي دارد، در  ــر نقطه اي كه اتصال واي ـ  فاي مناس ه
ــود. اينها تنها چيزهايي  ــيه نمايشگاه ديده مي ش حاش
ــهر «نور و  ــد روز افزون فناوري در ش ــت كه رش اس
ــته  رنگ» اياالت متحده هيچ تاثيري روي آنها نداش
ــوالت تجاري،  ــا و محص ــان فناوري ه ــت. در مي اس
ــز و جالب زيادي به  ــال هيجان انگي ابزارهاي ديجيت
ــم مي خورد كه باوجود اقبال كمتر براي ورود به  چش
ــش از ديگر محصوالت اين  ــطح عمده، بي بازار در س
ــالن هاي CES 2015 را  ــگاه، گشتزني در س نمايش
لذت بخش مي كرد. در ادامه سراغ ستاره هاي درخشان 

و عجيب كهكشان فناوري CES رفته ايم.

با يك شارژر چند گجت را شارژ كنيد
اگر از چند گجت مختلف استفاده مي كنيد، حتما با 
 Griffin ــان درگير هستيد. شركت سيم  شارژرهايش
ــگاه CES عرضه كرده كه  گجت جديدي را در نمايش
ــتگاه مختلف را بدون  ــه كاربر اجازه مي دهد چند دس ب
ــارژر وصل كند. اين  ــكل گره خوردن سيم ها به ش مش
ــي دارد كه قابليت  ــتگاه پنج درگاه مختلف 12 ولت دس

اتصال به دستگاه اندرويد و آي.او.اس را دارند.

پدال هوشمند دوچرخه
ــي connected cycle، باوجود  ــدل مفهوم م
ــمند محسوب مي شود. اين  سادگي، از ابزارهاي هوش
ــما را ثبت كرده و  ــدال تمام اطالعات حياتي بدن ش پ
ــمند انتقال مي دهد. همچنين حسگرهاي  به تلفن هوش
ــيله نقليه شما را روي نقشه  GPS آن محل دقيق وس
ــازندگان، اين پدال قابليت   نمايش مي  دهد. به ادعاي س
ــه تمام مدل هاي دوچرخه را دارد. انرژي الزم  اتصال ب
براي روشن بودن اين گجت كوچك نيز از طريق پدال 

زدن تامين مي شود.

فالش ويژه براي عكس هاي سلفي
ــران  ــتر كارب ــارات بيش ــوو روي انتظ ــركت لن ش
ــي براي  ــا ارائه محصول ــته و ب ــت گذاش ــان دس جه
ــادي را به خود  ــلفي، توجه زي ــن عكس هاي س گرفت
 Selfie Flash ــن ــت. فالش دوربي جلب كرده اس
ــن  ــراي گرفت ــده و ب ــاخته ش ــت ال اي دي س از هش
عكس هاي سلفي در محيط هاي تاريك طراحي شده 
ــكل دايره اي اين فالش باعث مي شود نور  ــت. ش اس
 مستقيم به صورت كاربر نتابيده و عكس خراب نشود. 
Selfie Flash با هر بار شارژ مي تواند تا صد عكس 

را پشتيباني كند.

دسته بازي مخصوص تلفن همراه و تبلت
دل  ــاب  ب  mad catz ــونده  تبديل ش ــت  گج
بازي بازهاست. اين دستگاه شبيه يك دسته حرفه اي 
ــت و به هر نوع تلفن همراه يا تبلتي  كنسول بازي اس
ــه كاربران  ــد mad catz ب ــود. گيم پ متصل مي ش
اجازه مي دهد بازي هاي مورد عالقه خود را به صورت 
حرفه اي با اين دسته رويايي بازي كنند. ظاهر فضايي 
ــز نظرتان را جلب كرده و  ــتگاه قبل از هر چي اين دس
ــخصيت هاي فيلم ترنسفرمرز مي اندازد.  شما را ياد ش
ــداول روي  ــر دكمه هاي مت ــالوه ب ــتگاه ع ــن دس اي

دسته هاي بازي، يك كيبورد فيزيكي نيز دارد.

پهپاد عكاس
ــيار كوچك است كه با  «زانو» يك كوادروكوپتر بس
ــر توانايي پرواز دارد و با  همان دقت مدل هاي بزرگ ت
ــمند امكان عكاسي هوايي را  اتصال به تلفن هاي هوش
ــيار آسان تر از قبل مي كند. اين ربات كوچك پرنده  بس
ــلي اش قابليت  ــا دوربين پنج مگاپيكس 300 دالري ب
ــرعت 60  ــط فيلم با كيفيت اچ.دي نيز دارد و با س ضب
ــيله  ــي مي كند. zano به وس فريم در هر ثانيه عكاس
يك اپليكيشن كه براي هر دو سيستم عامل اندرويد و 
ــده، كنترل مي شود و قرار است تا  آي. او .اس عرضه ش

تابستان 2015 روانه بازار شود.

تلفني با حافظه 320 گيگابايتي
ــي. اي. اس  ــگاه س ــايگوس در نمايش ــركت س ش
ــمند با نام V2 را معرفي كرده كه  ــي هوش يك گوش
ــه دارد. اين توانايي اعجاب انگيز  320 گيگابايت حافظ
ــول را به يكي  ــن محص ــه، اي ــتيباني از حافظ در پش
ــال تبديل  ــگاه امس ــن محصوالت نمايش از جالب تري
ــك پردازنده  ــي اندرويدي V2 از ي ــت. گوش كرده اس
ــنپ دراگن 2/5 گيگاهرتزي همراه با سه گيگابايت  اس
رم استفاده مي كند و با استفاده از سيستم عامل كيت كت 
ــمند بسيار سطح باال تبديل  اندرويد به يك تلفن هوش
شده است. دوربين آن نيز 21 مگاپيكسل است تا ديگر 
ــكي در مورد قدرت باالي اين محصول وجود  هيچ ش

نداشته باشد.

جوراب هوشمند
ــمند  ــي كه حتي پدال دوچرخه ها نيز هوش در دنياي
ــت وسايل شخصي  مثل  مي شوند، اصال عجيب نيس
ــر دربياورد.  ــمندها س ــم از دنياي هوش ــا ه جوراب ه
ــت كه نحوه راه  ــمندي اس Sensoriaجوراب هوش
رفتن و ميزان پياده روي افراد را ثبت مي كند. همچنين 
مي تواند به شما اعالم كند كفشي كه پا مي كنيد چقدر 
به پاي شما فشار مي آورد و چه زماني بايد به فكر يك 
ــيد. اين جوراب قابل شست وشو به گفته  كفش تازه باش
سازندگانش تا 35 بار شستن عمر مفيد مي كند و پس از 

آن از حساسيت حسگرهاي آن كاسته مي شود.

تبلت غول پيكر
ــود، معموال يك ابزار  ــي از تبلت صحبت مي ش وقت
ــت  ــال بزرگ تر از تلفن همراه اما در ابعادي هش ديجيت
تا ده اينچي تصور مي شود، اما تبلت غول پيكر شركت 
Fuhu در نمايشگاه امسال CES اين قاعده را تغيير 
ــتر شبيه يك تلويزيون  ــت.big tab  كه بيش داده اس
ــت، در اندازه هاي 55 و 65 اينچ توليد شده  خانگي اس
ــورد بزرگ ترين تبلت جهان را به خود اختصاص  تا رك
دهد. هدف سازندگان اين تبلت از ساخت چنين دستگاه 
ــيله اي براي آموزش به كودكان بوده است.  بزرگي، وس
ــز در اين محصول  ــام بازي هاي ديجيتال ني البته انج

بزرگ بايد لذت بخش باشد. 

باتري 96 ساعته تلفن هوشمند
جديدترين محصول شركت blu نگراني هميشگي 
كاربران تلفن همراه در مورد عمر باتريشان را از بين برده 
است، زيرا تلفن هوشمند جديد اين شركت براحتي تا چهار 
ــاعت  ــي آورد و باتري آن 5000 ميلي آمپر س روز دوام م
ــت. اين تلفن همراه كه studio energy نام دارد  اس
مانند بيشتر محصوالت اين نمايشگاه، از سيستم عامل 
ــك پردازنده 1/3  ــتن ي ــره مي برد و با داش ــد به اندروي
ــزي MediaTek در گروه تلفن هاي همراه  گيگاهرت
ميان رده قرار مي گيرد. پيش از اين باالترين عمر باتري 

با 3900 ميلي آمپر ساعت در اختيار موتوروال بوده است.

باغبان شخصي
شركت parrot با رونمايي از يك گلدان هوشمند، 
 CES ــگاه ــتاوردهاي عجيب  نمايش يكي ديگر از دس
امسال را رونمايي كرد. اين گلدان سراميكي دو ليتري 
ــگرهايش،  ــه Parrot Pot نام دارد با كمك حس ك
ــا و اندازه گيري  ــنجش رطوبت خاك، مواد آلي، دم س
ــتن اطالعات نگهداري از  نور را به عهده دارد و با داش
ــاه مختلف به گلداني ايده آل براي هر گياهي  8000 گي
ــده است. اين محصول هوشمند اطالعات به  تبديل ش
دست آمده را به اپليكيشن اختصاصي خود در تلفن هاي 
ــمند انتقال مي دهد تا كاربر بتواند از شرايط گياه  هوش

مورد عالقه اش در هر لحظه باخبر شود.

CES 2015 گشتزني در حاشيه

بازار عجايب 
داغ است
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بررسى

سارا بصيري

ــان ها تا  ــتور انس ــيا و وادار كردن آنها به انجام دس ــرف زدن با اش ح
همين پنج سال پيش فقط در افسانه هاي مرلين، جادوگر قدرتمند دنياي 
داستان ها امكان پذير بود، اما با پيشرفت فناوري، اين رويا رنگ واقعي پيدا 
ــمند و دستيارهاي  كرده و نظير آن  را مي توانيد در تلفن هاي همراه هوش
ــد مثال به گاز خوراك پزي تان  ــي آنها ديد. البته هنوز هم نمي تواني صوت
ــتور دهيد زير غذا را كم كند. در واقع با وجود تالش هاي زيادي كه  دس
ــده، اما هنوز با به حقيقت پيوستن كامل  ــمند شدن خانه ها ش براي هوش

آن فاصله داريم. 
ــده كه قدم بزرگي در  ــاخته ش بتازگي رايانه متفاوتي به نام Ubi س
ــت. يوبي يك رايانه هوشمند  ــيدن به خانه هاي هوشمند برداشته اس رس
ــت كه برپايه فرامين صوتي، كارهايي را كه كاربر قصد انجام آنها را  اس
ــود و هر كاري  ــتگاه مي تواند وارد اينترنت ش دارد، اجرا مي كند. اين دس
ــده يا از طريق فرامين مستقيم  ــمند، از پيش تعيين ش را به صورت هوش
انجام دهد. با پيشرفت روزافزون وسايل هوشمند، يوبي مي تواند سهولت 
ــتر كرده و به تحقق روياي خانه هاي  ــتگاه ها را بيش ــتفاده از اين دس اس

هوشمند كمك كند. 

جعبه سياه سخنگو
يك جعبه كوچك و مشكي كه سازندگانش نام «صداي اينترنت» را 
روي آن گذاشته اند، در ابعاد 4/75 در 4/75 اينچ و ضخامت 1/5 اينچي 
ــاخته شده است. يوبي به طور مستقيم به يك پريز برق وصل مي شود  س
ــبيه يك  ــتر ش و همراه ميكروفن و بلندگويي كه در آن به كار رفته، بيش
ــتگاه مخابره است. زماني كه اين دستگاه به شبكه واي  ـ فاي منزل  دس
شما وصل مي شود، مي توانيد از فرمان هاي صوتي براي كنترل هوشمند 
ــي آنالين به اطالعات و سرگرمي ها، دريافت پيغام هاي  ابزارها، دسترس
 صوتي براي رويدادهاي تقويم يا ايميل دريافت شده و اجراي ديگر كارها 

استفاده كنيد. 
ــمند و  ــي، انواع گجت هاي هوش ــمند خانگ ــي با ابزارهاي هوش يوب
ــازي IFTTT  كار مي كند.  ــرويس هوشمندس ــتورهاي شرطي س دس
ــه صفحه 4 كليك  ــرويس مي توانيد ب ــتر با اين س ــنايي بيش (براي آش
ــه آدرس http://bit. ly/1I0VFSh  مراجعه كنيد)  ــماره 495 ب ش
ــتورهايي كه يوبي مي تواند انجام دهد، در سايت  ــت كاملي از دس فهرس
ــتم هايي كه از  ــت. در نهايت، يوبي با تمام سيس ــود اس IFTTT موج
پروتكل HTTP و تحت وب تبعيت مي كنند، سازگار است. اين قابليت 
ــتم هاي ديگر با يوبي را  ــه مي خواهند تجربه تجميع سيس ــه افرادي ك ب

داشته باشند، كمك مي كند. 
براي استفاده از اين رايانه زماني كه آن را به منبع تغذيه وصل مي كنيد، 
تنظيمات مرورگر (توصيه شده از كروم به عنوان مرورگر استفاده شود) يا 
ــمند اندرويد را انجام دهيد.  برنامه  UbiCC مخصوص تلفن هاي هوش
ــاد مي كند كه بايد  ـ  فاي خود را ايج ــبكه واي  ــروع كار، يوبي ش براي ش
ــر يوبي كار كنند، به آن وصل  ــتگاه هايي را كه مي خواهيد تحت نظ دس

ــبكه واي ـ  فاي خودتان چيست و رمز  ــپس به يوبي بگوييد ش كنيد. س
عبورتان را وارد كنيد. يوبي به شبكه شما متصل مي شود، شما دوباره به 

آن وصل مي شويد و مي توانيد كار را شروع كنيد. 

حرف زدن با يوبي
ــور آبي رنگ با  ــود و ن ــتور «okey, Ubi» فعال مي ش يوبي با دس
درخشيدن در اطراف دستگاه، به كاربر اعالم مي كند، در حال بيدار شدن  
ــتي از كارهايي كه مي توانيد به آن  ــت. در صفحه پورتال يوبي فهرس اس

بگوييد تا برايتان انجام دهد، وجود دارد. 

است. وقتي چراغ سبز شد، يوبي آماده استفاده است. 

ــت، يعني مي توانيد  ــي از اين كارها، امكان حرف زدن با يوبي اس يك
پرسش هايي را مطرح كنيد و يوبي به آن پاسخ دهد كه البته ممكن است 
ــايد بد نباشد بدانيد  ــخ ربطي به پرسش شما نداشته باشد! ش گاهي پاس

يوبي با صداي يك ربات مونث حرف مي زند. 
ــتيد آن را كم كنيد،  ــود و خواس ــما زياد ب ــر صداي يوبي براي ش اگ
مي توانيد با حرف زدن اين كار را انجام دهيد. البته بايد درخواست خود را 
ــت بيان كنيد. مثال اگر جمله «Decrease volume» را خيلي  درس
 AC» شمرده و واضح بگوييد، پاسخي كه از يوبي خواهيد شنيد عبارت
or DC depends on the power source» خواهد بود. پس 

بايد از عبارت «?can you lower the volume» استفاده كنيد تا 
يوبي پاسخ دهد «Volume is down» و صدا كم شود. به گفته شركت 
ــازنده يوبي، اين دستگاه به مرور زمان هوشمندتر مي شود و اگر مدتي  س
با آن كار كنيد بهتر مي تواند دستورهاي شما را درك كرده و انجام دهد. 
ــت كاملي از عباراتي كه  درضمن مي توانيد در صفحه پورتال يوبي فهرس
ــت از حرف هاي شما برداشت كرده باشد و پاسخ هايي را  يوبي ممكن اس
ــد فرمان هايي را كه براي كنترل  ــه مي دهد، ببينيد. همچنين مي تواني ك

دما، رطوبت و نور است، در اين صفحه پيدا كنيد. 
يوبي دست به كار مي شود

ــخص مي شود كه بخواهد در تعامل با  قدرت واقعي يوبي زماني مش
ديگر ابزارها و دستگاه ها كار كند. به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيد 
ــمند WeMo استفاده كنيد. زماني كه  يوبي را همراه المپ هاي هوش
WeMo به شبكه وصل مي شود، آيكون آن روي صفحه پورتال يوبي 
ــود. اول بايد روي آيكون يوبي كليك كنيد تا صفحه آن باز  ظاهر مي ش

شود، سپس روي دكمه Add Lesson كليك كنيد. 
ــما مي توانيد انواع  ــود. ش كارهاي يوبي از طريق محرك انجام مي ش
ــاب كنيد. فرض كنيد از  ــاعت انتخ ــا را از قبيل صدا، دما يا س محرك ه
ــخن» استفاده كنيم و دستور «Turn on WeMo» را  محرك «س
ــپس مي توانيم از منوي فعاليت هاي WeMo گزينه  به يوبي بدهيم. س
ــدن را انتخاب كنيم. البته بايد نحوه خاموش كردن  ــن ش مربوط به روش
ــما مي توانيد تمام اين كارها را با  را نيز براي آن تعريف كنيم. هر چند ش
استفاده از برنامه WeMo روي تبلت يا تلفن هوشمندتان انجام دهيد، 
اما مزيت استفاده از يوبي انجام اين كارها بدون استفاده از دست است.

ــض دريافت هر ايميل،  ــتور IFTTT به مح ــتفاده از يك دس با اس
ــوش و پس از مدتي دوباره  ــي آن را اعالم مي كند. اگر يوبي را خام يوب
ــما ارسال  ــن كنيد، به ازاي تمام پيام هايي كه در اين مدت براي ش روش
ــده، پيغام خواهد داد كه اين مسئله تا حدي ناخوشايند است.براي اين  ش
ــكل نيز كاربر مي تواند  يوبي را خاموش كرده و دستورات شرطي را  مش

كه براي آن تعريف كرده ، حذف كند. 
ــت كه زمان  ــكالتي اس ــود امكان متوقف كردن يوبي يكي از مش نب
ــط اجراي يك آهنگ،  ــز رخ مي دهد و نمي توانيد وس ــش موزيك ني پخ

دستور ديگري به يوبي بدهيد و مجبور هستيد آن را خاموش كنيد. 
يكي ديگر از كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه از يوبي 
ــما يادآوري كند. مثال مي توانيد آن را  بخواهيد انجام كار خاصي را به ش
ــما يادآوري كند، چه زماني بايد  به تقويم گوگل خود وصل كنيد تا به ش
ــم خود را بريزيد. همچنين مي توانيد مشخص كنيد چگونه به  قطره چش

شما زمان مصرف دارويتان را اعالم كند.

آيا يوبي ارزش سرمايه گذاري دارد؟ 
شرايطي وجود دارد كه در آن، استفاده از يوبي مي تواند مفيد باشد و ارزش 
اين را دارد كه زحمت تنظيم كردن آن را به خود بدهيد. كنترل كردن سيستم 
ــت. مي توانيد يك يوبي در كنار پله هاي خانه  ــنايي يكي از اين موارد اس روش
نصب كنيد و وقتي دستتان پر است و نمي توانيد چراغ را روشن كنيد، از يوبي 
ــيار  ــما انجام دهد، اما براي انجام عملياتي كه بس بخواهيد اين كار را براي ش
حساس است، سيستم تشخيص صداي يوبي بايد خيلي پيشرفته تر شود تا افراد 

بتوانند در كارهاي بسيار مهم روي آن حساب كنند. 
ــتر يك سرگرمي جذاب براي كساني است  تا اينجاي كار، يوبي بيش
ــمند را از طريق صدا  ــك خانه هوش ــد امكانات كنترل ي ــه مي خواهن ك
ــي كنند. اين وسيله چشم اندازي از آنچه در سال هاي آينده ممكن  بررس
ــت عملي شود، پيش روي ما قرار مي دهد. شايد به همين دليل است  اس
ــه 199 دالر كاهش داده  ــي را از 229 دالر ب ــت يوب ــه UCIC قيم ك

است. 

