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 جام جم، مهمان آپديت بدون اجازه ممنوع!
 دستگاه هاي 
هوشمند شما
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نرم افزارخاموش كردن به روزرسانى خودكار اپليكيشن ها در اندرويد
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سرويس هاي اينترنتي چگونه پول درمي آورند؟

اين كارخانه هاي                                         كوچك پول سازي

تمام سايت هاي جام جم آنالين را روي 
تلفن همراه و تبلت بخوانيد



گيتس با ايده هاي جديد بازمي گردد
بنيانگذار ميلياردر مايكروسافت كه مدت هاست در مورد شركتش در بايكوت 
ــت.  ــروع يك همكاري جديد خبر داده اس ــري قرار دارد، چندي پيش از ش خب
بيل گيتس در جديدترين مصاحبه خود با سايت reddit از پروژه مشتركي با 
ــافت خبر داد كه به يك دستيار هوشمند براي گجت ها مربوط است.  مايكروس
ــيار پررنگي در تغيير زندگي روزمره افراد  اين مدير خالق كه تاكنون نقش بس
ايفا كرده، توضيحي در مورد جزئيات پروژه جديدش نداد و فقط به يك دستيار 
ــاره كرده كه مي تواند به كاربرانش در زمينه  ــمند در بيانيه  منتشر شده اش هوش
ــند.  يادآوري كارها و پيدا كردن عاليق خود كمك كند تا راحت تر به آنها برس
ــش، تاكيد زيادي روي همگاني بودن اين  گيتس در بخش پاياني صحبت هاي
ــتگاه ها قابل  فناوري كرده و گفته اين فناوري در تمام دس
ــت. حال بايد منتظر ماند و ديد پروژه بيل  ــتفاده اس اس
ــواهد  ــتي پيدا خواهد كرد، اما از ش گيتس چه سرنوش
پيداست اين فناوري جديد قرار نيست مانند دستيارهاي 
ــراي برطرف كردن  ــتر ب ــي عمل كند، بلكه بيش صوت
ــميـ  حركتي  ــاص و ناتوان جس ــكالت كاربران خ مش
ــراد هم بتوانند براحتي از  تالش مي كند تا اين اف

گجت هاي هوشمند استفاده كنند.

حفره امنيتي لينوكس خطرناك مي شود
ــتم  هاي عامل  متن باز لينوكس به عنوان سرزمين هكرها ياد  ــه از سيس هميش
ــود، زيرا خصوصيت اصلي لينوكس، يعني اپن سورس بودن، فضايي را ايجاد  مي ش
مي كند تا خوره هاي كاميپوتر و هكرها با آزادي عمل بيشتري به كارهاي مورد عالقه 

ــد خبري مبني بر يك  ــند. از همين رو كمتر پيش مي آي ــود برس خ
ويروس جديد در لينوكس و مشكل امنيتي در اين سيستم عامل به 
گوش برسد، اما بتازگي حفره امنيتي جديدي در لينوكس كشف شده 
كه نه تنها مي تواند امنيت كاربران اين سيستم عامل را به خطر بيندازد، 

حتي مي تواند صدمات جبران ناپذيري به اينترنت وارد كند.
ــي كه ghost يا همان  ــزارش گيز مود، اين حفره امنيت به گ
روح نام دارد به هكرها اجازه مي دهد سيستم هاي رايانه اي مبتني 
بر لينوكس را از راه دور كنترل كرده و از طريق آنها به سرورهاي 
ــاي مخرب را به  ــات وب حمله كنند و كده ــي و محتوي اينترنت
ــتفاده از اين  ــد. تاكنون هيچ خبري در مورد اس ــا انتقال دهن آنه
ــده، اما شركت امنيتي  ــنيده نش حفره براي حمله هاي هكري ش
ــتفاده از  ــايي كرده، امكان اس ــه اين حفره را شناس Qualys ك

ــوع  ــيار قريب الوق ــن روش را بس اي
ــركت  اين ش ــون  اكن ــد.  مي دان
رفع  ــراي  ب ــاني  به روزرس يك 
ــر كرده تا  ــكل منتش اين مش

ــال وقوع يك حمله  از احتم
عظيم جلوگيري كند.

توليد سرفيس 2 متوقف شد
تبلت جنجالي و پرسروصداي غول 
نرم افزاري دنيا يعني مايكروسافت، با 
ــتقبال قابل  ــا اس ــچ گاه ب ــه هي اين ك
ــران روبه رو  ــرف كارب ــي از ط توجه
ــن  ــي از پرهزينه تري ــا يك ــده، ام نش
ــوده  ب ــافت  مايكروس ــاي  پروژه ه
ــافت تصميم  ــال مايكروس ــت. ح اس
ــد، جلوي اين  ــه در اقدامي جدي گرفت
ــد  تولي و  ــرد  بگي را  ــا  ريخت و پاش ه
ــل متوقف  ــور كام ــرفيس2 را به ط س
ــافت در سه ماهه آخر سال ميالدي به ازاي هر سه تبلت سرفيس3 فقط  ــان مي دهد مايكروس كند. آمارها نش

يك سرفيس2 فروخته كه اين به تنهايي مي تواند دليل خوبي براي توقف توليد آن باشد.
اما به عقيده بيشتر كارشناسان آنچه سرفيس2 را از خط توليد مايكروسافت دور كرده، ناتواني اين گجت 
ــت. از آنجا كه مايكروسافت روي اين دستگاه از  ــخه ويندوز يعني ويندوز 10 اس ــتيباني از آخرين نس در پش
ــتند فقط از اپليكيشن هاي مخصوص  ــرفيس2 مي توانس ــتفاده كرده بود، كاربران س ــخه ويندوز آرتي اس نس
ــتفاده كنند. حاال با توجه به سياست هاي جديد اين شركت براي يكپارچه سازي تمام  ــتم عامل اس همين سيس
ــبيه نسل دوم  ــتي ش ــتفاده از ويندوز10، پروژه آر تي با اين اصل مغايرت دارد و به سرنوش محصوالتش با اس

سرفيس دچار خواهد شد.
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ديگر نمي توان كنسول هاي بازي نسل جديد را فقط وسيله اي براي 
بازي در نظر گرفت. به طور ساده تر مي توان اين دستگاه ها را وسيله اي 
ــتگاه ها  ــت. با اين دس ــانه اي دانس ــراي مديريت محتواهاي چندرس ب
ــت برداري  ــيقي گوش دهيد يا حتي يادداش مي توانيد فيلم ببينيد، موس
كنيد. يكي از اين سرويس ها كه بسيار پرطرفدار است، پخش موسيقي 
ــت. از همين رو  ــتريمينگ اس ــن به صورت همزمان يا همان اس آنالي
ــوني قصد دارد با جايگزين كردن سرويس آنالين موسيقي  شركت س

خود با يك سرويس جديد، نحوه خدمات رساني آن را بهبود بخشد.
ــرويس جديدش را PlayStation Music ناميده  ــوني، س س

ــود،  ــن عرضه مي ش ــرويس كه به صورت يك اپليكيش ــت. اين س اس
ــري اكسپرياي سوني  ــت به طور مشترك روي گوشي هاي س قرار اس
ــود. نكته جالب در  ــن 3 و4 استفاده ش ــول بازي پلي استيش و دو كنس
ــت كه در پشت اين سرويس  مورد PlayStation Music اين اس
استريمينگ موزيك، سرويس محبوب اسپاتي فاي قرار دارد كه حاوي 
30 ميليون موزيك مختلف است. كاربران محصوالت سوني مي توانند 
ــاب  ــروع فعاليت  PlayStation Music با همان حس از زمان ش

كاربري اسپاتي فاي از خدمات اين سرويس استفاده كنند.