يوبي در يك نگاه
يوبي در فهم دستورهايي كه از طريق صدا براي آن تعريف مي شود، 
ــان را صرف يادگيري  ــي دارد و گاهي ارزش ندارد زم ــكالت فراوان مش
ــتند، وسيله اي  ــرگرمي هس آن كنيم، اما براي افراد صبوري كه دنبال س

جالب است. 
ــده اند، اعالم  مزايـا: يادآوري مواردي كه در تقويم گوگل تعريف ش
ــازگار  ــده و ايجاد كنترل صوتي براي ابزارهاي س ايميل هاي دريافت ش

مثل المپ هوشمند ويمو.
ــتر دستورهاي صوتي را درست متوجه نمي شود و نتايج  معايب: بيش
نادرستي به بار مي آورد، آموزش انجام برخي كارهاي ساده به آن گاهي 

بسيار زمانبر و دشوار است و ارزش وقت گذاشتن ندارد.

ــراي  ب ــك  كوچ ــه اي  رايان ــي،  يوب
ــت.  اس ــي  صوت ــتورهاي  دس ــراي  اج
ــزايي  ــه كه مي تواند نقش بس اين رايان
ــته  داش ــا  ــدن خانه ه ــمند ش در هوش
ــد  مانن ــرويس هايي  س ــا  ب ــد،  باش
ــت ــازگار اس WeMo و IFTTT نيز س

رايانه كنترل شونده با صدا براي خانه هاي هوشمند

يوبي، يه قهوه برام بريز!
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كارگاه

آرش پارساپور

فرض كنيد باوجود گراني وسايل ديجيتال، يك هارد 
تميز و براق SSD خريده ايد، حاال قصد داريد اطالعات 
ــب دوباره ويندوز و تمام برنامه ها  قبلي خود را بدون نص
ــن كار مي توانيد از هارد قديمي خود  حفظ كنيد. براي اي
ــازي كنيد).  روي هارد جديد يك كلون بگيريد (شبيه س
كلون كردن يك هارد با بك آپ گرفتن تفاوت آشكاري 
دارد. مهم ترين تفاوت اين است كه در كلون گرفتن تمام 
برنامه ها و سيستم عامل شما مانند قبل بدون هيچ تغييري 
در اختيارتان قرار مي گيرد. به عبارت بهتر، در روش بك آپ 
حجم اطالعات بسيار زيادتر از روش كلون كردن است و 
از طرفي ويندوز اجازه نمي دهد همه موجودي كپي گرفته 
شود، اما با شبيه سازي، كل ويندوز را از نو و با تمام مزايا و 

مشكالت قديمش روي هارد جديد خواهيد داشت.
عده اي مخالف شبيه سازي هارد هستند، زيرا در اين 
ــتم عامل خود يك IMAGE مي گيريد  روش از سيس
و همان سيستم عامل قديم را دوباره بارگذاري مي كنيد. 
ــادي عوض  ــت مدت زي ــتم عامل ممكن اس اين سيس
ــد. درضمن بعد  ــده و درنتيجه حاوي بدافزارها باش نش
ــك برنامه هايي كه در ادامه  ــازي هارد به كم از شبيه س
ــود، فقط از همان  ــي مي كنيم، كاربر مجبور مي ش معرف
ــتفاده كند. به معناي ساده تر، بعد  سيستم عامل قبلي اس
ــر و مهاجرت از ويندوز7  ــازي يك هارد، تغيي از شبيه س
ــيار سختي است. در اين  ــدني يا بس به ويندوز8 كار نش
ــاده و مناسب براي  ــه روش س مطلب قصد داريم با س
ــازي را انجام دهيم. البته قبل از  كاربران خانگي شبيه س
انجام اين كار توصيه مي كنيم از اطالعات خود بك آپ 
تهيه كنيد، زيرا شايد اواسط كار اشتباهي رخ دهد يا برق 

برود، آن گاه شما مي مانيد و اطالعات محو شده تان.
ــارد دو ترابايتي روي  نكتـه: فراموش نكنيد يك ه
يك هارد 256 گيگابايتي كلون نمي شود. پس ظرفيت 
ــان انتخاب كنيد يا دست كم  هارد قديم و جديد را يكس
ــازي انتخاب كنيد (اين كار  بخش هايي را براي شبيه س
ــده امكان پذير  ــما معرفي ش ــومي كه به ش در روش س

است) كه به اندازه ظرفيت هارد جديدتان باشد.
راه حل  اول  

Samsung Data 
Migration

ــتم وصل كنيد. هارد  ــدا دو هارد را به يك سيس ابت
جديد بايد به دومين پورت هارد در مادربورد وصل شود. 
ــتر  ــما چنين جايي را ندارد، دو راه بيش اگر مادربورد ش
ــتفاده كنيد يا با مبدل  ــتم مجزا اس نداريد؛ يا از دو سيس

USB كه براحتي در بازار يافت مي شود، زمينه انجام 
 Samsung ــه ــم كنيد. حال برنام ــن كار را فراه اي

Data Migration  را از لينك زير دانلود كنيد:
http://goo.gl/c3s00A

بعد از اجراي آن و كليك روي accept از شما در 
ــيده مي شود كه توصيه  مورد آپديت كردن برنامه پرس
مي كنيم اين كار را انجام دهيد. نگران حجم اينترنت 
خود نيز نباشيد، به روزرساني اين برنامه حجم چنداني 

ندارد. بعد از آپديت و نصب، برنامه را اجرا كنيد.
 targer ــتان باشد ــد حواس همان طور كه گفته ش
ــد  ــونگ باش disk حتما بايد يك هارد SSD سامس
ــوي از هر نوع  ــد هر دراي و source disk مي توان
ــك روي دكمه  ــي با كلي ــد. حال براحت ــاردي باش ه
ــازي آغاز  ــون يا همان شبيه س ــتارت، عمليات كل اس
ــت،  ــود. بعد از اتمام عمليات كه كمي زمانبر اس مي ش

ــتارت كرده و از هارد جديد با اطالعات  رايانه را ري اس
قبلي لذت ببريد.

راه حل  دوم  
Macrium Reflect

ــت. مانند  ــب اس اين روش براي انواع هاردها مناس
ــل هر دو هارد را وصل كنيد. با ورود به لينك  روش قب
ــه  ــاس ب ــك حس http://goo.gl/yE7Nvw (لين
ــبز  ــزرگ و كوچك) و با كليك روي دكمه س حروف ب
ــد. پس از اجراي برنامه روي  ــگ برنامه را دانلود كني  رن
ــال مي توانيد  ــد. ح ــك كني clone this disk كلي
 (target) ــد  مقص (source)و  ــدا  مب ــاي  هارده
ــار  ــل با فش ــل قب ــد راه ح ــرده و مانن ــخص ك را مش
ــود را  ــردن، هارد خ ــي صبر ك ــتارت و كم ــه اس  دكم

كلون كنيد.
ــه  ب ــبت  نس  Macrium Reflect ــه  برنام
ــون كردن،  ــر كل ــت و عالوه ب ــر اس روش اول كامل ت
ــن قابليت ها  ــز دارد. يكي از اي ــاي ديگري ني قابليت ه
ــت كه در منوي  توانايي IMAGE گرفتن از هارد اس
ــن مي توانيد يك  ــرار دارد. همچني backup task ق
برنامه روي سي دي يا فلش بسازيد تا هنگامي كه هارد 
ــما مشكل پيدا كرد، بتوانيد از آن براي احيا و بازيابي  ش

داده ها استفاده كنيد. 
ــت، مثال زماني  ــيار حياتي اس اين قابليت گاهي بس
ــد و نمي دانيد  ــده، باال نمي آي ــما خراب ش ــه هارد ش  ك
چگونه و از كجا سيستم را بوت كنيد، براي دسترسي به 
 create در گزينه other tasks اين گزينه به منوي

bootable rescue media رجوع كنيد.

راه حل  سوم  
Acronis True Image WD 
Edition Software
قبل از استفاده از اين نرم افزار بايد بدانيد اين برنامه 
ــال كار مي كند.  ــترن ديجيت ــراي درايوهاي وس فقط ب
 http://goo.gl/dVkmpJ ــك  لين از  را  ــه  برنام

ــك) دانلود و  ــه حروف بزرگ و كوچ ــاس ب (لينك حس
 clone disk ــه ــب و اجراي برنامه گزين پس از نص
ــپس بين دو قابليت كلون به صورت  را انتخاب كنيد. س

خودكار يا دستي يكي را انتخاب كنيد.
ــما را اعم از تمام  گزينه خودكار تمامي اطالعات ش
ــتم عامل نصب شده روي هارد قديمي  برنامه ها و سيس
ــازي مي كند، اما قابليت كلون به صورت دستي  كلون س
ــان تائيد كنيد  ــما مي دهد كه خودت اين امكان را به ش

كدام اطالعات روي هارد جديد كلون شود.
ــل راه حل هاي قبلي  ــام اين مرحله بايد مث بعد از انج
ــا  ــه دقيق source disk و destination disk (ك
ــت) را  ــين اس همان target disk در راه حل هاي پيش
انتخاب كنيد. بعد از مدت زمان كمي سيستم را ري استارت 

كنيد تا كلون سازي شما با موفقيت به پايان برسد.

ديگر راه حل ها
روش هاي متعددي براي شبيه سازي هاردهاي قديم 
روي هارد جديد وجود دارد، ولي اين سه راه حل به دليل 
ساده بودن به كاربران خانگي توصيه مي شود. برنامه هايي 
ــا CLONEZILAA كه  ــل GPARTED ي مث
ــتند و بايد  ــل ISO (درايو مجازي) هس ــورت فاي به ص
ــوند نيز توانايي شبيه سازي هارد  روي سي دي رايت ش
را دارند، اما فرآيند طوالني و پيچيده تري دارد كه براي 
ــوار است. عالوه بر نرم افزارهايي كه  كاربران خانگي دش
اشاره شد، برنامه هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي توان 
ــراي مثال برنامه  ــن كار بهره گرفت. ب ــا براي اي  از آنه
ــدل  ــاي م ــراي درايوه Seagate disc wizard ب

سيگيت استفاده مي شود.

اسباب كشي  از هارد قديم به هارد جديد
 با 3 روش راحت و رايگان يك هارد در هارد ديگر شبيه سازى كنيد
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زندگى همراه

ــوم از سلسله مطالب راهنماي خريد  در قسمت س
ساعت هاي هوشمند، قصد داريم به نكاتي در رابطه 
با ظاهر اين ساعت ها و پشتيباني آنها از قابليت هاي 
ــاعت  ــد س ــض بن ــون تعوي ــازي همچ  شخصي س

اشاره كنيم.
ــه  نمايش  ــال قبل وجود صفح ــايد تا چند س ش
ــاعت مزيت  ــي همچون س ــي روي گجت هاي لمس
ــن روزها هر گجتي  ــمار مي رفت، اما اي بزرگي به ش
ــود از اين قابليت پشتيباني  كه به بازار عرضه مي ش
ــي  ــتگاه با عملكرد لمس ــتفاده از دس ــد و اس مي كن
ــتگاه ها  ــاخت اين دس ــتانداردهاي س به يكي از اس
ــاعت  ــت س ــكي نيس ــت. پس ش ــده اس تبديل ش
ــي  ــد از صفحه  نمايش لمس ــما نيز باي ــمند ش هوش
ــد تا بدون نياز به استفاده از كليدهاي  برخوردار باش
ــار داده  ــي فش ــر بخش ــد روي ه ــيك بتواني  كالس

و وارد آن شويد.
ــمند  ــاعت هوش ــل گاهي يك س ــه مقاب در نقط
ــد، زيرا  ــمند به  نظر برس ــم نبايد هوش ــا ه آن قدره
ــاص  ــتريان خ ــيك مش ــاي كالس ــواره طرح ه هم
ــاعت  ــايد س ــد. به  عنوان مثال ش ــان را دارن خودش
هوشمندي با طراحي كامال مدرن و بدون كليدهاي 
ــد، اما  ــب باش كناري براي نوجوانان يا جوانان مناس
ــاعتي را  احتماال فردي همچون بيل  گيتس چنين س
نمي پسندد و ترجيح مي دهد از ساعت هاي كالسيك 
ــيك  ــا طراحي كالس ــمند ب ــاعت هاي هوش ــا س  ي

استفاده كند.
ــا فقط  ــي مدل ه ــت در برخ ــن اس ــي ممك گاه
ــيك، گزينه هاي كنترلي ساعت به  دكمه هاي كالس
 شمار بروند و از صفحه لمسي خبري نباشد و گاهي 
ــي شما را مجبور به  نيز كوچك بودن صفحات لمس
استفاده از كليدهاي كناري مي كند. هدف ما از گفتن 

ــه ديد باز و  اين نكته، ارائ
ــگام  هن ــمندانه  هوش

ــت. حق انتخاب براي   خريد هريك از اين مدل هاس
شما محفوظ است.

شخصي سازي
ساعت هاي هوشمند كم كم به صفحات هوشمند 
تبديل مي شوند. به عبارت دقيق تر چنانچه ساعتي به 
 صورت كامل ارائه شود، چندان گزينه مناسبي براي 
خريد نيست، زيرا ممكن است شما طرح بند ساعت 
را نپسنديد يا در صورت بروز خرابي و مشكل نتوانيد 

بند آن را تهيه كنيد.
ــياري  ــيار خوبي كه بس ــي از قابليت هاي بس يك
ــمند در  ــاعت هاي هوش ــازنده س ــركت هاي س از ش
ــاب از ميان  ــد، انتخ ــرار مي دهن ــار كاربران ق اختي
ــتيباني  بندهاي مختلف با رنگ بندي متفاوت يا پش
ــوي  ــتاندارد در هر مدل و طرح از س ــاي اس  از بنده

كاربر است.
ــاعت  س ــن  دوربي ــونگ  سامس ــال  مث ــراي   ب
ــتگاه وجود  ــه روي بند دس Galaxy Gear را ك
ــته در مدل Gear2 داخل صفحه دستگاه قرار  داش
داده و به اين ترتيب اين قابليت را در اختيار كاربران 
قرار مي دهد تا از هر بند 22 ميلي متري استانداردي 
استفاده كنند. همچنين خود اين شركت نيز بندهايي 
ــاعت در نظر گرفته  ــراه اين س ــراي فروش هم را ب
ــبت به خريد هر يك از  ــتريان مي توانند نس  كه مش

آنها اقدام كنند.
ساعت Pebble Steel با دو بند چرمي و فلزي 
به مشتري ارائه مي شود و سوني اسمارت واچ 2 نيز 

مجهز به بند قابل تعويض 24 ميلي متري است.
ــي دارد، اما  ــون Toq نيز مزاياي ــاعتي همچ س
ــي بند آن مي رسيم فقط گزينه   هنگامي كه به بررس
انتخابي كوتاه كردن بند براي اندازه  كردن آن با مچ 

دست است.
ــال، موقعيت اجتماعي،  توصيه كليك: سن و س
ــوارد از  ــر م ــليقه و ديگ س
ــه در  ــت ك ــواردي اس م
ــك  ــر ي ــاب ظاه انتخ
دارد.  اهميت  ــاعت  س
فني  گزينه هاي  ابتدا 
را كنار گذاشته و سعي 
ــاعت هايي را  كنيد س
آنها  پيدا كنيد كه ظاهر 
مطابق با سليقه  شما باشد. 
پس از آن، با مقايسه مشخصات 
فني و جزئيات بيشتر، ساعت مورد عالقه را بخريد.

Aliens & Farm :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد 2/2 و باالتر

ــت دارند با تلفن  همراه  گاهي كودكان دوس
يا تبلت شما سرگرم شوند، اما هر بازي اي را كه براي 
ــرگرم كردن  ــندند و در س آنها اجرا مي كنيد، نمي پس
ــويد. يكي از جذابيت هاي بازي براي  آنها ناكام مي ش
كودكان عالوه بر موزيك، كاراكترها و شخصيت هاي 
موجود در بازي است. همچنين بايد بازي اي را انتخاب 
ــراي آن نيازمند آموزش خاصي به  ــد كه براي اج كني
ــازي Aliens & Farm جزو  ــيد. ب كودكتان نباش

اين دسته از بازي ها به  شمار مي رود.
ــه اي پر از مرغ،  ــازي بيگانگان به مزرع ــن ب در اي
ــما نجات  ــد و وظيفه ش ــه كرده ان ــفند حمل گاو، گوس
دادن حيوانات مزرعه از دست اين موجودات شيطاني 

است.
ــم، غول هاي بي شاخ و دم و ديگر  ديوهاي سه چش
ــز كرده اند تا  ــان را تي ــودات بيگانه دندان هايش موج

حيوانات شما را نابود كنند.
ــت. اگر  ــاده اس ــيار س ــراي بازي نيز بس روش اج
ــي دستگاه را بلد باشيد،  ضربه زدن روي صفحه لمس
ــت! به محض اين كه غول هاي بي شاخ و دم و  كافيس
ــدند،  هر يك از موجودات بيگانه وارد صحنه بازي ش
روي آنها ضربه بزنيد. فرار كردن و ضربه نزدن بموقع 
ــتباهي روي حيوانات مزرعه  ــا وارد كردن ضربه اش ي

موجب سوختن شما خواهد شد.
اين بازي در دو مدل قابل اجراست و در پايان نيز 
مي توانيد امتياز كسب شده خودتان را روي شبكه هاي 

اجتماعي به اشتراك بگذاريد.
ــت  ــازي از كيفيت خوبي برخوردار اس ــك ب گرافي
ــالوه بر آن  ــت. ع ــال جذاب اس ــز كام ــك ني و موزي
ــازي نيز جزو  ــيطاني ب ــاي بامزه و البته ش كاراكتره

ــمار مي روند كه موجب جذب مخاطبان  مواردي به  ش
بخصوص كودكان شما مي شوند.

فته
ن ه

كيش
اپلي

مريم محمدبيكي فراهاني

نصب برنامه در دستگاه هاي مجهز به اندرويد بسيار 
ساده است. از فهرست برنامه ها روي گوگل پلي استور 
ــت بازي ها و برنامه ها را مشاهده مي كنيد و با  فهرس
انتخاب گزينه نصب بازي يا برنامه مورد عالقه، آن را 

روي دستگاه نصب مي كنيد.
فروشگاه محصوالت اندرويدي گوگل با رتبه بندي 
ــاي مختلفي قرار  ــود، آن را در گروه ه محتواي موج
ــودكان،  ــت از ك ــا عبارت اس ــن گروه ه ــد. اي مي ده

نوجوانان، بزرگساالن و مناسب همه افراد.
ــتگاه هاي اندرويدي براي كودكان تهيه  گاهي دس
مي شود و والدين قصد دارند مانع دسترسي كودك يا 
ــاالن شوند.  ــب بزرگس نوجوان خود به محتواي مناس
ــتيد و  ــته از والدين هس ــزو اين دس ــما هم ج اگر ش
ــمندانه محتواي نامناسب را از  مي خواهيد به طور هوش
فروشگاه محصوالت گوگل حذف كنيد، از روش زير 

كمك بگيريد:
ــتور  ــا روي گوگل پلي اس ــت برنامه ه 1ـ  از فهرس

(Google Play Store) فشار دهيد.
ــو كه به   ــپ روي آيكون من ــمت چ 2ـ از باال س
صورت سه خط افقي به نمايش درآمده، فشار داده و از 
منوي به  نمايش درآمده settings را انتخاب كنيد.