اينتل رايانه هاي آينده را 
بي سيم مي كند

ــه گجت هوشمند مانند  ــت دو يا س كافي اس
ــيد تا  ــته باش ــراه، لپ تاپ و تبلت داش تلفن هم
ــه يكي از  ــا ب ــيم هاي آنه ــا س ــروكله زدن ب س
ــما تبديل شود. با وجود  بزرگ ترين معضالت ش
ــه خدمات  ــاوري و ارائ ــزون فن ــرفت روزاف پيش
ــيم از طرف شركت هاي مختلف، هنوز هم  بي س
ــاي روزانه از طريق  ــتر ما براي انجام كاره بيش
ــاي اتصال دهنده  ــاي ديجيتال به كابل ه ابزاره
ــتيم و اين كار را براي كاربران بسيار  محتاج هس

سخت مي كند.
ــه آخرين پردازنده  ــركت اينتل با عرض اما ش
ــده بسياري  خود با نام  Core vPro مدعي ش
از كابل هاي اتصال دهنده رايانه ها را حذف خواهد 
ــروكار  ــيم هاي كمتري س ــرد و كاربران با س ك
ــت. اين پردازنده اينتل كه از قدرت  خواهند داش
ــيار بااليي برخوردار است و با عملكرد سريع  بس
ــاب  و مصرف پايين در نوع خود بي رقيب به حس
ــا و لپ تاپ ها اين  ــازندگان رايانه ه مي آيد، به س
ــيمي  ــكان را مي دهد بدون احتياج به هيچ س ام
ــاوس و پرينتر  ــاي جانبي مانند كيبورد، م ابزاره
ــيله اين  را به رايانه منتقل كنند. همچنين به وس
ــمند مي توانند براحتي  پردازنده، گجت هاي هوش
ــش و ويدئو  ــاي نماي ــا صفحه ه ــر ي ــا يكديگ ب
ــد. اينتل اميدوار  ــاط برقرار كنن پروژكتورها ارتب
ــاخت  ــت اين محصول جديد بتواند امكان س اس
رايانه هاي بي سيم را براي سازندگان محصوالت 

ديجيتال فراهم كند.

مي كند پيدا راه پلياستيشن به اسپاتي فاي

ــوع ــيار قريبالوق ــن روش را بس اي
ــركت  اين ش ــون  اكن ــد.  ميدان
رفع  ــراي  ب ــاني  بهروزرس يك 
ــر كرده تا  ــكل منتش اين مش

ــال وقوع يك حمله  از احتم
عظيم جلوگيري كند.
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هولولنز، ابزار جديد ناسا
ــا در استفاده از فناوري  تجربه موفق ناس
ــازي ماموريت هاي  ــراي شبيه س ــت ب كينك
فضايي باعث شده اين آژانس فضايي عالقه 
زيادي به فناوري هاي روز بويژه محصوالت 
ــان دهد. بر همين اساس،  مايكروسافت نش
ــا در جديدترين پروژه خود مي خواهد از  ناس
ــافت يعني هولولنز  ــاوري جديد مايكروس فن
ــيله  ــروژه كه به وس ــن پ ــد. اي ــتفاده كن اس
نرم افزاري به نام OnSight كار مي كند، با 
كمك فناوري HoloLens مايكروسافت 
ــد.  مي كن ــازي  شبيه س را  ــخ  مري ــطح  س
OnSight به محققان اجازه مي دهد وارد 
ــوند كه بر پايه اطالعات  جهاني مجازي ش
به دست آمده از كورياسيتي از مريخ ساخته 

شده و به تحقيق عيني بپردازند.
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ــوگل براي  ــرارداد اپل و گ ــني مدت ق ــاعت ش س
ــتجوي مرورگر سافاري به  ــتيباني از سرويس جس پش
ــيده و همين موضوع باعث  ــن ريزه هاي آخرش رس ش
ــافت و ياهو كه در زمينه  ــركت مايكروس ــده دو ش ش
ــاب  ــتجو جزو رقيبان جدي گوگل به حس موتور جس
مي آيند، براي به دست آوردن اين جايگاه تالش كنند. 
ــت اپل كه معموال در اوج اختالف  نكته ديگر اين اس
ــا آنها  ــت از همكاري ب ــركت هاي مختلف دس ــا ش ب
ــت همكاري اش  برنمي دارد، اين بار چندان مايل نيس

را با گوگل ادامه بدهد.
ــا مير، مديرعامل شركت ياهو  از طرف ديگر ماريس
ــركت توانسته تحوالت  كه از لحظه ورودش به اين ش