3ـ به بخش User controls رفته و در ادامه 
روي Content Filtering فشار دهيد.

ــره اي به صورت پاپـ  آپ  ــن مرحله پنج 4ـ در اي
ــا انتخاب هر  ــش درخواهد آمد. ب ــما به  نماي براي ش
ــز  Show all apps، نمايش  ــك از گزينه ها بج ي
ــده و باتوجه به گزينه  ــترس فيلتر ش محتواي در دس

انتخابي شما محدود مي شود.
 Low يا Everyone  توجه داشته باشيد گزينه
maturity مي تواند انتخاب مناسبي براي كودكان 

و نوجوانان باشد.

خريد با رمز عبور
تا اين بخش از كار، شما نمايش محتواي نامناسب 
ــگاه محصوالت گوگل را غيرفعال كرده ايد و  از فروش
ــتن روي قابليت خريد  در ادامه با چگونگي رمز گذاش

از اين فروشگاه آشنا مي شويد.
ــدان در ايران  ــت اين قابليت چن نكته: ممكن اس
ــتن آن خالي از لطف  ــد، اما دانس ــته باش كاربرد نداش

نيست.
ــگاه محصوالت  ــرار دادن رمز روي فروش براي ق
ــي از اين  ــاي احتمال ــري از خريده ــوگل و جلوگي گ
ــوي كودكان يا نوجوانان، مي توانيد به  فروشگاه از س

روش زير عمل كنيد:
ــل پس از اجراي نرم افزار  1ـ  همچون مراحل قب
ــه به بخش  ــد و پس از مراجع ــه Settings بروي  ب
 Require authentication روي User controls

for purchases فشار دهيد.
2ـ در پنجره  پاپـ  آپ به نمايش درآمده با انتخاب 
ــه  for all purchases تمام خريدها از اين  گزين
فروشگاه نيازمند وارد كردن رمز عبور خواهد بود و در 
صورتي كه گزينه  Every 30 minutes را انتخاب 
ــد و خودتان يك خريد را انجام دهيد تا 30 دقيقه  كني
ــما نيز اين فرصت را دارد بدون وارد كردن  كودك ش
رمز، خريد بعدي را انجام دهد. (توصيه مي شود گزينه  

اول را انتخاب كنيد)

بيگانگان در مزرعه
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قسمت سوم
راهنماي خريد ساعت هوشمند

اجزاى ساعت تان را خودتان انتخاب كنيد
فيلترينگ هوشمند براي اندرويد

 چگونه دستگاه هاى اندرويدى را 
براى كودكان امن كنيم ؟

يكشنبه 28 دى 1393/ شماره 6503



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50307 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

تالش

رامين فتوت

ــت  ــاندر كوچك مانند هر كودك ديگري دوس الكس
ــت با هم سن و ساالنش بازي كند، ولي محدوديتي  داش
ــنوا بود.  ــد؛ او ناش ــش مي ش ــه باعث رنجش ــت ك داش
محروم بودن از نعمت شنيدن باعث مي شد بيشتر مواقع 
ــد. او  ــته باش ــتان زيادي نداش در خانه تنها بماند و دوس
ــاره را ياد گرفته بود، اما براي بازي  ــه زبان اش در مدرس
ــنوا نبودند، به چيزي بيشتر از زبان  ــتاني كه ناش با دوس

اشاره نياز داشت.
ــد، ولي همچنان حسرت كودكي  الكساندر بزرگ ش
ــه فناوري و  ــل عالقه ب ــد. او به دلي ــش باقي مان در دل
ــرفتش شود،  ــت ناتواني اش مانع پيش اين كه نمي خواس
ــتاوردهايي را كه براي  ــن اختراعات و دس معموال آخري
ناشنوايان معرفي مي شد، دنبال مي كرد تا به كمك آنها 

مهارت هايش را افزايش دهد.
ــي مي كرد،  ــه آخرين خبرها را بررس ــي از روزها ك يك
فناوري ليپ (Leap) نظرش را جلب كرد. ليپ نام اختراع 
ــخت افزاري تشكيل شده  جديدي بود كه از يك قطعه س
بود و با اتصال اين دستگاه به رايانه، حركات دست در فضا 
ــطح) به رايانه وارد مي شد. همين ويژگي كافي  (خارج از س
بود چراغ ايده در ذهن الكساندر روشن شود؛ او به اين فكر 
افتاد اگر بتوان زبان اشاره را با ليپ به ماشين وارد كرد، آن گاه 
مي توان حركات را به زبان قابل فهم براي افراد عادي تبديل 
ــاني با ديگران ارتباط برقرار كرد. او اسم ايده خود را  و به آس
يوني (Uni) گذاشت تا مفهوم يك چيز واحد را منتقل كند.

ماجرا از كجا شروع شد
الكساندر در اينترنت جستجو كرد، اما چيزي پيدا نكرد 
كه كار مشابهي را انجام دهد. او دنبال آن بود دستگاهي 
ــازد كه زبان اشاره را در لحظه به متن يا گفتار عادي  بس
تبديل كند؛ كاري كه يك مترجم انساني انجام مي دهد. 
از آنجا كه زبان اشاره از قواعدي خاص و يكسان پيروي 
ــنوايان قابل فهم  ــر دنيا براي ناش ــد كه در سراس مي كن

ــدني بود، ولي  ــت، انجام دادن اين كار روي كاغذ ش اس
ــد. در نخستين  در عمل كارهاي زيادي بايد انجام مي ش
اقدام الكساندر ايده را با يكي از دوستانش كه متخصص 
نرم افزار بود و همچنين زبان اشاره را مي دانست، درميان 
ــاره بود،  ــت كه قبال مترجم زبان اش ــت. آن دوس گذاش

بخوبي متوجه ايده شد و از آن استقبال كرد.
ــت ايده در يك  ــراي پي بردن به موفقي ــاندر ب الكس

ــابقه شركت كرد و توانست مقام سوم را كسب كند.  مس
ــه تبديل يك  ــي ثبت نام كرد ك ــس از آن در دوره هاي پ
ــودده را آموزش مي داد.  ــب  و  كاري س ايده خام به كس
ــنا شدن با يكي از مراكز  ــركت در اين كالس ها و آش ش
ــاندر از آن برخوردار  ــتاب دهنده موهبتي بود كه الكس ش
ــاخت هاي الزم كار را  ــد و توانست همه ابزار و زيرس ش
به دست  آورد. در مركز شتاب دهي با مربياني آشنا شد كه 
ــت با شبكه اي  راهنمايي اش مي كردند و همچنين توانس
ــنا شود كه  از افراد مختلف با تخصص هاي گوناگون آش
ــن نقاط قوت  ــي از بزرگ تري يك
ــز بود. به كمك  ورود به آن مرك
ــبكه افراد متخصص در مركز  ش
شتاب دهي نياز به نيروي انساني 
همچون طراح، مهندس نرم افزار 
ــد، زيرا  ــاني برطرف ش و... به آس
تعداد زيادي فرد مشتاق آنجا بود 
ــاندر كمك كنند و به  تا به الكس

تيم او بپيوندند.
چالش هاى پيش رو

الكساندر براي تبديل ايده اش به يك محصول چند 
ــت؛ نخست اين كه ايده را در قالب يك  راه پيش رو داش
ــپ عرضه كند. ليپ حركات  ــتگاه لي نرم افزار همراه دس
ــاندر  را دريافت مي كرد و نرم افزار مخصوصي كه الكس
ــتار  ــاره را به نوش ــعه داده بودند، زبان اش و تيمش توس

ــايل  ــه مي كرد. دومين راه اين بود از دوربين وس ترجم
ــاپ، تبلت يا تلفن همراه به جاي  ديجيتال همچون لپ ت
ــه را انجام  ــزار كار ترجم ــد تا نرم اف ــتفاده كنن ليپ اس
ــت به دليل يكپارچه نبودن، نمي توانست  دهد. راه نخس
ــن كند و راه  ــت تجاري را تضمي ــروش باال و موفقي ف
ــال قابليت  ــرا دوربين ديجيت ــدني نبود، زي ــم ش دوم ه
ــرد. با اين  ــد آن را جايگزين ك ــپ را ندارد و نمي ش لي
ــب كرده بود  ــاندر كس اوصاف با آموزش هايي كه الكس
ــورت هايي كه با اعضاي تيمش انجام داد، به اين  و مش
ــد كند كه مانند  ــتگاهي يكپارچه تولي ــيد دس نتيجه رس
ــيله به  ــد و كاربر با خريد يك وس راه اول چند تكه نباش

مقصودش برسد.
ــپ را جداگانه درون  ــن كار مجبور بودند لي براي اي
ــد دستگاه  جعبه محصول قرار دهند، ولي قرار بر اين ش
ــود؛ به همين دليل ليپ را طوري بازطراحي  يكپارچه ش
ــتگاه كامال  ــول بگنجد و دس ــد كه در دل محص كردن
ــود. پس از كمي كار روي اين طرح يكي از  يكپارچه ش
اعضاي تيم پيشنهاد داد، چرا زبان اشاره را به متن تبديل 
كنيم؟ با استفاده از فناوري هاي جديد مي توان مستقيما 
حركاتي را كه از ليپ دريافت مي شود، به صوت تبديل 
ــش روي اين طرح كار كردند و متوجه  كرد. با اين پرس
شدند چنين كاري قابل انجام است. پس از تحقيق روي 
موتور تبديل حركت به صوت متوجه شدند مي توانند از 
موتور دستيارهاي صوتي همچون سيري كمك بگيرند 

ــورت ارتباط  ــود. در اين ص ــا صوت به متن تبديل ش ت
ــد شخص ناشنوا نيز مي توانست  با يوني دوطرفه مي ش

حرف هاي طرف مقابلش را متوجه شود.
پس از پيدا كردن مسير درست و يافتن آنچه دنبالش 
ــرمايه فرا رسيد.  بودند، مهم ترين مرحله يعني جذب س
ــرمايه و پول نياز  ــردن ايده به جذب س ــراي عملي ك ب
ــان نبود. از  اين رو الكساندر طرح  داشتند كه چندان آس
ــايت هاي جمع آوري اعانه به اشتراك  را روي يكي از س
ــت كه با توجه به مهلت تعيين شده توانست رقم  گذاش

قابل قبولي براي راه اندازي كسب  و  كار جمع كند.
ــتكار و تالش الكساندر ناشنوا براي عملي كردن  پش
آرزويش به قدري جدي بود كه استارت آپ او جزو يكي 
ــد و موقعيتي را براي  ــال ش ــتارت آپ برتر س از 25 اس
ــايد سال ها طول مي كشيد تا به آن  يوني رقم زد كه ش
برسند. اين انتخاب باعث درخشش رسانه اي ايده شد و 
خيلي زود خبرش همه جا پخش شد كه خود يك تبليغ 

رايگان براي اين كسب  و كار بود.

دورنماى ايده
اكنون نمونه هاي اوليه يوني ساخته شده و الكساندر 
و تيمش در حال تدارك پيش نيازها هستند تا در بهترين 
ــرايط اين دستگاه را وارد بازار كنند. الكساندر يكي از  ش
بزرگ ترين مشكالت افراد ناشنوا را ناتواني براي يافتن 
ــب مي داند و اميدوار است يوني بسيار  ــغل مناس يك ش
ــد دارد بتواند با اختراعش به  ــد. او قص كمك كننده باش

جامعه 360 ميليوني افراد ناشنوا كمك كند.

يوني چيست؟
يوني يك دستگاه ارتباطي براي افراد ناشنواست كه 
براي ارتباط آسان اين افراد با ديگران طراحي و ساخته 
ــبيه تبلت هاي معمولي  ــت. يوني در ظاهر ش ــده اس ش
ــت. در حقيقت در دل اين  بوده، البته كمي بزرگ تر اس
 دستگاه از يك تبلت ويندوزي هشت اينچي با پردازنده 
ــته اي همراه با فناوري ليپ (Leap) استفاده  چهار هس
شده است. در كنار اين سخت افزار، نرم افزار قدرتمندي 
ــه را انجام  ــد ترجم ــه فرآين ــده ك ــعه داده ش هم توس

مي دهد.
طرز كار يوني به  اين صورت است كه شخص ناشنوا 
ــاره در مقابل دستگاه صحبت مي كند، سپس  با زبان اش
ــاوري ليپ تجزيه و  ــركات فرد را به كمك فن يوني ح
تحليل و با نرم افزار مخصوص به صوت تبديل مي كند. 
ــدون نياز به  ــنوا مي تواند ب ــخص ناش به  اين  ترتيب ش
ــو حرف هاي  ــرف بزند. در آن س ــتن ح ــم يا نوش مترج
ــنونده به  صورت متن روي نمايشگر يوني  ــخص ش ش
ــا را بخواند.  ــنوا مي تواند آنه ــود و فرد ناش ظاهر مي ش
ــتگاه فقط با زبان انگليسي و زبان اشاره  اكنون اين دس

ASL كار مي كند، اما در حال تكامل و توسعه است.

خوانندگان زيادي در پيام هاي ارسالي خود به كليك گفته بودند ما نيز مانند 
ــده در صفحه تالش ايده داريم، اما دنبال جايي هستيم كه آن  افراد معرفي ش
ــته بودند راهي يا جايي را معرفي كنيم كه  را عملي كنيم. اين افراد از ما خواس
بتوانند با مراجعه به آنجا قدمي در مسير عملي كردن ايده خود بردارند. با توجه به 
اين تقاضا، كيوسك تالش راه افتاد و سعي كرديم مطالبي كوتاه اما مفيد براي 

راه اندازي يك استارت آپ يا همان كسب و كار دانش بنيان را بيان كنيم.
ــيس شده، شتاب دهنده ها است.  يكي از مراكزي كه براي كمك به افراد خالق تاس
شتاب دهنده جايي است كه صاحبان ايده مي توانند همراه تيم خود به آنجا مراجعه كنند 
ــرد. در واقع مركز  ــان قرار گي ــرمايه در اختيارش ــا امكاناتي مانند مكان كار، مربي و س ت
شتاب دهنده همان طور كه از نامش مشخص است، فرآيند شكل گيري يك استارت آپ را 
آسان كرده و به آن سرعت مي بخشد. همان طور كه اشاره شد الكساندر اوپالكا، مخترع 

ــي نيز براي عملي كردن ايده خود به يكي از همين مراكز رفت تا با كمك آنها ايده  يون
خود را بسط دهد.

در كشور ما نيز چنين مراكزي وجود دارد و افراد مي توانند با مراجعه به آنها فعاليت هاي 
خود را راحت تر پيگيري كنند. براي مثال در يكي از اين مراكز شتاب دهي به نام آواتك كه 
بتازگي در تهران راه اندازي شده، در يك فرآيند شش ماهه، تيم هايي كه ايده دارند روي 
طرح خود فعاليت مي كنند، سرمايه اوليه به دست مي آورند، فضا و محيط كار در اختيارشان 
ــه اي براي آنها برگزار  ــتارت آپ به صورت هفت قرار مي گيرد، آموزش هاي تخصصي اس
مي شود و مربيان جهاني و ايراني آنها را راهنمايي مي كنند. پس از شش ماه استارت آپ ها 
طرح  هاي خود را به سرمايه گذارها ارائه كرده و وارد مرحله جذب سرمايه مي شوند. اگر شما 
هم ايده اي داريد و دنبال مركزي براي حمايت از آن هستيد، تا نهم بهمن فرصت داريد 
با مراجعه به نشاني avatech.ir شانس خود را براي حضور در يك مركز شتاب دهنده 
 امتحان كنيد. از ديگر مراكز شتاب دهنده فعال در ايران مي توان به شتاب دهنده ديموند 

و مركز رشد MAPS اشاره كرد.

ــت؟  ــن ايده چيس ــورد اي ــان در م نظرت
ــود را درباره  ــاي خ ــنهادها و انتقاده پيش
ــان بگذاريد.  ــالش اين هفته با ما در مي ت
ــوش  ــه گ ــما را ب ــاي ش ــك حرف ه كلي
ــايد در  ــاند. ش ــاندر اوپالكا مي رس الكس
آينده نه چندان دور يكي از اعضاي طرح 
ــت  ــر اين،  كليك دس ــديد. عالوه ب او ش
ــده دانش بنيان  ــته اند اي افرادي كه توانس
ــب و  خود در فضاي آي.تي را به يك كس
كار تبديل كنند به گرمي مي فشارد. ما را 
از شنيدن داستان هاي خود محروم نكنيد، 

كليك بي صبرانه منتظر شماست!
شماره پيامك: 300011226 
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مترجم ناشنـوا ها
تبلتي كه زبان اشاره را به صوت تبديل مي كند
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 «فرار از معبد» 
از زاويه اول شخص

ــازي Temple Run به بازار  ــخه تازه اي از ب نس
ــونگ  ــده كه با عينك واقعيت مجازي سامس عرضه ش
ــازي در يك محيط برفي رخ مي دهد  همخواني دارد. ب
ــرل واقعيت مجازي  ــاري براي كنت ــورت انحص و به ص

سامسونگ به بازار آمده است. 

ــال بيش از يك ميليارد  ــرار از معبد كه تا به ح در  ف
ــده، زاويه  دوربين اول شخص خواهد بود و  بار دانلود ش
ــوص واقعيت مجازي با  ــرايط مخص بازيكن بايد در ش
ــت  ــت و پنجه نرم كرده و از دس خطرات محيطي دس

ميمون هاي شرور فرار كند. 
ــونگ  ــت مجازي سامس ــوص واقعي ــرل مخص كنت
 Samsung Gear VR Innovator موسوم به
Edition حدود يك ماه است به بازار آمده و از همان 
ــروف Oculus Rift، البته در  ــرل مع ــاوري كنت فن

سطحي پايين تر بهره مي برد.

 حمله  «بزمجه» ها 
به شبكه هاي بازي آنالين

ــطه يك گروه هكري به  ــمس امسال به واس كريس
ــد. گروهي موسوم  ــر كثيري از گيمرها تلخ ش كام قش
ــبكه هاي آنالين پلي استيشن  به بزمجه ها با حمله به ش
ــي از كار انداخته و  ــس هر دو را براي مدت و ايكس باك
ــلب امكان بازي از تعداد بي شماري بازيكن،  در عين س
ضررهاي سنگيني به شركت هاي بازيسازي و بخصوص 
اين دو سرويس دهنده بزرگ يعني سوني و مايكروسافت 
وارد كردند. اين حمله سايبري چنان بازتاب گسترده اي 
ــركت ها، ازجمله راكستار و  ــياري از ش ــت كه بس داش
ــته هاي ويژه عيد  ــرد، انقضاي بس ــي را مجبور ك بانج
ــا را چند روز  ــه تعويق بيندازند و آنه ــالدي خود را ب مي

بيشتر در اختيار بازيكنان قرار دهند.
ــي بظاهر مرتبط با  ــتگيري يك جوان انگليس با دس
ــامل  ــط دارايي هاي منزل او، ش ــروه بزمجه ها و ضب گ
ــخصي، ماجرا ادامه  ــتگاه XOne و رايانه ش يك دس
ــن تيم بزمجه  ــخ آنالي ــتگيري با پاس پيدا كرد. اين دس
ــته تيم هرگز دستگير  ــد كه ادعا كرد سردس روبه رو ش
ــت هنوز مقصر اصلي اين هك  نخواهد شد. گفتني اس

معلوم نشده است.
شايد جالب ترين حاشيه اين اتفاق تماس يك نوجوان 
آمريكايي با اداره پليس باشد. او پس از تماس با ماموران، 
از آنها راجع به هك پيش آمده سوال كرده و چاره جويي 
ــواب او مي گويد: «مرد  ــور پليس هم در ج مي كند. مام
جوان تا جايي كه من مي دانم اين اتفاق اورژانسي نيست. 

برو بيرون چرخي بزن يا كتاب بخوان!»

خبر داغ

سياوش شهبازي

كمتر از چهار ماه به عرضه سومين و آخرين 
ــمت از سري بازي هاي ممتاز ويچر مانده و  قس
همين از اين انتظار، يك احساس تلخ و شيرين 
مي سازد. هشت سال از توليد سري بازي ويچر، 
اين اقتباس ستودني از رمان آندره ساپكوسكي، 
ــتاني مي گذرد، اما در اين  نويسنده مشهور لهس
هشت سال برخالف خيلي از فرنچايزها، شاهد 
ــي دي  ــانه اي ويچر و س جوالن دادن هاي رس
پراجكت رد نبوديم. سي دي پراجكت رد آنچنان 

ــان داده، كيفيت و اهميت  ــل نش ــه در حرف و عم ك
ــت. تفاوت بين  ــرار داده اس ــر را در اولويت ق ــه هن ب
 Mass) ــا اثر توده اي ــن فرنچايز نقش آفريني را ب اي
ــوان بوضوح ديد. هواداران اثر توده اي  Effect) مي ت
ــه گانه غوغا به پا مي كنند و تا حد تهديد  سر پايان س
ــازندگان به مرگ پيش مي روند و هواداران  كردن س
ــان به خالقان اثر مورد عالقه شان  ويچر مانند چشمش
ــي دي پراجكت  اعتماد دارند. قطعا اخالق حرفه اي س
رد، در كنار نمايش هاي ديدني از بازي هايش در جلب 
ــرا هر ويدئو پس از  ــت؛ زي اين اعتماد بي اثر نبوده اس
ديگري از جواهري نونهفته در پايان اين سه گانه پرده 

برمي دارد.
ــمت سوم ويچر مطابق دو قسمت اول، داستان  قس
ــمت دوم  گرالِت ريويا را روايت مي كند. آنان كه در قس
ــتفاده از گرالت را داشتند از بين رفته اند و حال  قصد اس
اين يكه پهلوان مانده و سفري شخصي، آن هم در مدار 
دنيايي كه با تغييري شگرف مواجه است. ماموريت تازه 
گرالت مملو از لحظات دشوار است. جبهه اي كافركيش 
 The) «ــركش ــه «صيادان س ــرا دنيايي ملقب ب و ف
ــمالي را درنورديده  Wild Hunt) سرزمين هاي ش

ــتر به جا نمي گذارند.  ــس خود جز خون و خاكس و در پ
ــي كه قادر است پيششان قد علم كند  بظاهر تنها كس

ويچر است و بس.
ــده كه  در پيش نمايش هاي بازي اين طور گفته ش
«سيري»، شمشيرزني قهار با نيروهاي افسانه اي نيز 
به عنوان ديگر شخصيت قابل بازي در ويچر 3 حضور 
ــازندگان، سيري به عنوان  ــت. به تاكيد س خواهد داش
ــازي، افق هاي تازه اي  ــخصيت دوم قابل كنترل ب ش
ــازنده فراهم كرده  ــراي توانايي هاي روايي تيم س را ب
ــت. البته در عين اين كه سيري، شخصيت پررنگ  اس
اين بازي است، نقش او در گيم پلي بازي مثل گرالت 
نيست. محوريت اصلي بازي گرالت، هنوز تصميم هاي 
ــتاني او و پيامدهايي است كه آن تصميم ها  درون داس

برايش در پي دارند. 
 REDengine  3 ويچر 3 از موتور گرافيكي جديد
 CD Projekt RED استفاده مي كند. اين موتور را
ــاي نقش آفريني  ــراي بازي ه ــورت انحصاري ب به ص
ــت.  ــر جهان باز طراحي كرده اس ــي مبتني ب غيرخط
ــياري بده  ــازندگان اجازه داد از بس ــور به س اين موت
ــا موتورهاي ديگر  ــته ب ــتان هاي رياضت بار گذش بس

ــاخه و  ــتاني چندش خالصي يابند و جهاني باز با داس
ــت رد با تركيب  ــي دي پراجك ــده خلق كنند. س پيچي
ــا اين موتور، امكان  ــت مرئي گري Umbra3 ب قابلي
ــد Occlusion Culling را  ــي مانن پردازش هاي
ــن تكنيك از بخش هايي كه  ــت. با اي فراهم كرده اس
فقط در مواقعي خاص استفاده مي شود، در تمام طول 
ــتند و فقط هنگامي كه فرمان استفاده  بازي فعال نيس
از آنها داده مي شود، نمايان مي شوند. اين مساله باعث 

مي شود فشار كمتري به پردازشگر بازي وارد شود. 
ــتاني  مانند بازي هاي قبلي ويچر، بازيكنان با داس
ــتند كه تصميم هاي بسياري را  ــه دار روبه رو هس ريش
ــد. هر تصميم نيز عواقب  پيش روي آنها قرار مي ده

آخرين جادوي ساحر

تهاجم به مقبره با دوستان
مجيد رحماني

يكي از بازي هاي بسيار معروف در سبك 
معمايي و اكشن معمايي، سري بازي هاي 
ــت كه چند سال پيش كم كم  توم رايدر اس
داشت جذابيت و محبوبيت خود را از دست 
ــان آن يعني الرا كرافت به  مي داد و قهرم
ــد. اما ناگهان در  ــپرده مي ش فراموشي س
ــروصداي مطبوعاتي،  ــكوت و بدون س س
ــذاب از بازي  ــيار ج عنواني كوچك اما بس

 Lara Croft and the Guardian of Light تحت عنوان
منتشر شد. زاويه دوربين به ايزومتريك تغيير يافت 
ــن و درگيري در بازي، اما حل  و به رغم وجود اكش
ــمت اعظم آن را تشكيل مي داد  كردن معماها قس
ــن دقيقا چيزي بود كه طرفداران اين مجموعه  و اي
سال ها انتظارش را مي كشيدند. به هرحال اين بازي 
توانست مجموعه توم رايدر را احيا كند و آن را دوباره 
به گود رقابت با ديگر بازي هاي اكشن ماجراجويي 
ــخه  ــان آن را نيز در نس بازگرداند، كه نتيجه درخش

2013 و بازسازي توم رايدر شاهد بوديم.
ــي يعن ــدر  راي ــوم  ت ــر  احياگ ــه  دنبال ــا  ام  و 

 Lara Croft and the Temple of Osiris 
ــتان بازي  ــد. داس ــا يك ماه پيش عرضه ش تقريب

ــود كه الرا كرافت و رقيب  ــروع مي ش از جايي ش
باستان شناس اش، كارتر بل براي ماجراجويي ها و 
ــافات خود عازم معابد باستاني و گنجينه هاي  اكتش
ــي از آنها، الرا  ــده اند. در خالل يك ــن مصر ش كه
ــي موفق به  ــورت تصادف ــه اي به ص كرافت حرف
ــود كه يكي از  ــودن در زنداني باستاني مي ش گش
خدايگان مصري هاي باستان يعني ست را در خود 
ــت كه از هزاران سال زنداني  نگه داشته است. س
ــط برادرش حسابي ناراحت و خشمگين  بودن توس
است، تصميم مي گيرد تالفي اين كار را سر بشريت 

درآورد و به دشمني با انسان ها برمي خيزد. 
خوشبختانه ايزيس و پسرش هوروس هم بموقع 
از راه مي رسند تا به الرا و كارتر در مهار كردن ست 

كمك كنند. همان طور كه احتماال متوجه شده ايد، 
داستان بازي بسيار ساده و كليشه اي است و ديگر 
ــوان آن را يكي از نكات  ــخه قبلي نمي ت مثل نس
ــن حرف در مورد ديگر  ــت، اما اي جالب بازي دانس

قسمت هاي آن صدق نمي كند. 
ــي جديد بازي  ــگاه كلي تنها ويژگ ــايد در ن ش
نسبت به نسخه قبل اضافه شدن امكان بازي چهار 
نفره باشد، اما همين هم به اندازه كافي براي خوب 
بودن بازي كافي است. از ويژگي هاي اصلي نسخه 
ــتن  ــمت هاي معمايي و كش قبلي اين بود كه قس
ــتيد انفرادي نيز تجربه كنيد؛  دشمنان را مي توانس
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ازي

اولين بازي اين هفته Saints Row: Gat out of Hell نام 
ــنا باشيد مطلع  دارد. اگر با مجموعه Saints Row آش
هستيد در اين بازي ها همه چيز به شوخي گرفته مي شود، 
ــال مناسب است. در  طنز بااليي دارد و براي افراد بزرگس
اين نسخه «جاني گت» و «كينزي كنسينگتون» راهي 
ماموريتي به جهنم مي شوند تا با به هم ريختن همه چيز 
روح «رئيس» را آزاد كنند. رفرنس هاي تاريخي، مالقات 
ــالح هاي  ــمنان قديمي تر، س ــتان قديمي و دش با دوس
ــياري از موارد عجيب و غريب انتظار شما  سخنگو و بس
ــند. بازي براي PC، PS3 و X360 عرضه  را مي كش
خواهد شد. نسخه  هاي PS4 و Xbox One بازي نيز 

هفته آينده منتشر مي شود.

ــر بازي اين هفته Citizens of Earth نام  ديگ
ــروع مي شود كه شما به  ــتان بازي از جايي ش دارد. داس
ــويد. خب،  عنوان رئيس جمهور كل زمين انتخاب مي ش
ــي در  ــتان، خانواده و هر كس ــاال بايد چه كرد؟ دوس ح
ــود درآورده و با به  ــهر را به عضويت گروه خ اطراف ش
خدمت گرفتن آنها در نبردهايتان پيروز شويد. با اين كه 
ــت، اما  ــبك نقش آفريني اس بازي عنواني مدرن در س
ــته باشد  تالش كرده ظاهري ريترو يا قديمي گونه داش
ــت. در دنياي بازي  ــه به نظر جالب از كار درآمده اس ك
ــان را از دست داده اند، وظيفه شماست تا  كه همه عقلش

كارهاي سخت را انجام داده و دنيا را نجات دهيد.

ــاي معروف در  ــي از بازي ه Blackguards يك
ــتراتژي نقش آفريني است كه در بين كاربران  سبك اس
ــماره دوم  ــي دارد. اين هفته ش ــداران خاص PC طرف
ــترده تر و داستاني تاريك تر منتشر  بازي با نبردهاي گس
ــما را از بازي ديگري كه به  ــود، اما اجازه دهيد ش مي ش
ــود نيز خبردار  ــر مي ش ــال فراوان اين هفته منتش احتم
ــودكان و نوجوانان  ــتان، جوانان امروز يا ك كنيم. دوس
ديروز، نسخه بازسازي شده بنيانگذار سبك وحشت /  بقا 
در راه است. اگر همه چيز طبق وعده ها پيش برود، اين 
 Resident Evil Remastered هفته مي توانيد

HD را تجربه كنيد.

بازى هفته

 ،REDengine 3 خاصي دارد، اما به موهبت موتور
ــده اند عناصر جهان مجازي را  ــازندگان مجبور نش س
ــث ويچر در هر دو  ــت كنند و از اين حي ــي رواي قربان
ــت ويچر 3  ــايان ذكر اس ــت. ش زمينه غني و قدر اس
ــيع را براي  صحنه بارگذاري ندارد و در جا دنيايي وس

گشت و گذار آزادانه در اختيار بازيكن قرار مي دهد.
ــازندگان مي گويند براي لذت بردن  آنچنان كه س
ــوم ويچر، نيازي نيست دو قسمت قبلي  از قسمت س
ــتان به مقدار كافي  ــيد؛ چرا كه داس را بازي كرده باش
ــت. البته براي هواداران  ــده اس ــاخ و برگ داده ش ش
ــينه چاك، يك خالصه داستاني نيز همراه هر كپي  س
ــات الزم در  ــود كه اطالع ــازي عرضه مي ش اصل ب

ارتباط با جهان بازي، قهرمانان، مكان ها و سياست ها 
را در خود گنجانده است.

ــازندگان ويچر عادت ندارند بر سر مال بزنند و  س
ــان بصراحت از دستاورد خود تعريف  در مصاحبه هايش
ــه آنان، ويچر 3  ــه حق هم دارند. به گفت مي كنند، ك
ــمت قبلي بازي سر است.  ــبت به قس از هر لحاظ نس
ــتخوش تغيير شده تا  ــتم مبارزه بازي كامال دس سيس
تجربه اي دقيق ، روان و مفرح تر به بازيكنان ارائه كند. 
طبق ادعاي سازندگان، سيستم عقوبت در بازي چنان 
ــن بايد مراقب كوچك ترين  ــده كه بازيك دقيق كار ش

تصميم ها، اختالط ها و عواقب ناشي از آنها باشد. 
ــر بزرگ تر از  ــش از 30 براب ــر 3 بي ــاي ويچ دني

ــت؛ طوري كه براي  ــمت هاي قبلي اين بازي اس قس
سفر بين بعضي از بخش هاي آن بايد از قايق بادباني 
ــفر  ــه همچنان امكان س ــتفاده كرد. البت ــب اس و اس
ــده از پيش مهياست.  ــريع به مكان هاي كشف ش س
ــورت گرفته، جهان ويچر 3 حدود  طبق توصيفات ص
20درصد بزرگ تر از اسكايريم است. هر كنش در اين 
ــدن و حل هر  ــش دارد و براي واكاوي ــا يك واكن دني
ــمت  ــت، چند راه و پيامد وجود دارد. مثل قس ماموري
ــن نقش آفريني در  ــته مبارزات اكش ــي بازي، هس قبل
ــتم قطع عضو نيز در بازي  ــت. سيس تركيب با جادوس

وجود دارد. 
طبق گفته سي دي پراجكت رد، پايان يافتن بازي 
ــه از اين زمان 50  ــاعت زمان مي برد ك حدود صد س
ــاعت نيز به  ــاعت به ماموريت هاي اصلي و 50 س س
ماموريت هاي جنبي مربوط است. سيستم شب و روز 
آن نيز پويا بوده، هوش مصنوعي واقع گرايانه كار شده 

و محيط آن پاسخگو و پوياست.
ــي از  ــاي بعض ــازندگان، تواناهايي ه ــه  س به گفت
ــب و روز دچار  ــا چرخه  ش ــازي ب ــودات درون ب موج
ــيدن به حد  ــود. مثال گرگينه ها براي رس تغيير مي ش
ــتم  عالي قدرت خود به ماه كامل نياز دارند. اين سيس
ــد داد. در يكي  ــازه اي به گيم پلي بازي خواه عمق ت
ــه چطور ويچر با تعقيب اهداف  از نمايش ها ديديم ك
ــراي مغلوب كردن هيوالي  ــف، پيش از اقدام ب مختل
ــاخت آيتم و  ــود، او را تضعيف كرد. س ــورد نظر خ م
ــازندگان با  ــون نيز جاي خود را حفظ كرده و س معج

اعمال يك سري تغييرات، رابط آن را بهتر كرده اند.
ــد  ــازه، مانن ــك ت ــري مكاني ــك س ــر 3 ي ويچ
ــب و در دريا،  Witcher-Sense، مبارزه روي اس
شنا زير آب و استفاده از كمان را با خود دارد. همچنين 
گرالت در اين قسمت مي تواند بپرد، از موانع باال برود 
يا از روي آنها بجهد. سازندگان مكانيك باال رفتن از 
 Assassin’Creed موانع را چيزي فراتر از سري

و بيشتر شبيه Uncharted توصيف كرده اند. 

اما اعمال تغييرات جالب بخصوص در مورد معماها 
و گيم پلي درگيركننده تر، بازيكنان را به تجربه دو 

نفره آن سوق مي داد.
ــد نيز دنباله روي  ــخه جدي ToO يا همان نس
ــت، منتها با افزايش چالش ها از  ــير اس همين مس
بازيكنان مي خواهد با دوستان خود ماجرايي چهار 
ــده اي از جذابيت  ــره را تجربه كنند. بخش عم نف
ــات مي گيرد كه  تجربه چند نفره بازي از آنجا نش
ــر، ايزيس و هوروس هر كدام توانايي ها  الرا، كارت
ــاي منحصر به فردي دارند. در حالي كه  و قابليت ه
ــد الرا و كارتر از ابزاري  ماجراجوهاي مدرني مانن

ــتفاده مي كنند تا صعود خود  چون قالب گيردار اس
ــا براحتي ميان  ــان تر كنند ي را به نقاط مرتفع آس
ــاي تنگ و باريك با طناب پل بزنند، ايزيس  دره ه
ــي دارند كه به آنها  ــوروس قدرت هايي جادوي و ه
اجازه مي دهد كليد هاي خاصي را در طول مرحله، 
فعال يا غيرفعال كنند. همچنين توانايي كاراكترها 
ــن بازي نيز  ــگام درگيري ها و بخش هاي اكش هن
ــده  كارايي منحصر به فرد خود را دارند كه باعث ش
شما به عنوان عضوي از تيم، همواره احساس مفيد 
بودن كنيد و بدانيد تيم بدون وجود شما با مشكل 

مواجه خواهد شد. چه احساسي بهتر از اين؟
ــفانه معماهاي بازي ديگر آن خالقيت و  متاس
اصيل بودن نسخه قبل را ندارند، اما خوشبختانه از 
مكانيك ها، بيش از اندازه استفاده نشده و در نتيجه 
ــاس خوبي  از حل كردن تمام معماهاي بازي احس
ــدا از امكان تجربه  ــت مي دهد. ج به بازيكن دس
ــتم لوت را مي توان  چهار نفره بازي در واقع سيس
ــده به اين نسخه دانست،  از ويژگي هاي اضافه ش
ــازنده ها از  ــد چيزي نبوده كه س اما به نظر مي رس
همان ابتدا به آن فكر كرده باشند و بعدا به گيم پلي 

الحاق شده است. 
ساختار اين سيستم به  اين شكل است كه جايزه 
دادن حلقه ها و جواهراتي به بازيكن موجب ارتقاي 
ويژگي هاي كاراكتر آنها مي شود. تا اينجا همه چيز 
ــازي  ــد، اما ضعف در پياده س خوب به نظر مي رس
ــت آن زماني خود را نشان مي دهد كه متوجه  درس
مي شويم داشتن يا نداشتن آنها تفاوت چنداني در 

گيم پلي ندارد و حتي بازيكناني كه در ميانه بازي به 
شما ملحق مي شوند نيز مي توانند بدون داشتن اين 
ــما بازي  جواهرات، به همان خوبي و كارآمدي ش

را انجام دهند. 
ــازي مي توان به  ــيار مثبت ب از ويژگي هاي بس
ــاره كرد مانند  ــاده آن اش ــي مراحل فوق الع طراح
ــه به مرور چالش برانگيزتر  قرار دادن معماهايي ك
ــن معما ها با  ــن، فاصله بي ــوند. عالوه بر اي مي ش
ــكل  ــن و پربرخورد بازي به ش ــاي اكش صحنه ه
بسيار هوشمندانه اي پرشده است، تا سير داستاني 
ــود  ــل كننده و يكنواخت ش بازي بدون آن كه كس
ــوع و رنگ بندي  ــتي قراربگيرد. تن ــير درس در مس
ــما را  ــيار خوب انجام گرفته و ش محيط ها نيز بس
خسته نمي كند. شما مي توانيد بازي را انفرادي نيز 
ــد و از آن لذت ببريد، اما طالي واقعي  تجربه كني

 Lara Croft and the Temple of Osiris 
ــما به  ــتان ش ــه دوس ــي ك ــه زمان ــت ك آنجاس
ــوند، به همان تعداد،  ماجراجويي تان ملحق مي ش
چالش ها و معماهاي بازي نيز پيچيدگي و تغييراتي 