ــو را از بحران  ــاد و به نوعي ياه ــادي را در آن ايج زي
ــات تمايل خود را براي همكاري با  خارج كند، به دفع
ــت. او در جديد ترين نقل قول خود  ــل ابراز كرده اس اپ
ــوان كرده : «براحتي مي توانيم ادعا كنيم ما بهترين  عن
سرويس دهنده خدمات جستجو در سليكن ولي هستيم 
ــركت هاي  و همكاري ما به صورت همزمان با تمام ش
بزرگ نشان دهنده همين امر است. از آنجا كه كاربران 
اپل و مروگر سافاري از بهترين و سودآورترين كاربران 
فضاي وب هستند، ما نيز مشتاقيم به صورت مستقيم 

به اين كاربران خدمات عرضه كنيم.»
ــوگل چندان آينده  ــد گ به اين ترتيب به نظرمي رس
ــني در مرورگر كاربران اپل نخواهد داشت و دير  روش

ــابه با مرورگر فايرفاكس  ــا زود اپل نيز تصميمي مش ي
گرفته و جستجوگر ياهو را جايگزين گوگل مي كند. با 
ــرف اتحاديه اروپا نيز به  ــارهايي كه از ط توجه به فش
گوگل وارد شده، بعيد نيست سال 2015 شاهد تعادلي 
ــتفاده از موتورهاي جستجو باشيم و  نسبي در آمار اس

فضا از حالت تك قطبي براي گوگل خارج شود.
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طالي 24 عيار در دسته هاي 
بازي  كنسول هاي نسل هشتم 
ــاني كه عالقه زيادي به  ــتر كس حتما براي بيش
ــول هاي بازيشان از  بازي هاي رايانه اي دارند، كنس
ــت و حاضر نيستند حتي  ارزش بااليي برخوردار اس
ــوب بيفتد. حال  ــط روي اين ابزارهاي محب يك خ
تصور كنيد دسته بازي كنسول محبوبتان از طالي 
ــد! در اين صورت حتما اين  ــده باش ــاخته ش ناب س
ــما  ــاارزش حكم گنج واقعي را براي ش ابزارهاي ب
ــما يك  ــايد چنين چيزي براي ش ــدا مي كنند. ش پي
ــد، اما در عين ناباوري بايد بدانيد چنين  شوخي باش

دسته هايي وجود دارد.
يك شركت آمريكايي با نام كالروير كه در زمينه 
ــازي فعاليت  ــول هاي ب ــازي ظاهر كنس شخصي س
ــته بازي كنسول هاي  دارد، در اقدامي عجيب دو دس
اكس باكس وان و پلي استيشن4 را با روكشي از طالي 
24 عيار توليد كرده است. اين شركت 25 عدد از اين 
ــرده و جالب اين كه  ــته هاي گرانقيمت را توليد ك دس
ــيده  و  ــون بيش از 80 درصد آنها به فروش رس تاكن
بيشتر از ميزان توليد كالروير پيش فروش شده است. 
ــته هاي گرانبها، طاليي به ارزش 300 دالر  اين دس
ــي نزديك به 500  ــاي داده  و با قيمت ــود ج را در خ
دالر به فروش رسيده  است. ساخت اين محصوالت 
ــت و  ــر نيس عجيب چندان هم راحت و بدون دردس
ــد دوباره آن  ــد كالروير دنبال تولي بعيد به نظرمي رس
ــد. كالروير پيش از اين نيز با توليد كنسول هاي  باش
بازي با طراحي هاي منحصربه فرد و رنگ هاي جذاب، 

محبوبيت زيادي بين كاربران پيدا كرده بود.

ــايعاتي كه از وبسايت هاي خبري نزديك به  بنابر ش
ــافت به گوش مي رسد، اين شركت قصد دارد،  مايكروس
اولين تلفن همراه مبتني بر دهمين نسخه ويندوز را بسيار 
ــايت پاوريوزر،  زودتر از زمان موعود روانه بازار كند. به گزارش س
شركت مايكروسافت با تعدادي از محصوالت جديد در كنگره جهاني 
ــلونا برگزار مي شود، حاضر  ــاالنه در بارس موبايل كه به صورت س
ــامل تعدادي تلفن همراه مبتني بر  خواهد شد. اين محصوالت ش
ــي با قابليت پشتيباني از ويندوز10  ويندوز 8/1 جديد و يك گوش

مي شود.
ــافت پاييز امسال را براي  ــد مايكروس پيش از اين پيش بيني مي ش
ــد، اما انگار  ــي از اولين تلفن همراه ويندوز 10 انتخاب كرده باش رونماي
ــاي برنده اش را رو  ــار عجله دارد تمام برگ ه ــن غول نرم افزاري اين ب اي
ــافت، ديگر تلفن هاي همراه  ويندوزفون حاضر در  كند. به نظرمي رسد مايكروس
 نمايشگاه بارسلونا را از رده متوسط و با قيمتي مناسب انتخاب كند، بنابراين بعيد نيست

Lumia830 يكي از آنها باشد.