پيدا مي كنند. 
در طول بازي حدود 9 معبد براي اكتشاف وجود 
دارد كه در حالت تك نفره به سرانجام رساندن هر 
ــا 15 تا 20 دقيقه زمان مي برد و روي  كدام از آنه
هم رفته حدود سه ساعت مي توانيد خود را سرگرم 
ــي و مهارت در  ــدر زيرك ــبختانه آن ق كنيد. خوش
ــت دوباره به  طراحي مراحل به كار رفته كه بازگش
آنها با دوستان، بازي را همچنان جذاب نگه دارد.  
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برنامه نويسى

نگاه كارشناس
 آيا زبان «يور/ وب» 

فراگير مى شود
سامان تابش/ برنامه نويس و توسعه دهنده

ــكونتتان  ــوري غير از محل س ــوال وقتي به كش معم
ــما حل  ــكل ش ــتن يك زبان ديگر مش ــد با دانس مي روي
مي شود، اما در دنياي وب حتما بايد به تمام زبان هاي زنده 
ــي مسلط باشيد تا بتوانيد حرف خود را با زبان  برنامه نويس
كد بيان كنيد. توسعه برنامه هاي تحت وب از برنامه نويسي 
به زبان ماشين (اسمبلي) گرچه ساده تر است، اما كماكان 
ــواري هايي نيز برخوردار است. يكي از آنها اين است  از دش
ــوال زبان هاي  ــردي تحت وب معم ــه برنامه هاي كارب  ك
ــم  CSS، XML، Script Java  و HTML را در ه
ــايد بتواند براي اولين بار  مي آميزند، اما زبان جديد Ur ش
برهم كنش هاي ميان اين عناصر را با فرم جديدي از زبان 

برنامه نويسي ساده تر كند. 
ــعه برنامه هاي كاربردي تحت وبي كه آدام  زبان توس
ــگاه MIT، در  ــتادان فناوري نرم افزار دانش چليپاال، از اس
ــب با نام يو آر وب ارائه كرده  ــين هاي محاس انجمن ماش
ــت، از كامپايلري بهره مي برد كه خروجي اش كد وب  اس
واقعي بوده و مغايرت ها، همپوشاني ها و مناطق خاكستري 
  CSS، XML، HTML (مبهم) را كه مي تواند در ميان

و Script Java  به وجود بيايد، مشخص مي كند. 
ــه راهكارهاي  ــر چيز ب ــتر از ه ــر چليپاال را بيش دكت
تضميني مرتبط مي شناسند. او در دانشگاه MIT، مدرس 
ــي تضمين شده (مقاوم دربرابر خطا) است، اما  برنامه نويس
به قول خودش از يك روش «بسيار غيرمتداول، با تمركز 
ــده به صورت دستي با  بر جايگزيني تضمين هاي تعبيه ش
انبوهي از گونه هاي وابسته و تضمين هاي خودكار بر مبناي 

رويه هاي تصميم گيري مكتوب» استفاده مي كند. 
ــاي محبوب او  ــه طرح ه ــا توجه ب ــن موضوع، ب اي
ــا تمركز بر  ــي كاربردي ب ــاي برنامه نويس ــه زبان ه  ك
ــت و دقيقا بر پايه  expession type system اس
روش هاي غيرمتداول در برنامه نويسي است، منطقي تر 
ــتاد  ــي او به عنوان يك اس ــدف نهاي ــوه مي كند. ه جل
دانشگاه تجهيز دانشجويانش به دانش و ابزارهاي الزم 
ــاني مرتبط با  مانند Coq براي كاهش هزينه هاي انس
ــي  ــت. او همچنين به بررس تائيد صالحيت نرم افزار اس
ــيار باال عالقه مند  ــطوح بسيار پايين و بس زبان هاي س
است. در نتيجه زبان او، Ur، برمبناي گونه هاي وابسته 
 ML و  Haskell ــا ــان را ب ــن زب ــد. او اي كار مي كن
ــه مي كند، مضاف بر اين كه از سيستم هاي بسيار  مقايس
ــع زباني داراي  ــره مي برد.Ur/Web  در واق غني به
ــت كه كد  كتابخانه هاي متمركز بر وب و كامپايلري اس
 HTML، CSS، iptscr را به Ur ــده در نوشته ش
ــل مي كند. از آنجا كه اين زبان  Java  و CML تبدي
ــگاه MIT طراحي شده كه يكي  ــيله استاد دانش به وس
ــردن برنامه ها از نظر ايمني،  از دغدغه هايش گواهي ك
ــتي و نداشتن باگ است، Ur/Web برتري هايي  درس

نسبت به مدل هاي توسعه يافته فعلي دارد. 
به  گفته دكتر چليپاال، نه تنها برنامه هاي نوشته شده با 
اين زبان هنگام توليد صفحات بخصوص از كار نمي افتند، 
بلكه نسبت به هرگونه حمله مبتني بر تزريق كد مصونيت 
ــكالتي مثل بازگرداندن HTML نامعتبر،  داشته و مش
ــرده و تطابق  ــان برنامه اي م ــتن لينك هاي مي دربرداش
نداشتن بين فرم هاي HTML و پيش بيني فيلدها توسط 
هندلرها حل شده است. اين ادعا البته بسيار خوشبينانه بوده 
و اثبات آن در عمل با اما و اگرهاي بسيار همراه است، زيرا 
به طور مثال در سيستم خريد و رزرو بليت يك خط هوايي 
پيچيدگي بسيار باعث مي شود تائيد صالحيت كامل و 100 

درصد سيستم به صورت يك فرض رياضي باقي بماند. 

صالح سپهري فر

ــكل گيري اينترنت و دسترسي عموم به  در آغاز ش
آن، وبسايت هاي اينترنتي ساختار بسيار ساده اي داشت. 
 HTML ــايت ها با كدهاي در آن دوران بيشتر وبس
ــدند. اچ. تي. ام. ال مخفف عبارت «زبان  ــته مي ش نوش
نشانه گذاري ابرمتني» است. اين زبان نشانه گذاري در 
ــب هاي ساده بود كه امكان  واقع مجموعه اي از برچس
ــز متريال هاي ديگري نظير تصاوير  چيدمان متن و ني
ــم مي كرد، اما امروزه افزايش  را در صفحات وب فراه
ــوع نياز و  ــي به اينترنت، افزايش تن ــرعت دسترس س
كاربردهاي وبسايت هاي مختلف سبب شده وبسايت ها 

از عناصر ديگري در كنار اچ.تي.ام.ال استفاده كنند.
ــيوه نامه آبشاري)  سي.اس.اس (مخفف عبارت ش
ــاي تصويري نظير اندازه  ــه براي چيدمان و جلوه ه ك
ــم يا رنگ آنها به كار مي رود، ايكس.ام.ال (مخفف  قل
ــيوه اي مستقل  ــانه گذاري گسترش پذير) ش زبان نش
ــادل داده، توابع  ــراي تب ــخت افزار ب ــزار و س از نرم اف
ــك اطالعاتي از  ــرور هاي بان ــكريپت و نيز س جاوااس
مهم ترين اجزاي تشكيل دهنده وبسايت هاي مختلف 
ــتند. اكنون بسياري از وبسايت ها  در دنياي امروز هس
از همه اين عناصر بهره مند هستند، به همين دليل، تيم 
ــايت نه تنها بايد بخش هايي مبتني بر آنها  طراحي س
را ايجاد كند، بلكه بايد هماهنگي بين اين بخش هاي 

مختلف را نيز در نظر بگيرد.

هماهنگي و امنيت
يكي از مهم ترين مسائلي كه سبب مي شود فرآيند 
ــاد هماهنگي  ــد، ايج ــيار وقتگير باش طراحي وب بس
ــت. در بيشتر موارد،  ميان اين بخش هاي مختلف اس
چاره اي جز تست هر يك از آنها نداريم و به دليل تعدد 
ــايت، اين كار  بخش هاي مختلف موجود در يك وبس

وقت زيادي مي گيرد.
ــود، به امنيت  ــاله اي كه مطرح مي ش ــن مس دومي
ــا اخباري درباره  ــردد. همه ما باره ــايت باز مي گ وبس
ــنيده ايم. يكي از  ــدن وبسايت هاي مختلف ش هك ش
ــايت اين  ــيوه هاي هك كردن يك وبس رايج ترين ش
ــط كد در يك  ــا وارد كردن چند خ ــت كه هكر ب اس
ــاده ورود اطالعات و ارسال آن، موجب ارسال  فرم س
كد مخرب به بانك اطالعاتي شده و همين به بر هم 
خوردن كاركرد معمول سايت و حتي از دسترس خارج 

شدن آن مي انجامد.

زباني جديد
ــه فناوري  ــگران موسس بتازگي گروهي از پژوهش
ــان  ــي زب ــي نوع ــي) از طراح ــت (ام.آي.ت ماساچوس
ــر داده اند. اين  ــراي طراحي صفحات وب خب جديد ب
ــام دارد. يور/  وب عالوه بر  زبان جديد Ur/Web ن
ــايت هاي طراحي  ــه امنيت بااليي را براي وبس اين ك
ــواع مختلفي از  ــده به همراه مي آورد، مي تواند با ان ش
ــد. حتي  ــته باش ــاي وب نيز هماهنگي داش فناوري ه
ــرده با زبان هايي  ــان، يور /  وب را هم برخي كارشناس

نظير سي پالس پالس يا جاوا مي دانند.
ــه اي  ــد مجموع ــي جدي ــان برنامه نويس ــن زب اي
ــود دارد. كامپايلر اين زبان  ــترده از كدها را در خ گس
ــين  ــتورات را به زبان ماش ــه دس ــي ك ــي بخش (يعن
ــودكار كدهاي  ــد) مي تواند به صورت خ تبديل مي كن
ــكريپ را توليد  ــي.اس.اس و جاوااس ايكس.ام.ال، س
ــاي  ــه كده ــب در مجموع ــش مناس ــرده و در بخ ك
ــه مي تواند چنين  ــن برنام ــرار دهد. اي صفحه وب ق
ــي را نيز توليد و  ــتي بانك اطالعات ــاي درخواس  كده

در وبسايت قرار دهد.

امنيت و هماهنگي
خطر  به  ــبب  س كه  داليلي  اصلي ترين  از  يكي 
آن  ــدن  ش هك  حتي  و  ــايت  س ــت  امني ــادن  افت
مختلف  بخش هاي  بين  ناخواسته  ارتباط  ــود،  مي ش
مي خواهيد  ــد  كني فرض  ــه  نمون براي  ــت.  اس آن 
و  دهيد  قرار  ــايت  وبس روي  را  تقويم  ويجت  يك 
براي  كتابخانه  در  ــود  موج كدهاي  از  داريد  ــد  قص
وبسايت  از  آن صفحه  در  كنيد.  استفاده  آن  طراحي 
نيز  تبليغات  درج  ــراي  ب ــتطيل  مس يك  همچنين 
آگهي  نمايش  براي  دستور  كدهاي  كه  دارد  وجود 
يك  (مثال  ديگر  وبسايتي  از  ــتقيم  مس به صورت  را 
شما  بي ترديد  مي گيرد.  تبليغاتي)  ــطه  واس ــركت  ش
براي  ــده  ش وارد  كدهاي  نمي خواهيد  هيچ وجه  به 
اين كه  يا  تغيير دهد  را  تقويم تان  تاريخ  بتواند  آگهي 
اصلي ترين  بگذارد.  تاثير  ــي  آگه بر  تقويم  كدهاي 
چنين  از  ــري  جلوگي در  بايد  را  ــور / وب  ي ــرد  كارك

دانست. تداخلي 

هم رده با زبان هاي مطرح
ــطح بااليي از امنيت  ــي يور / وب در ايجاد س تواناي
ــز هماهنگي بين فناوري هاي مختلف وب را بايد  و ني
ــاي مهمي همچون  ــباهت آن با زبان ه ــه خاطر ش ب
ــت. يكي از اصلي ترين  سي پالس پالس يا جاوا دانس
ــه هر متغيري  ــت ك ــاى اين زبان ها اين اس ويژگي ه
ــود، فقط  ــس تعريف مي ش ــوي برنامه نوي ــه از س ك
ــود.  ــاص از اطالعات محدود مي ش ــوع خ ــه يك ن ب
ــل در متغيرها و در نتيجه  ــب احتمال تداخ به اين ترتي
ــي كاهش  ــور محسوس ــا به ط ــش امنيت كده كاه
ــع جديدي كه  ــراي هر نوع تاب ــد. همچنين ب مي ياب
ــوع ورودي و خروجي را هم  ــف مي كنيم، بايد ن  تعري

مشخص كنيم.
ــي مواقع، توابع براي بازگرداندن جواب بايد  در برخ
ــد. براي نمونه تابعي كه  متغيرهاي جديدي ايجاد كنن
ــي  ــدد در پايگاه داده را بررس ــزان ميانگين چند ع مي
ــداد را در يك متغير  ــد، بايد ابتدا مجموع اين اع مي كن
ــياري از زبان هاي برنامه نويسي، اين  جاي دهد. در بس
متغير در ديگر بخش هاي برنامه نيز در دسترس است، 
ــرفته اي نظير سي پالس پالس و  اما در زبان هاي پيش
ــه يور/  وب، اين متغيرها فقط به همان تابع محدود  البت
ــوند و در واقع، دسترسي به آنها فقط در خود تابع  مي ش

امكان پذير است.

 هماهنگي سريع تر
ــكريپت بايد  فرض كنيد يك بخش از كد جاوااس
ــگاه داده گرفته و نتيجه را در صفحه  داده اي را از پاي
ــود،  وب و در جايي كه با كد ايكس.ام.ال تعيين مي ش
ــرار دهد. ايجاد هماهنگي در حالت معمول بين اين  ق
ــت، اما اگر برنامه نويس  چند عنصر تا حدي زمانبر اس
ــكريپت را به گونه اي بنويسد كه  يور / وب، كد جاوااس
ــت  ــد اطالعات مورد نظر را از پايگاه داده به دس نتوان
آورد يا جاوااسكريپت داده اي توليد كند كه كد ايكس.

ــش از كد صفحه  ــد، آن بخ ــد آن را بخوان ام.ال نتوان
ــس نمايش داده  ــراي برنامه نوي ــكلي متفاوت ب به ش
ــود و به اين ترتيب، برنامه نويس مي تواند متوجه  مي ش

وجود اشكال در آن شود.

زبانى كه طراحى وب را متحول مى كند
زبان برنامه نويسي جديد «يور /  وب» با فناورى هاى مختلف طراحى وب هماهنگى دارد

گروهي از پژوهشگران 
موسسه فناوري 
ماساچوست موفق به 
طراحي نوعي زبان 
برنامه نويسي جديد شده اند 
كه مي تواند ضمن كاهش 
زمان الزم براي طراحي 
وبسايت هاي مختلف، امنيت 
 آن را نيز به طور 
قابل توجهي افزايش دهد
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راهنما

امير عصاري

ــياري از كاربران هنگامي كه قصد دارند  همواره بس
ــك دوراهي قرار  ــر ي رايانه جديدي خريداري كنند، س
مي گيرند كه لپ تاپ بخرند يا رايانه  روميزي (پي سي)؟ 
ــت؟ فكر مي كنيد لپ تاپ ها  ــما در اين باره چيس نظر ش
ــبكي و قابل حمل بودن بهترند يا رايانه هاي  با وجود س
ــزرگ و قدرت پردازش  ــا صفحات نمايش ب روميزي ب

عالي؟
ــان لپ تاپ و رايانه   ــب براي انتخاب مي گزينه  مناس
ــخص مي كند. اولين  ــل مختلفي مش ــزي را عوام رومي
ــرد و نيازهاي  ــل در هر انتخابي كارب ــن عام و مهم تري
شماست. به عبارت دقيق تر، نياز شما مي تواند روي تمام 
ــد و شما را مجبور كند يكي از اين دو  عوامل خط بكش

گزينه را انتخاب كنيد.
ــته باشيد رايانه را با  به عنوان مثال چنانچه قصد داش
ــگاه ببريد، مطمئنا تنها گزينه  انتخابي شما  خود به دانش
ــرايطي را  ــت، اما چنانچه بخواهيم چنين ش لپ تاپ اس
ــه روميزي يا لپ تاپ به  ــر نگيريم و نياز به رايان در نظ
ــد، مي توانيم موارد زير را  يك اندازه اهميت داشته باش
به صورت مقايسه اي اجمالي از لپ تاپ و رايانه  روميزي 
بيان كنيم. انتخاب ميان اين دو گزينه را پس از مطالعه  

موارد زير به شما محول مي كنيم. 

قيمت
پي سي: براي خريد يك رايانه روميزي تنوع زيادي 
ــد باتوجه به بودجه و  ــات وجود دارد كه مي تواني از قطع
نياز شرايط فعلي خود، نسبت به خريد هريك از قطعات 
ــما مي توانيد نمايشگر ارزاني بخريد و در  اقدام كنيد. ش
ــگر مركزي  مقابل حافظه رم، كارت گرافيك و پردازش
را از بهترين نوع تهيه كنيد. انتخاب با شماست و طيف 
ــيعي از قطعات نيز مي توانند در كنار يكديگر رايانه   وس

جديد شما را بسازند.
ــايد  ــتند. ش ــيار محدود هس لپ تاپ: لپ تاپ ها بس
ــد، اما  ــا و برند آنها زياد باش ــر تنوع در لپ تاپ ه بظاه
ــبيه هم دارند و تفاوت آنها  ــيار ش در عمل قطعاتي بس
بيشتر در ظاهرشان است. شما نمي توانيد هر قطعه اي را 
براي لپ تاپتان انتخاب كنيد و مجبور هستيد باتوجه به 
قطعات موردنياز،  دنبال لپ تاپي باشيد كه آن مشخصات 

را داشته باشد.
قابليت حمل

پي سي: كامال مشخص است كه يك رايانه  روميزي 
براي حمل مداوم طراحي نشده است. شما مي توانيد آن 
ــر چند وقت يك بار جابه جا كرده و از اتاقي به اتاق  را ه
ــر ببريد، اما همواره بايد محلي ثابت روي ميز را به  ديگ

آن اختصاص دهيد.
ــراي حمل و جابه جايي از  لپ تاپ: بهترين گزينه ب
ــت. براحتي مي توان لپ تاپ را  مكاني به مكان ديگر اس
در كيف حمل آن قرار داد و به مهماني، دانشگاه، محل 
ــرد و در كنار ديگر  ــاي مختلف منزل ب ــا بخش ه كار ي

اعضاي خانواده از آن استفاده كرد.
قدرت پردازش

ــراي انجام  ــاي روميزي همواره ب پي سـي: رايانه ه
كارهاي نيازمند پردازش هاي باال مناسب تر هستند، زيرا 
ــگر و ديگر قطعات اين رايانه ها، عملكرد بهتر با  پردازش

ــتر موارد فناوري هاي  ــرعت بيشتري دارند و در بيش س
جديد ابتدا براي رايانه هاي روميزي عرضه مي شود.

ــگرهاي  ــايد برخي لپ تاپ ها به پردازش لپ تاپ: ش
ــه با  ــند، اما در مقايس ــدي مجهز باش ــزي قدرتمن مرك
پي سي، باز هم حرفي براي گفتن ندارند. البته رايانه هاي 
ــي ها برسند، اما  مخصوص بازي مي توانند به پاي پي س
اختالف قيمت يك لپ تاپ حرفه اي مخصوص بازي با 

يك رايانه  همسطح آن بسيار زياد است.

نصب و راه اندازي
ــي  ــايد هنوز هم راه اندازي يك پي س پي سـي: ش
ــال كابل ها به  ــد. اتص ــوار باش براي برخي كاربران دش
ــردن صفحه كليد و ماوس، اتصال كابل  برق، متصل ك
ــدازي رايانه  ــل نصب و راه ان ــزو مراح ــگر و... ج نمايش
ــمار مي رود. البته مي توان گفت انجام اين  روميزي به ش

كار فقط براي يك بار نياز است.
ــود را از كارتن خارج  ــد خ ــاپ جدي لپ تـاپ: لپ ت
مي كنيد، شارژر آن را به برق متصل مي كنيد و در حين 
شارژ شدن باتري يا پس از آن، لپ تاپ را روشن كرده و 
از آن استفاده مي كنيد. لپ تاپ نسبت به پي سي، مراحل 

بسيار ساده تر و كمتري دارد.

صفحه كليد و ماوس
ــتن صفحه كليد با كليدهاي  ــه داش پي سي: هميش
ــت جاي  ــي كه براحتي در دس ــانگر ماوس بزرگ و نش
ــرف مي بريد،  ــرف به آن ط ــرد و آن را از اين ط مي گي
ــت. يكي از محاسن رايانه هاي روميزي  لذت بخش اس
ــت. اگر رايانه را  ــز بودن به صفحه  كليد بزرگ اس مجه
براي تايپ كردن يا انجام كارهاي گرافيكي نياز داريد، 
پيشنهاد مي كنيم روميزي ها را جزو گزينه هاي انتخابي 

خود در نظر بگيريد.
ــا نيز صفحه كليد و  لپ تـاپ: مي توانيد به لپ تاپ ه
ــته  ماوس هاي يو. اس. بي را متصل كنيد، اما توجه داش
ــيد اولين مزيت لپ تاپ كوچك و قابل حمل بودن  باش
آن است. پس نمي توان لپ تاپ گرفت، اما هميشه يك 
ــزرگ را نيز با آن حمل كرد. كار كردن با  صفحه كليد ب

ــد برخي لپ تاپ هاي 14 اينچي واقعا زجرآور  صفحه كلي
است.

اندازه نمايشگر
ــوح و زاويه ديد  ــزرگ با وض ــگر ب پي سـي: نمايش
ــن رايانه هاي روميزي است. گاهي  عالي از ديگر محاس
ــراي تجربه  هرچه  ــگر بزرگ را ب مي توانيد يك نمايش
ــي رايانه  را براي  ــتر لذت بازي ها تهيه كنيد يا حت بيش
ــال تلويزيوني برگزينيد و از  ــاهده  كانال هاي ديجيت مش

نمايشگر به جاي تلويزيون استفاده كنيد.
لپ تاپ: همان طور كه گفتيم لپ تاپ ها براي حمل 
ــگر آنها نيز  ــس نبايد نمايش ــوند. پ ــت توليد مي ش راح
ــوار نشود. در بيشتر موارد  ــد تا حمل آنها دش بزرگ باش
ــبت به  ــگر ده تا 17 اينچ دارند كه نس لپ تاپ ها نمايش
ــگرهاي رايانه هاي روميزي خيلي اندازه كوچكي  نمايش

به شمار مي رود.

ارتقاي سخت افزار
ــما مي توانيد  پي سـي:همان طور كه ابتدا گفتيم ش
ــار يكديگر قرار  ــيعي از قطعات مختلف را كن طيف وس
ــمبل (مونتاژ)  ــه روميزي موردنظرتان را اس داده و رايان
كنيد. اين قابليت به شما اين امكان را مي دهد هر زمان 
ــاي يك يا دو قطعه،  ــتيد با تعويض و ارتق كه نياز داش

رايانه  خود را به روز كنيد.
ــفانه لپ تاپ ها تقريبا تا دو سال پس  لپ تاپ: متاس
ــمار مي روند  از توليد جزو گزينه هاي خوب و جديد به ش

ــوب  ــس از آن از رده خارج محس و پ
ــتر  بيش در  ــوند.  مي ش
و  ــك  هاردديس ــوارد  م
ــا  لپ تاپ ه رم  ــه  حافظ
قابل ارتقاست و اين ارتقا 
ــز محدوديت هايي دارد.  ني
ــما نمي توانيد   براي مثال ش
 DDR3 را به DDR2 رم
ــرا مادربورد  زي ــد،  ارتقا دهي
لپ تاپ قابل ارتقا نيست و از 

ــد. در صورتي كه انجام اين  ــتيباني نمي كن رم جديد پش
كار با ارتقاي مادربورد رايانه  روميزي براحتي امكان پذير 

است.

اجراي بازي
پي سي: رايانه هاي روميزي بزرگ هستند و فضاي 
ــغال مي كنند، اما همين بزرگ بودن گاهي  زيادي را اش
يك مزيت است. يكي از اين موارد زماني است كه شما 
نيازمند كارت گرافيك حرفه اي و قدرتمند براي اجراي 
بازي ها هستيد. رايانه هاي روميزي به شما اين امكان را 
مي دهند تا حرفه اي ترين كارت هاي گرافيك را استفاده 
كنيد و از منبع تغذيه هزار واتي براي تامين برق دستگاه 

نيز كمك بگيريد.
ــا به  ــاي لپ تاپ ه ــي مدل ه ــايد برخ لپ تـاپ: ش
ــب  ــك قدرتمندي براي اجراي مناس كارت هاي گرافي
ــه بعدي همچون  ــاي طراحي س ــا نرم افزاره بازي ها ي
ــت فضا و  ــند، اما محدودي ــز باش ــس مجه تري دي مك
حجم اين لپ تاپ ها همواره مانع به كارگيري كارت هاي 
گرافيك قدرتمند مي شود؛ زيرا به دليل اين محدوديت ها 
ــتفاده كرد و  ــاي بزرگ اس ــوان از خنك كننده ه نمي ت
ــنگين روي كارت گرافيك نيز  ــراي پردازش هاي س اج
موجب افزايش دما مي شود. پس بناچار بايد اين افزايش 
دما را كنترل كرد و اين كنترل نيز هيچ راهي ندارد جز 

استفاده محدود از كارت هاي گرافيك.

تعمير و نگهداري
پي سـي: وقتي مي گوييم تعويض يا ارتقاي قطعات 
ــس تعمير و  ــرد، پ ــام مي گي ــي انج ــي براحت در پي س
ــت. چنانچه نمايشگر  ــيار ساده اس نگهداري آن نيز بس
ــوزد  ــود يا بس ــما به طور كل خراب ش رايانه  روميزي ش
ــگر جديد اين  ــد يك نمايش ــي مي توانيد با خري براحت
ــروز خرابي در  ــكل را رفع كنيد. همچنين هنگام ب مش
ــات مي توانيد از قطعات جايگزين كمك  هريك از قطع

گرفته يا قطعه را تعمير كنيد.
ــياري از قطعات  ــفانه خاص بودن بس لپ تـاپ: متاس
لپ تاپ ها مانع تعمير يا تعويض آسان آنها مي شود. به عنوان 
ــگر لپ تاپ شما بسوزد، ممكن است  مثال چنانچه نمايش
ــدا كنيد و در چنين  ــگر را در بازار پي ــد همان نمايش نتواني
ــد نيز بايد آن را كنار  ــرايطي اگر لپ تاپتان كامال نو باش ش
ــه نگهداري كنيد تا  ــدر آن را در كنج خان ــته يا آن ق گذاش
بتوانيد از يكي از مراكز تعميرات لپ تاپ، دستگاه اسقاطي 
مشابه لپ تاپ خود را پيدا كرده و نمايشگر آن را با نمايشگر 
دستگاه خودتان تعويض كنيد. گاهي نيز تعويض يك قطعه 
ــازنده و پرداخت هزينه هاي  نيازمند سفارش از شركت س

سنگين وارداتي است.

لپ تاپ ها بهترند يا رايانه هاي روميزي؟
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كارگاه

سارا بصيري

ــته نه چندان دور، براي همگام سازي كليپ بورد بين وسايل مك از  در گذش
برنامه اي به نام Syncopy استفاده مي شد. متاسفانه، اين برنامه از زمان توليد 
ــخه او.اس.ايكس،  ــتفاده بوده و با به وجود آمدن هر نس تاكنون، تقريبا بدون اس
خطاهاي موجود در آن نيز بيشتر مي شود. همچنين پشتيباني آي.او.اس آن بسيار 
ضعيف و قديمي است. بنابراين زمان آن رسيده كه از برنامه هاي جديدتري براي 

همگام سازي كليپ بورد استفاده كنيم. 

اشتراك گذاري چند ورودي از كليپ بورد 
اولين برنامه اي كه توصيه شده برنامه CloudClip است كه در نگاه اول 
ــت و يك نوار فهرست در اختيار شما قرار  ــيار شبيه برنامه Syncopy اس بس
مي دهد كه مي توانيد 15 متن، وبسايت، شماره تلفن، ايميل يا نقشه آخر را همگام 
كنيد. عمليات همگام سازي در دو جهت مي تواند انجام شود، يعني هرچيزي كه 
شما روي رايانه مك خود كپي مي كنيد، به صورت خودكار روي بانك اطالعاتي 
CloudClip بارگذاري مي شود و هرچيزي كه روي ابزار آي.او.اس خود كپي 

كنيد، پس از باز كردن برنامه CloudClip بارگذاري خواهد شد. 
كليپ بورد هوشمند برنامه CloudClip زماني كه شما يك شماره تلفن يا 
ديگر اطالعات مهم را به دست مي آوريد، آنها را تشخيص داده و به صورت خودكار 
نمايش مي دهد. اين مساله بخصوص زماني بسيار مفيد است كه اطالعاتي مثل 
ــت، روي رايانه مك خود كپي مي كنيد و  ــه را كه مربوط به يك آدرس اس نقش
وقتي برنامه CloudClip را روي آيفون خود باز كنيد، زماني كه آيكون مربوط 
ــه (گوگل يا اپل) به صورت  به آدرس را  انتخاب مي كنيد، برنامه مربوط به نقش
خودكار روي ابزار آي.او.اس شما باز مي شود. با انتخاب خود آدرس نيز اين نقشه 

به صورت خودكار كپي خواهد شد. 
ــورد را از برنامه هايي  ــن برنامه CloudClip ورودي هاي كليپ ب همچني

مثل 1Password استخراج مي كند تا مانع بارگذاري اطالعات حساس شود. 
مشكلي كه وجود دارد و گاهي مي تواند بسيار بزرگ هم باشد، اين است كه اگر 
 CloudClip ،شما يك عكس را به طور مستقيم از يك صفحه وب كپي كنيد
به جاي خود عكس، فقط مكان آن در صفحه را ذخيره مي كند. بنابراين زماني كه 
بخواهيد عكس ها را نيز مانند متن ها به اشتراك بگذاريد، استفاده از اين برنامه 

زياد مناسب نخواهد بود. 
همچنين براي كار با CloudClip بايد اول آن را روي آي.او.اس باز كنيد 
تا بتوانيد آخرين ورودي هاي كليپ بورد را روي رايانه مك خود همگام كنيد، اين 
كار مي تواند در برخي موارد طاقت فرسا باشد، بخصوص زماني كه بخواهيد خيلي 
ــزار آي.او.اس انتقال دهيد. با تمام اين  ــريع ورودي هاي مك خود را روي اب س
تفاسير، استفاده از اين برنامه براي انتقال متن بسيار مناسب است. خيلي راحت 
مي توانيد به 15 كپي آخر خود دسترسي داشته باشيد و انتشار فايل ها بين مك و 

ابزارهاي آي.او.اس با سرعت بسيار بااليي انجام مي شود. 

كپي پيست سريع بين مك و آي.او.اس
ــت كردن بين دو آي ديوايس وجود  يك امكان ديگر كه براي كپي پيس
دارد، برنامه Command-C است كه يك نوار فهرست روي او.اس.ايكس 
ــما قرار مي دهد تا به صورت  ــت. برنامه مذكور، اين امكان را در اختيار ش اس
ــود را روي آي.او.اس از طريق واي ـ فاي يا برعكس  ــتي كليپ بورد خ دس

به اشتراك بگذاريد. 
ــما كپي  ــالف CloudClip كه به صورت خودكار هرچيزي را كه ش برخ
ــازد، بايد ابتدا براي گزينه هايي كه بتازگي به  كرده ايد، بين ابزارها همگام مي س
كليپ بورد اضافه شدند، محيط همگام سازي Command-C را اجرا كنيد. 
براي اين كار بايد هر دو ابزار را روي يك شبكه وايـ  فاي يكسان داشته باشيد 
و از آنجا يك گزينه را روي مك كپي كنيد. سپس Command-C از برنامه 
پيش زمينه آي.او.اس استفاده مي كند و به صورت يك پيام هشدار روي ابزار شما 

ظاهر مي شود و بالفاصله اطالعات را روي كليپ بورد كپي مي كند. 
ــت كه ترجيح دهيد  ــتفاده از برنامه Command-C زماني مفيد اس اس
ــبكه وجود  ــورد اطالعات را روي ابزارهاي خاصي كه همه روي يك ش كليپ ب
 CloudClip ــور كه ديديد، اين برنامه برخالف دارند، ذخيره كنيد. همان ط

قابليت همگام سازي تصاوير را نيز دارد.  

مناسب ترين برنامه براي شما
ــد، اين پرسش پيش مي آيد كه استفاده از كدام  با توجه به آنچه گفته ش
برنامه بهتر است؟ CloudClip يا Command-C؟ بايد بگوييم اين 
ــتگي به نوع كاري دارد كه مي خواهيد انجام دهيد. اگر قصد داريد  كامال بس
گزينه هاي كمي را كه حاوي اطالعات حساس هستند، كپي كنيد شايد بهتر 
باشد برنامه همگام سازي كليپ بورد به صورت خودكار فعال نشود و خودتان 
ــته شوند. همچنين  ــتراك گذاش بتوانيد تصميم بگيريد چه فايل هايي به اش
ــت بخواهيد به برنامه هاي قبلي كليپورد روي همه ابزارهاي خود  ممكن اس
ــي داشته باشيد. با اين حال، براي انتقال فايل هايي از نوع GIF بين  دسترس
ــريع URLها بهتر است از  ــازي س مك و ابزارهاي آي.او.اس، يا همگام س

Command-C استفاده كنيد. 
ــتفاده از امكاناتي كه  اي كلود درايو در اختيار شما قرار مي دهد،  نكته: با اس
ــما مي توانيد به صورت همزمان تمام عكس ها، URL، شماره تلفن و حتي  ش
ــيد، اما مساله اين  ــته باش فايل هاي ورودي خود را روي آي ديوايس هايتان داش
است كه براي استفاده از اين امكانات حتما بايد از يك اپل آي دي مشترك روي 

دستگاه هاي مختلف استفاده كنيد.

پلي ميان آي ديوايس ها
چگونه فايل ها را بين رايانه هاي مك و ابزارهاي آي.او.اس انتقال دهيم؟
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آيا مى دانستيد؟

PS4 با ورود به هر نسل، تقريبا همه چيز كنسول هاي 1 منوي تازه
ــرد. رابط كاربري  ــازي ظاهر و نام تازه اي به خود مي گي ب
ــوم به XMB جايش را به  ــوني، موس ــول قبلي س كنس
ــه تمام ويژگي هاي  ــن» داده ك «منوي پوياي پلي استيش
ــتراك ويدئو و چت كردن  ممتاز اجتماعي PS4 مانند اش

را در اختيار بازيكن قرار مي دهد.
 

پلي استيشن4 به يك هاردديسك 500 گيگابايتي 2 هارد 500 گيگابايتى
ــبختانه مي توانيد هارد PS4 را همانند  مجهز است. خوش
كنسول قبلي سوني ارتقا داده يا جايگزين كنيد. البته شما 
قادر نيستيد هر هارد اكسترنالي را به پي اس 4 متصل كنيد 

و بايد سراغ هاردهاي خود سوني برويد.

ــتن يك پلي استيشن4 در منزل مي توانيد 3 از هر جا مي خواهيد بازي كنيد با داش
ــري به پروفايل  ــول PS4 ديگ از هر جايي و با هر كنس
ــده و به محتواي دانلود و خريداري شده خود  خود وارد ش
ــي پيدا كنيد. فقط كافي است اكانت شخصي تان  دسترس
ــيله  ــد. اين قابليت به  وس در منزل به اينترنت متصل باش
سرويس ابري پلي استيشن و پلي استيشن اليو  پشتيباني 

مي شود.

عالوه بر اين كه مي توانيد از هر جايي به محتواي 4 دستگاه خانگي
خود دسترسي داشته باشيد، مي توانيد يك كنسول PS4 را 
به عنوان كنسول خانگي مشخص كنيد. محتوايي كه روي 
ــول داريد، فارغ از محدوديت اكانت هاي كاربري،  آن كنس
ــترس خواهد بود. اين  ــام كاربران خانه قابل دس براي تم
قانون شامل عضويت Playstation Plus نيز مي شود. 
 PS4 به عبارتي محتواي دانلودي شما كال به يك كنسول

و يك اكانت كاربري مربوط است.

ــول از 5 كابل اچ.دي.ام.آي ــول Playstation 4 اولين كنس كنس
ــراه آن يك كابل  ــت كه هم ــري Playstation اس س

اچ.دي.ام.آي عرضه مي شود. دليل اين كار سرعت انتقال 
داده هايي است كه بايد از دستگاه به تلويزيون ارسال شود 
و نياز به كابلي با كيفيت دارد. در صورتي كه بخواهيد كابل 
اچ .دي .ام .آي با همان كيفيت را تهيه كنيد بايد حدود 100 

هزار تومان پرداخت كنيد.

كنسول Playstation 4 قفل منطقه اي ندارد. 6 فاقد محدوديت جغرافيايي
قفل هاي منطقه اي يا Region Lock معموال به دليل 
قوانين متفاوت هر كشور و منطقه روي دستگاه ها گذاشته 
مي شد. براي مثال برخى بازي ها كه در اروپا قانوني بودند 
(مانند نسخه كامل Manhunt 2)، روي كنسول هاي 
ــد. اين خبر همان قدر كه براي  آمريكا غيرقابل بازي بودن
گيمرها خوشايند است، براي سياستمداراني كه از حواشي 
ــايند  بازي هاي رايانه اي به نفع خود بهره مي برند، ناخوش

است.

ــت با كيفيتي قابل توجه 7 دوربين 3 بعدي دوربين PS4 قادر اس
ــد. در واقع اين تركيبي از دو  ــه بعدي را ثبت كن تصاوير س
ــه بعدي به شما مي دهد.  ــت كه حس س فيلم دو بعدي اس
اين قابليت ثبت سه بعدي براي دوربين پلي استيشن براي 
شناسايي فضاي اتاق و دريافت راحت تر حركات بازيكنان 

در نظر گرفته شده است.

ــت تا 8 ورودي صداي خارق العاده دوربين PS4 مجهز به چهار ميكروفن اس
هم بتواند صدا را با بهترين كيفيت دريافت كند، هم نقطه 
ــود ويس  ــق صدا را پيدا كند. اين قابليت باعث مي ش دقي
كامندر يا همان فرامين صوتي با دقت بيشتري انجام شود 
ــوان فرامين صوتي دريافت  و صداي محيط اطراف به عن

نشود.

ــرويس Video Unlimited 9 استريم فيلم ها بااستفاده از س
ــن استريم  مي توانيد ويدئوهاي مختلف را روي پلي استيش
ــرگرمي هاي  ــرويس كه مربوط به بخش س كنيد. اين س
ــار Music Unlimited قرار  ــت و در كن ــوني اس س

ــينمايي و سريال  مي گيرد، اكنون بيش از 50 هزار فيلم س
ــخصي يا همان  را در خود جاي داده و همچنين فضاي ش

PlayMemories را نيز در اختيارتان قرار مي دهد.

ــرفته تر از PS3 مي توانيد 10 چندوظيفگي ــتمي پيش در سيس
وسط بازي به برنامه هاي ديگر سوئيچ كرده و دوباره با يك 
ــته هاي  ــاره به بازي برگرديد. اين كار با تاچ پد جديد دس اش
پلي استيشن قابل اجراست و به هيچ حركت اضافه اي احتياج 
ندارد. همچنين مي توانيد اين قابليت را به دلخواه خود فعال 
ــما  يا غيرفعال كنيد تا هنگام بازي ايرادي در روند بازي ش

ايجاد نكند.

ــته11 تاچ پد فشاري ــده روي دس ــه ش ــد تــعــبيـ ــاچ پ  تـ
 Dual Shock 4 قابل فشار دادن است و اين يعني يك 
دكمه اضافه براي عمق بخشيدن به بازي هاي مخصوص 
ــن حركتي زيادي  ــتگاه. همچنين تاچ پد از فرامي اين دس
ــما  پيروي كرده و مانند ترك پد لپ تاپ ها كار را براي ش

آسان تر مي كند.

ــود 12 صفحه نمايش دوم ــا دانل ــد ب ــد، مي تواني ــر PS4 بخري اگ
ــا تبلت خود  ــي موبايل ي ــزاري مخصوص، از گوش نرم اف
به عنوان مانيتور دوم براي بازي استفاده كنيد. در كنار يك 
سري فرصت هاي جذاب داخل بازي، مثال استفاده از تبلت 
ــخص كردن اهداف روي نقشه و پيگيري بازي  براي مش
ــون، با اين نرم افزار مي توانيد وظايفي مانند دانلود  از تلويزي

محتوا را به PS4 خود محول كنيد.

پيش از اين كاربران بازي هاي پلي استيشن، 13 چت هنگام بازي
ــبكه  ــتراتژيك آنالين و تحت ش بخصوص بازي هاي اس
ــورد نظر و با  ــتند در همان محيط بازي م فقط مي توانس
ــان چت كنند، اما كنسول PS4 اين امكان  همبازي هايش
ــازي اي كه در حال انجام  ــما مي دهد فارغ از هر ب را به ش
هستيد، با دوستان خود چت كنيد و به تبادل نظر بپردازيد، 

الزم نيست بازي هايتان يكي باشد.

ــال فعاليت هاي 14 ضبط دائم ــول PS4 مدام در ح كنس
ــا، ضبط دائم چند  ــت. يكي از اين فعاليت ه پس زمينه اس
دقيقه آخر بازي شماست. دكمه شرينگ كه پلي استيشن 
ــته Dual Shock 4 اضافه كرده، در كنار قابليت  به دس
ضبط دائم، كار را براي شما بسيار راحت مي كند و اگر دلتان 
خواست، با زدن يك دكمه مي توانيد ويدئوي بازي خود را 
آپلود كنيد. حتي مي توانيد در حين آپلود شدن ويدئو به بازي 

خود ادامه دهيد.

كنسول PS4 به سيستم تعليق مجهز است. 15 سيستم تعليق
قطعا همه كساني كه مشتري كنسول هاي بازي بوده اند، 
با رياضت ناشي از زمان الزم براي خواندن ديسك و باال 
آمدن بازي آشنا هستند. پلي استيشن4 اين مشكل را رفع 
ــت. هر زمان كه بخواهيد، مي توانيد بازي را به  كرده اس
ــپس با اشاره يك دكمه از همان  حالت تعليق درآوريد س

جايي كه بازي را ترك كرده ايد، ادامه دهيد.

و 16 تعهد 24 ساعته ــا  دانلوده ــوان  مي ت  PS4 ــول  كنس ــا  ب
به روز رساني ها را بدون ايجاد مزاحمت براي تجربه كاربر و در 
پس زمينه به انجام رساند. حتي اگر آن را به حالت نيمه خاموش 
ــد داد. ديگر الزم  ــد، به دانلود محتوا ادامه خواه هم درآوري
نيست ساعت ها منتظر بمانيد تا به روزرساني دستگاهتان به 
پايان برسد. مي توانيد در تمام مراحل به روزرساني يا دانلود به 

امور ديگري مانند بازي كردن برسيد.

كوچ كردن از نسلي به نسل ديگر كنسول هاي 17 بازى هاى قديمى حفظ مى شوند
بازي و دل كندن از بازي هاي محبوب قبلي هميشه براي 
ــبيه است، زيرا ديگر نمي توانند  گيمرها به يك كابوس ش
بازي هاي اين دو نسل را به صورت مشترك استفاده كنند و 
بايد منتظر آمدن نسخه جديدي از بازي باشند، اما سيستم 
ــتريمينگ موسوم به گاي كاي، دست كاربران PS4 را  اس
براي انتخاب تعداد قابل توجهي از بازي هاي خوب كنسول 
ــول جديد خود باز گذاشته  PS3 و تجربه آنها روي كنس

است. به مرور تعداد اين بازي ها بيشتر خواهد شد.

كساني كه اكنون PS3 دارند و عضو شبكه 18 انتقال عضويت
آنالين سوني هستند، مي توانند براحتي عضويت خود را به 
ــول جديد انتقال دهند. با وجود امكانات فوق العاده اي  كنس
مانند دسترسي به بازي هاي قديمي PS3 و PSP همان 
مبلغ قديم را داده، اما كااليي مضاف دريافت خواهيد كرد.

ــي 19 سينماي خصوصي يعن ــوني،  س ــينمايي  س ــد   واح
ــخت  SONY Pictures Entertainment س
ــي  ــي و دسترس ــواي اختصاص ــال كار روي محت در ح
ــت. اين به كاربران امكان  اختصاصي كاربران PS4 اس
مي دهد با همان دستگاه پلي استيشن خود فيلم هاي روز 
ــت نمايش بلو ري  ــا كنند. قابلي دنيا را دريافت و تماش
ــن به  ــه بعدي را هم به آن اضافه كنيد تا پلي استيش س

بهترين وسيله براي فيلم ديدن تبديل شود.

ــول 20 انبوهي از بازي ها ــون بيش از 140 بازي براي كنس اكن
ــن بازي ها همه  ــت. البته اي ــت توليد اس PS4 در دس
عناوين درجه يك نيستند و شامل عناويني مانند آركيد 
ــت.  ــوند، ولي باز هم اين رقم قابل توجه اس هم مي ش
ــوني و تنها  ــادي از اين بازي ها تحت نظر س ــداد زي تع
ــول بازي طراحي مي شود تا شما فقط با  براي اين كنس

پلي استيشن 4 سراغ اين بازي ها برويد.

با 20 ويژگي خاص آخرين كنسول بازي سوني آشنا شويد

ناگفته هاي چهارمين پلي استيشن

باباااااااازيزيزز ش شششششششششهشهششششششش سيسياواواااا

يك سـال از شروع رقابت نفسگير كنسولهاي بازي نسل هشت مممم  
ميگـذرد و همه عالقهمنـدان بازي چيزهاي زيادي از آخرين كنسـول بازيييي  
سـوني يا همان PS4 ميدانند. همه با ظاهر اين كنسول و دستهاش آشنايي داشتهههه  
وو از 400 دالري (حدود يك ميليون و 700 هزار تومان) كه  هنگام خريد اين كنسـول بايد در جيب داشـته باشـند باخبرند. در اين يك سـال بازيهاي متنوعيييي  
ببببرراي پياس4 بهصورت انحصاري و غيرانحصاري عرضه شـده و باتوجه به آنها ميدانيم از اين دسـتگاه چه كارهايي برميآيد. اما هنوز هم اين كنسـول بازييي

ننننننااگفتههايي دارد كه بسـياري از ما از آن بياطالع هسـتيم. نكاتي كه دانسـتن آنها ميتواند به شما كمك كند با آگاهي بهتري سراغ كنسول بازي مورد عالقه خووددد  
ببببربربربربربربرروويد. در اين مطلب به 20 مورد از اطالعات جالب درباره كنسول محبوب شركت سوني ميپردازيم.
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ترفند

سرويس گوگل داك (Google Doc) از سرويس هاي محبوب گوگل 
ــتفاده مي كنند. اين سرويس  ــت كه روزبه روز كاربران بيشتري از آن اس اس
همچون گوگل درايو، قابليت ذخيره سازي فايل ها در فضاي ابري گوگل را در 
اختيار شما قرار مي دهد، اما تنها تفاوت آن پشتيباني از فرمت هاي محدودتر 
ــترده (اكسل) و اساليد (پاورپوينت)  همچون فايل هاي متني، صفحات گس
است. با استفاده از گوگل درايو مي توانيد عالوه بر مشاهده اين فايل ها، آنها 
ــي را از ابتدا ايجاد كنيد. فايل هاي ايجاد  ــش يا حتي چنين فايل هاي را ويراي
ــي به اينترنت در اختيار  ــرويس در همه جاي دنيا با دسترس ــده در اين س ش
ــما قرار مي گيرد و براحتي مي توانيد در تلفن همراه يا تبلت از آنها استفاده  ش
ــرورهاي ابري گوگل جاي امني براي نگهداري اين  ــكي نيست س كنيد. ش
فايل ها به شمار مي رود، اما ممكن است به داليل مختلف از جمله مشكالت 
دسترسي به كاربري گوگل خود (به دليل هك شدن، فراموشي رمز عبور يا...) 
ــخه از فايل هاي ذخيره شده در اين سرويس را  ــته باشيد يك نس قصد داش

روي هارد ديسك رايانه خود نيز ذخيره كنيد. بسياري از كاربران در نگاه اول 
فكر مي كنند، فايل هاي ذخيره شده در اين سرويس صفحات وب هستند و 
قابليت ذخيره سازي يا استفاده از آنها با نرم افزارهايي همچون مجموعه آفيس 

امكان پذير نيست، در صورتي كه اين كار براحتي انجام پذير است.
ــك docs.google.com به محوطه  ــه لين ــدا با مراجعه ب 1ـ ابت

كاربري خود در سرويس گوگل داك وارد شويد.
2ـ از بخش Docs, Slides, Sheets روي فايل موردنظر كليك 

كنيد و منتظر بمانيد تا فايل باز شود.
3ـ به منوي فايل برويد و روي Download as كليك كنيد.

ــوي به نمايش درآمده يكي از فرمت هاي موردنظر همچون   4 ـ از من
ــس از  ــرده و پ ــاب ك DOCx, PPTx, XLSx, PDFو... را انتخ
ــازي فايل روي هارد ديسك، روي گزينه  مشخص كردن محل ذخيره س

Save كليك كنيد.
ــك  به همين راحتي مي توانيد فايل هاي موردنظرتان را روي هارد ديس

رايانه نيز ذخيره كنيد.
ــا ابزارهاي ورود و  ــياري از كاربراني كه ب نكته طاليي كليك: بس
ــر و  ــرويس هاي وب س خروج اطالعات (import - export) در س
ــاز كاما (CSV) يا همان   ــل با فرمت جداس ــد از فايل هاي اكس  كار دارن
ــايع ترين  ــه ش ــد. از جمل ــك مي گيرن Comma Delimited كم
ــتفاده از اين فرمت در زبان فارسي، به هم ريختگي  ــكالت هنگام اس مش
ــايي نشدن حروف فارسي پس از فراخواني در سرويس هاي وب  و شناس
ــي خود را با  ــت فايل هاي فارس ــكل كافي اس ــت. براي رفع اين مش اس
ــر وارد كنيد.  ــرويس موردنظ ــرويس گوگل داك ذخيره كرده و به س س

مطمئن باشيد مشكلتان رفع مي شود.

امير عصارى
ــمند جزو  ــه هاي هوش ــمارت فولدرها يا پوش اس
ــياري از كاربران سيستم عامل  امكاناتي است كه بس
مك با آن آشنايي ندارند، اما هيچ وقت براي آشنايي 
ــت با خود  ــت. حتي ممكن اس با اين قابليت دير نيس
ــتفاده  ــال از اين قابليت اس ــرا تا به ح ــر كنيد، چ فك
ــايد استفاده از سيستم عامل مك بدون  نكرده ايد و ش

اين قابليت را غيرممكن بدانيد.
ــه هاي هوشمند مي توانيد محتواي  به كمك پوش
ــه هايي با  ــك را در پوش ــده روي هارد ديس ذخيره ش
ــده  ــتجوي از پيش تعريف ش ــرايط جس ــه به ش توج
ــه    ــال مي توانيد پوش ــوان مث ــد. به عن ــاهده كني مش
ــمندي را براي نماآهنگ هاي ويدئويي كوتاه و  هوش
ــد ايجاد كنيد. در  ــه  ديگر را براي فيلم هاي بلن پوش
ــخص كنيد فايل ها از جنس ويدئو با حجم  ادامه مش
كمتر از 50 مگابايت در پوشه  كليپ و فايل هاي بيشتر 
ــه  فيلم هاي بلند جاي بگيرد. در  از اين حجم در پوش
ــتجو  ــن روش تنها كاري كه صورت مي گيرد جس اي
ــت  ــده و نمايش فهرس ــره ش ــات ذخي روي اطالع
ــت. به عبارت ديگر،  نتايج در پوشه هاي هوشمند اس
فايل هاي شما در محل اصلي خود روي هارد ديسك 
قرار دارد و با افزايش يا كاهش نيز فهرست نتايج در 

پوشه هاي هوشمند تغيير مي كند.
ــمند ايجاد كنيد تا  ــت داريد پوشه هاي هوش دوس

 دنبال فايل ها روي هارد ديسك نگرديد؟
ــمند  ــه هاي هوش پوش ــاد  ايج ــراي  ب دو روش  1ـ 
ــل روي   ــوي فاي از من ــه  اين ك ــت  ــود دارد؛ نخس  وج
ــد (مي توانيد از  ــك كني New Smart Folder كلي
ــر Option-Command-N نيز  ــاي ميانب كليده
ــد). در روش ديگر، فايندر (Finder) را باز  كمك بگيري
كرده و عبارتي را در كادر جستجو (باال سمت راست) وارد 
كنيد تا پوشه  هوشمند با توجه به كلمه كليدي ايجاد شود.

ــما را به  ــتفاده از هر يك از اين روش ها ش 2ـ اس

ــرد و در اين پنجره  ــدر هدايت خواهد ك ــره  فاين پنج
ــمند را  ــه  هوش ــتجوي پوش ــرايط جس ــد ش مي تواني
ــخص كنيد. زير كادر جستجو آيكوني به صورت  مش
ــك روي آن پنجره اي باز  ــا كلي ــود دارد. ب «+» وج
ــردن هريك از  ــال ك ــه مي توانيد با فع ــود ك مي ش
ــرايط  ــبت به افزودن آنها به ش گزينه هاي موجود نس
ــمند اقدام كنيد. به صورت  ــه  هوش ــتجو در پوش جس
ــما  ــت و ش پيش فرض صفت File Size فعال اس
ــه صفات قابل  ــك روي Other به مجموع با كلي

استفاده دسترسي خواهيد يافت.
ــر كادر  ــك روي Save زي ــا كلي ــت ب 3ـ در نهاي
جستجو، شرايط جستجو براي پوشه  هوشمند مشخص 
ــده و پس از اختصاص نام و محل قرارگيري آن در  ش

سيستم عامل مي توانيد از آن استفاده كنيد.
ــدن پوشه  هوشمند  توجـه: براي نمايش داده نش
در سايدبار سمت چپ فايندر  بايد عالمت چك مارك

Add To Sidebar را غيرفعال كنيد.
ويرايش پوشه  هوشمند

ــمند بايد پس از  ــه هاي هوش براي ويرايش پوش
ــك روي آيكون  ــه  موردنظر و كلي ــه پوش مراجعه ب
ــه ــتجو، گزين ــپ كادر جس ــمت چ ــده در س  چرخ دن

 Show Search Criteria را انتخاب كنيد.
ــرايط جستجو براي شما  با اجراي اين عمليات، ش
ــا كليك روي آيكون هاي  ــش درخواهد آمد و ب به نماي
«+» و «ـ» مي توانيد نسبت به كاهش يا افزايش آنها 

اقدام كنيد.
ــمند براحتي مي توانيد  ــه هاي هوش به كمك پوش
ــتجو  ــا را در فرمت و اندازه هاي متفاوت جس فايل ه
ــمندي كه فايل هاي  ــه  هوش كنيد. براي مثال با پوش
ــان مي دهد،  ــش از يك گيگابايت را نش ــا حجم بي ب
ــا فضاي خالي  ــويد كدام فايل ه مي توانيد متوجه ش
ــغال كرده است. يا با تركيب  ــك شما را اش هارد ديس
ــمندانه فايل هاي خود  چند صفت به طور كامال هوش
ــم آورده و از  ــك يكجا گرده ــر هارد ديس را از سراس

آنها استفاده كنيد.

مبتدي

حرفه اي

ــيار خوبي كه دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل  يكي از امكانات بس
ــتيبان از اطالعات  ــخه پش ــتيباني مي كند، تهيه نس آي.او.اس از آن پش
ــام آي كالود  ــري اپل با ن ــرورهاي اب ــتگاه روي س ــده در دس ذخيره ش
ــتگاه  ــكلي براي دس ــت. به كمك اين قابليت هرگاه مش (iCloud) اس
ــد، مي توانيد با خيال راحت از  ــده در آن به وجود آي و اطالعات ذخيره ش

نسخه پشتيبان كمك بگيريد.
گاهي اين قابليت بسيار مفيد براي برخي كاربران آزاردهنده است، 
ــتفاده از نرم افزار آي تيونز از  ــت بعضي از كاربران با اس زيرا ممكن اس
ــتيبان تهيه كنند كه تهيه دوباره نسخه هاي  ــتگاه خود نسخه پش دس
ــرورهاي ابري اپل، اشغال فضاي اختصاصي كاربر در  پشتيبان در س
ــرورها را به همراه دارد. اگر شما هم جزو اين دسته از كاربران  اين س
هستيد و ترجيح مي دهيد فضاي آنالين اختصاصي خود در آي كالود 

ــاص دهيد،  ــتر اختص ــازي عكس ها و فيلم هاي بيش ــه ذخيره س را ب
ــما  ــتفاده از اين روش به ش مي توانيد از روش زير كمك بگيريد. اس
ــرده و فضاي آزاد را  ــتيبان را حذف ك ــخه هاي پش كمك مي كند نس

افزايش دهيد:
ــت  ــود مراجعه كرده و از فهرس ــه اصلي آي ديوايس خ ــه صفح 1ـ ب

برنامه ها روي Settings فشار دهيد.
2ـ در صفحه تنظيمات گزينه iCloud را انتخاب كنيد.

ــما به نمايش در  ــن مرحله اطالعاتي از كاربري آي كالود ش 3ـ در اي
ــاهده  مي آيد. در زير نام كاربري خود، گزينه اي با عنوان storage مش

مي كنيد. روي آن فشار دهيد.
ــه   ــار داده و از صفح ــه روي Storage Manage فش 4ـ در ادام
به نمايش درآمده، آي ديوايسي را كه قصد داريد نسخه پشتيبان تهيه شده 
از آن را حذف كنيد، انتخاب كنيد. (چنانچه كاربري آي كالود شما به يك 

دستگاه اپل متصل باشد، فقط يك گزينه در اين صفحه خواهيد ديد)
ــخه  ــه Backup Delete مي توانيد نس ــار روي گزين ــا فش 5 ـ ب
پشتيبان تهيه شده را حذف و فضاي خالي سرويس آي كالود را افزايش 

دهيد.
ــخه هاي  ــما نس ــي از اطالعات ش در صورتي كه تمايل داريد از بخش
ــود، مي توانيد با غيرفعال كردن برخي گزينه ها و فعال  پشتيبان ايجاد ش

گذاشتن گزينه هاي موردنظر از اين قابليت نيز استفاده كنيد.

متوسط

افزايش فضاي خالي آي كالود

نسخه پشتيبان از اسناد گوگلي

پوشه هاي هوشمند در مك
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كليك شما

مهديزاده: با وارد شـدن به شـبكه هاي اجتماعي عملكرد موبايلم 
كنـد مي شـود و گاهـي هم هنـگ مي كند. بـراي باال بردن سـرعت 

عملكرد آن چه كاري را بايد انجام دهم؟
ــاره  ــراه و مدل آن نيز اش ــتم عامل تلفن هم ــه سيس  كاش ب
ــكل مي تواند داليل  ــروز اين مش ــتم عامل ب ــد، زيرا در هر سيس مي كردي
ــد و هنگ كردن نيز ممكن است به دليل ضعف توان  ــته باش مختلفي داش
پردازشي دستگاه يا اشغال بيش از حد فضاي داخلي تلفن همراه شما باشد. 
ــنهاد مي كنيم از مرورگرهايي مانند كروم يا فايرفاكس  در حالت كلي پيش
ــيد  ــته باش براي وبگردي در تلفن همراه كمك بگيريد. همچنين توجه داش
نسخه موبايلي سايت هاي موردنظر براي شما باز شوند، نه نسخه دسكتاپي 

آنها.
ــنايي با روش ها و نرم افزارهاي افزايش دهنده سرعت عملكرد  براي آش
ــا و بازي ها روي تلفن همراه، تبلت و رايانه مي توانيد با مراجعه به  برنامه ه
ــرعت» را در كادر جستجو وارد  ــايت جام جم كليك، عبارت «افزايش س س

كنيد تا نتايج مربوط به آن در اختيار شما قرار گيرد:
http://click.jamejamonline.ir

 
رحيمـي از تهـران: فايل هـاي هـارد اكسـترنال من پاك شـده، 
مفيدترين برنامه ريكاوري كه فايل هاي مرا با نام بازيابي كند، كدام 

است؟
ــات در حالت هاي  ــاي بازيابي اطالع ــدام از نرم افزاره  هرك
 Active@ File Recovery مختلف عملكرد متفاوتي دارند، اما نرم افزارهاي
ــبي براي انجام اين  و EaseUS Data Recovery Wizard گزينه هاي مناس
ــمار مي روند و مي توانيد با مراجعه به لينك هاي زير نسخه رايگان  كار به ش

هريك از اين برنامه ها را دريافت كنيد:
http://www.file-recovery.com
http://www.easeus.com

محمد عزيزي 32 سـاله از اسالمشـهر: آيا اين امكان وجود دارد 
با گوشـي هاي هوشـمند اطالعات شـخصي ما از جمله فيلم، عكس، 
اطالعات حساب بانكي و ... بدون اطالع ما و از سوي سازنده گوشي  

به سرقت برود؟
ــادگي  ــام اين كار بس ــت و انج ــز غيرممكن نيس ــچ چي  هي

امكان پذير است، اما تاكنون چنين گزارشي دريافت 
نشده و هيچ يك از شركت هاي سازنده تلفن همراه 
از اطالعات شخصي كاربران كپي برداري نكرده اند. 

ــمند  ــتم هاي  عامل مختلف تلفن هاي همراه هوش همچنين در سيس
ــي مبني بر وجود  اعم از اندرويد، آي.او.اس و ويندوزفون نيز گزارش
ــده از سوي  ــتفاده از اطالعات ذخيره ش حفره امنيتي براي سوءاس

شركت هاي سازنده گزارش نشده است.
ــركت سازنده  ــوي ش ــكلي از س تقريبا مي توانيم بگوييم مش
ــن  ــتم هاي عامل اي ــازنده سيس ــركت هاي س ــراه و ش تلفن هم
دستگاه ها، شما را تهديد نمي كند؛ اما توجه داشته باشيد استفاده 
ــتم  هاي عامل  و نصب  ــك از سيس ــمي هري از رام هاي غيررس

ــت براحتي  ــا نيازمند به روت، ممكن اس ــده ي برنامه هاي كرك ش
ــما را در اختيار سارقان يا  ــما را كاهش داده و اطالعات ش امنيت ش

هكرها قرار دهد.

علـي روزبهانـي از بروجـرد: مـن يـك روتـر بي سـيم 
TPLink مـدل TD-W8151N خريـدم. بـه كنسـول 
اداري (بخـش مديريت) روتـر رفتم و نـام كاربري و رمز 
عبـور پيش فرض را كـه Admin  بود، تغييـر دادم. حاال 

نـام كاربري و رمـز را فرامـوش كـرده ام و نمي توانم وارد 
كنسـول بشـوم. روتر هم رمز ندارد و همه افراد مي توانند از 

آن اسـتفاده كنند. چطور مي توانم رمـز آن را دور بزنم يا اگر 
نمي شود چطور براي مودم رمز بگذارم؟

اصال نگران نباشيد. شما مي توانيد براحتي با بازنشاني 
تنظيمات روتر به حالت كارخانه اي، آن را به وضع اوليه برگردانيد و 
ــز Admin كه به صورت پيش فرض روي آن قرار دارد، براي  از رم

ــام اين كار  بايد به  ــش تنظيمات كمك بگيريد. براي انج ــه بخ ورود ب
روش زير عمل كنيد:

ــاني تنظيمات پيش فرض هنگامي كه روتر روشن  براى بازنش

ــت تا ده  ــار داده و آن را هش ــت روتر را فش ــت، دكمه Reset از پش اس
ــما به تنظيمات كارخانه بازگشته و  ثانيه نگه داريد. با انجام اين كار روتر ش
ــتفاده از نام كاربري و رمز پيش فرض admin، به بخش  مي توانيد با اس
ــيد پس از انجام اين كار  بايد  ــته باش ــويد. توجه داش مديريت روتر وارد ش
دوباره روتر را تنظيم كنيد و به عنوان مثال گزينه هاي مربوط به اينترنت و 

ارتباطات وايرلس را در آن مشخص كنيد.

بي نام: لطفا از سامسـونگ S4 هم در كليك مطلب بزنيد. (ترفند، 
بازي يا برنامه)

ــم در پيام هاي بعدي خود  ــت عزيز ابتدا تقاضا مي كني  دوس
ــياري  ــال كنيد. همچنين در صفحه ترفند، بس ــان را نيز براي ما ارس نامت
ــود و در صفحات مختلفي  ــتم عامل اندرويد چاپ مي ش از ترفندهاي سيس
ــا و آموزش هاي  ــه معرفي بازي ها، برنامه ه ــون زندگي همراه نيز ب همچ
ــتگاه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد  مرتبط با تلفن همراه از جمله دس
پرداخته مي شود. گلكسي اس4 نيز مجهز به اندرويد است و تمامي مطالب 

ــش مي دهد. شما  اين مدل را نيز پوش
مي توانيد با مراجعه به بخش 

در  ــراه  هم ــاي  گجت ه
ــم كليك ــايت جام ج  س

 ،(http://click.jamejamonline.ir/services.aspx?code=10-600)
مجموعه اي از ترفند، نرم افزار، بازي و جديدترين اخبار مرتبط با تلفن همراه 

و تبلت را مشاهده كنيد.

محمدي از مشـهد: نظر شما درباره نرم افزار Kerio چيست؟ آيا 
از نظر امنيتي مشكلي براي سيستم ايجاد نمي كند؟

ــو (Kerio) در  ــرويس هاي كري ــه نرم افزارها و س مجموع
ــكل امنيتي ندارند و براي حفظ و افزايش امنيت شبكه هاي  حالت كلي مش
ــده اند. نرم افزارهاي كريو  ــي ش ــازمان ها طراح ــركت هاي كوچك و س ش
ــازمان ها كمك مي كند  ــركت ها و س ــتن قابليت هاي مختلف به ش با داش
ــا، ويروس ها و  ــرده و از ورود بدافزاره ــبكه اي خود را امن ك ــات ش ارتباط
ــود.  ــبكه ش ــبكه جلوگيري كرده و مانع خروج اطالعات از ش كرم ها به ش
ــاس كار كريو به اين صورت است كه هنگام ارسال و دريافت اطالعات  اس
ــاهده   ــبكه آنها را رمزنگاري مي كند تا فردي قادر به باز كردن و مش در ش
ــده نباشد، پس مي توانيد اطمينان داشته باشيد بستر  اطالعات رد و بدل ش
ــات دارد؛ اما اين نكته  ــي براي تبادل اطالع ــزاري كريو، محيط امن نرم اف
ــود ثبت مي كند يا فردي كه  ــرور نرم افزار چه مواردي را در الگ خ كه س
قابليت اتصال با كريو را براي شما فراهم كرده، چه اطالعاتي را از فعاليت 
ــت و گزارش گيري مي كند، جاي  ــده با نرم افزار ثب ــات رد و بدل ش و اطالع

تامل دارد.
ــز كنيد يا حداقل  ــم از به كارگيري اين نرم افزارها پرهي ــه مي كني توصي
هنگام استفاده از اين ابزارها، به محوطه هاي كاربري خصوصي و محرمانه 
ــك و ... مراجعه  ــبكه هاي اجتماعي، اينترنت بان ــون ايميل، ش خود همچ

نكنيد.

مريم از تهران: چند وقتي بود درايو دي .وي. دي رايانه من بيرون 
نمي آمد و زماني اين مشـكل رفع مي شد كه به كيس (Case) ضربه 
 وارد مي كـردم؛ امـا بتازگي ضربه هم جوابگو نيسـت. آيـا بايد درايو 

دي .وي. دي را تعويض كنم؟
 اين مشكل براي خيلي از كاربران پيش مي آيد و بيشتر هم 
ــان روش براي باز  ــد، از هم ــخگوي كار باش تا زماني كه روش ضربه پاس

كردن درايو نوري كمك مي گيرند.
ــان پديد مي آيد و علت بروز آن  ــكل بر اثر مرور زم اين مش
نيز در بيشتر موارد شل شدن  كشي است كه بين 
ــوري براي باز  ــاي موجود در درايو ن چرخ دنده ه
ــتفاده قرار مي گيرد.  ــته كردن آن مورد اس و بس
ــت مي دهد و  ــن كش به مرور زمان خاصيت خود را از دس اي
ــيدن به  ــي در بيرون راندن درايور نوري و كش نمي تواند بخوب
ــكل، چنانچه خودتان  ــل همكاري كند. درصورت بروز اين مش داخ
حوصله داشته باشيد، مي توانيد با باز كردن درايو نوري، كش مربوط 
ــض كنيد. در غير اين صورت نيز مي توانيد با مراجعه به يكي  را تعوي
از مراكز تعميرات قطعات رايانه، در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به 

تعويض كش اقدام و مثل روز اول از درايو نوري موردنظر استفاده كنيد.

زهـرا از كـرج: برنامه هايـي كـه روي سـايت قرار مي دهيـد و از 
گوگل پلي اسـت، دانلود نمي شـود. چطور بايد اين برنامه ها را دانلود 

كرد؟
ــمي دانلود بازي ها، برنامه ها  ــايت رس  گوگل پلي س
ــده از  ــت. لينك هاي ارائه ش ــوالت اندرويدي اس ــر محص و ديگ
ــكلي ندارند، اما در موارد بسياري كاربران ايران،  ــايت مش اين س
ــد و نمي توانند  ــايت گوگل پلي محدوديت دارن ــي به س در دسترس
ــكل و  ــاي موجود روي آن را دانلود كنند. براي رفع اين مش فايل ه
ــد به روش زير  ــايت گوگل پلي مي تواني ــره فايل هاي apk از س ذخي

عمل كنيد:
1ـ به سايت http://apps.evozi.com وارد شويد.

ــط صفحه وارد  ــل مورد نظر در گوگل پلي را در كادر وس ــك فاي 2ـ لين
كرده و روي گزينه Generate Download Link  كليك كنيد.

ــرورهاي  ــود فايل روي س ــود و آپل ــات دانل ــه عملي ــن مرحل 3ـ در اي
ــبز رنگ شامل عبارت  ــده و در خاتمه كليدي س ــايت evozi آغاز ش  س
ــش درمي آيد. با  ــما به نماي ــراي ش Click here to download ب
ــل apk موردنظر را دانلود  ــك روي اين گزينه مي توانيد فاي كلي

كرده و آن را روي تلفن همراه يا تبلت خود نصب كنيد.

پرسـش هاي زيادي از شـما خوانندگان كليك به دست ما 
مي رسـد كه بـه دليل حجم زيـاد و گاهي تكـراري بودن 
نمي توانيـم در اين صفحه پاسـخگوي همه آنها باشـيم. 
عـالوه بر ايـن صفحـه، مي توانيد پاسـخ سـواالت خود 
 را در بخـش پرسـش و پاسـخ سـايت كليك به نشـاني
Click.jjo.ir نيـز مطالعـه كنيـد. سـواالت خـود را به 
تـا  كنيـد  ايميـل   clickhelp@jamejamonline.ir
پاسخگوي شما در كليك چاپي يا آنالين باشيم. ذكر نام، 
نام خانوادگي و نام شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را 
فرامـوش نكنيد، زيرا به سـواالت بدون نام و مشـخصات 

پاسخ داده نمي شود.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ
ارتباط با كليك
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50316 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

كمربندي كه فعاليت شما را زير نظر مي گيرد
كمربند هوشمندي به نام Belly ساخته شده كه حسگرهايي براي زير نظر گرفتن فعاليت 
ــال مي كند.  ــمند ارس روزانه فرد دارد. اين كمربند با جمع آوري اطالعات، آن را به تلفن  هوش
ــت و برخاست هاي كاربر را روي  ــن مخصوص آن، ميزان فعاليت ها و نشس همچنين اپليكيش
ــد. اين كمربند به  ــزد مي كن ــان داده و انجام فعاليت ها را به او گوش ــمند نش تلفن همراه هوش

موتوري مجهز است كه اندازه آن را براساس دور كمر فرد تنظيم مي كند.

th
ev

er
ge

س: 
عك

th
ev

er
ge

س: 
عك

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

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

براى خواندن مطالب بيشتر درباره 
دنياى فناورى به سايت جام جم كليك 

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

استوانه اي براي امنيت خانه
ــتگاه با  ــت. اكنون تصور كنيد اين دس ــايل مفيد در خانه هاس آيفون تصويري يكي از وس
ــود. نتيجه اين پيوند دستگاه Welcome است كه شكل  ــمند ش فناوري گره بخورد و هوش
استوانه اي دارد و مي تواند چهره كساني را كه در خانه شما مي آيند، شناسايي كند. اين وسيله با 
تشخيص هويت فرد، نام او را به صاحب خانه اطالع مي دهد. حتي در صورت شناسايي نشدن 
ــمند  ــن مخصوص به تلفن  هوش مراجعه كننده، اطالعاتي از جمله تصوير او از طريق اپليكيش

صاحب خانه ارسال مي شود.
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ثبت لحظه هاي زندگي
ــرات به كمك  ــري خاط ــروزه ثبت تصوي ام
تلفن هاي هوشمند بسيار آسان شده، اما همچنان 
ــت  ــه در لحظه اي خاص يا درس نمي توان هميش
ــتفاده  ــوع يك اتفاق از دوربين تلفن اس زمان وق
 Clip2 كرد. به اين منظور گجت كوچكي به نام
ــده كه با گيره به لباس مي چسبد و در  ساخته ش
هر 30 ثانيه يك عكس مي گيرد تا هيچ لحظه اي 
از خاطرات كاربر فراموش نشود. اين گجت درون 
ــه دارد و عكس هايي را كه با دوربين  خود حافظ
ــلي اش مي اندازد، با بلوتوث يا  ــت مگاپيكس هش

واي فاي به تلفن هوشمند ارسال مي كند.

 با اين گجت آسوده بخوابيد
بسياري از افراد زمان كمي براي خوابيدن و استراحت كردن 
ــد، كيفيت خواب و اطالع از آن از اهميت بااليي برخوردار  دارن
ــاخته شده  ــت. به اين منظور گجتي به نام HugOne س اس
است. اين گجت يك ايستگاه مركزي و چند گجت كوچك تر 
ــك از اعضاي خانواده قرار گرفته و  ــه درون تخت هر ي دارد ك
زمان و وضع خواب هر يك از افراد را زير نظر مي گيرد. با ارسال 
اين اطالعات به تلفن هوشمند، مي توان كيفيت خواب يك نفر 

يا همه اعضاي خانواده را مشاهده كرد.

بند ديجيتال براي 
ساعت هاي غيرديجيتال

ــده ايد،  ــيدني عالقه مند ش اگر به فناوري پوش
ــنديد، مي توانيد از بند هوشمند  ولي آنها را نمي پس
ــي فعلي تان كمك  ــاعت مچ e-Strap براي س
بگيريد. اين بند هوشمند نمايشگري كوچك روي 
خود دارد و به تلفن متصل شده و پيامك ها، ايميل 
ــرزش نمايش  ــر را همراه با ل ــي ديگ و اخطارهاي
مي دهد. غير از نمايش اطالعات، 
اين بند مانند يك كنترل 
ــراي موزيك پلير و  ب
عمل  تلفن  ــن  دوربي
ــا  ت ــي  و حت ــرده  ك
ــري  مت  30 ــه  فاصل
دستگاه را مكان يابي 

مي كند.

وقتي كمد هم هوشمند مي شود
ــت كه  ــال حركت اس ــمتي در ح ــه س ــاوري ب ــير فن ــط س خ
ــدت دور از ذهن است، همچون كمد  ــتاوردهاي آن گاهي بش دس

ــتايلر نام  ــمند. اس لباس هوش
ال.جي  هوشمند شركت  كمد 
با تجهيزات درون  ــت كه  اس
ــا را با  ــود مي تواند لباس ه خ
بخار داغ ضدعفوني كند، آنها 
را باطراوت و خوشبو نگه دارد 
ــلوار  ــي خط اتو براي ش و حت
ــد از طريق  ــدازد. اين كم بين
ــمند  ــن هوش ــا تلف NFC ب
ارتباط برقرار مي كند و مي توان 
به كمك آن دستورهاي مورد 
ــراي نگهداري لباس  نظر را ب

به آن فرستاد.

آگاهي از سالمت بدن با برچسب

ــالمت توليد  ــن روزها گجت هاي گوناگوني براي كنترل س اي
ــمند. در همين  ــاعت هاي هوش ــود، همچون مچ بندها يا س مي ش
ــمندي به نام AmpStrip ساخته شده كه به  زمينه گجت هوش
ــت دقيقا روي قلب مي چسبد. اين گجت قابل شارژ  جاي مچ دس
است و با قرار گرفتن روي قلب، ضربان و تمامي فعاليت هاي آن 
را لحظه به لحظه درك مي كند و داده هاي گردآوري شده خود را 
به اپليكيشن مخصوص تلفن هوشمند مي فرستد تا كاربر از طريق 

آن در جريان سالمتش قرار بگيرد.
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500 گيگابايت در 7 ميلي متر
ــتگاه هاي الكترونيك يكي از ويژگي هاي رقابتي آنها از سوي سازنده ها  ميزان ضخامت دس
ــاخته شده كه فقط  ــاس، هارد درايو 500 گيگابايتي جديدي س ــود. بر اين اس ــوب مي ش محس
ــام Seven كه اكنون لقب باريك ترين  ــك  گردان به ن هفت ميلي متر ضخامت دارد. اين ديس
ــود.  ــد، با اتصال USB 3.0 به رايانه وصل مي ش هارد 500 گيگابايتي گردان را يدك مي كش
ــوان از آن به عنوان يك حافظه  ــتيل با 90 گرم وزن دارد و مي ت ــن بدنه اي از جنس اس همچني

جانبي همراه بسيار باريك استفاده كرد.
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