ه ككك ننزدزد خخخ تها اا اااز كهكهكهكه ااتتت ااا شششش نننناااا

 اولين گوشي ويندوز 10 را بزودي 
مي توانيد در دست بگيريد

دوراهي اپل براي انتخاب جستجوگر ياهو و گوگل

تشخيص سكته مغزي در 60 ثانيه
ــازمان جهاني بهداشت، ساالنه  ــت. براساس آمار س ــكته مغزي اس ــر در دنياي امروز س يكي از عمده ترين عوامل مرگ و مير بش
15ميليون نفر در جهان دچار سكته مغزي مي شوند كه 66 درصد آنها به مرگ يا از كار افتادگي جسم منجر مي شود. اين نكته را هم 
بايد در نظر گرفت جمعيت بسياري از كشورها رو به پيري مي رود و پيشگيري از اين عامل اهميت بااليي دارد. آگاهي سامسونگ 
از اين اطالعات، اين شركت را ترغيب 
ــردارد و به  ــي در اين راه ب ــرده گام ك

سالمت انسان ها كمك كند.
ــركت  ــن ش اي ــور  منظ ــن  اي ــه  ب
ــا يك  ــراه ب ــني هم ــره اي، اپليكيش ك
ــاخته كه روي  ــت مخصوص س هدس
ــي را به  ــرد و اطالعات ــر قرار مي گي س
ــال مي كند كه فرد  ــمند ارس تلفن هوش
مي تواند از معرض در خطر سكته بودن 
خود آگاه شود تا براي معاينه به پزشك 
مراجعه و از وقوع سكته جلوگيري كند. 
ــگر  براي انجام اين كار از تعدادي حس
ــوري به نام  ــخيص ف ــم تش و الگوريت
ــتفاده  ــت اس (EDSAP) درون هدس
شده كه ظرف يك دقيقه امواج مغزي 
را تحليل كرده و احتمال وقوع سكته را 

تشخيص مي دهد.

اپل و سامسونگ شانه به شانه هم پيش مي روند
دو شركت اپل و سامسونگ كه رقابت تنگاتنگي دارند، در يك جدال نفسگير جديد، شانه به شانه 
هم در جايگاه اول پرفروش ترين تلفن هاي هوشمند جهان قرار گرفتند. شركت اپل كه در يكي دو سال 
اخير آمار فروش تلفن هاي همراهش پايين تر از سامسونگ قرار داشت، به لطف استقبال چشمگير 
 از ششمين آيفون توانست در سه ماهه پاياني سال 2014 در جايگاه اول و درست در كنار سامسونگ 

جا خوش كند.
ــال ميالدي فروش آخرين پرچمدار خود را به  ــركت آمريكايي در سه ماهه پاياني س اين ش
ــد خوبي داشته، زيرا اپل  ــانده  است. اين آمار نسبت به سال گذشته رش ــتگاه رس 75ميليون دس
ــركت كره اي سامسونگ نيز با همين ميزان  ــتگاه به اين عدد رسيده است. ش از 51ميليون دس
فروش، سه ماهه پاياني 2014 را خوب تمام كرد، اما واقعيت اين است كه سامسونگ نسبت به 

فروش 80 ميليوني سال گذشته اش در همين زمان، ركود محسوسي را تجربه كرده است.
اكنون در مجموع آمار ساالنه، هنوز هم سامسونگ با مجموع فروش 317 ميليون در جايگاه 
ــركت اپل با 15 درصد در  ــهم بازار را در اختيار دارد. پس از آن ش ــتاده و 25 درصد س اول ايس
جايگاه دوم قرار دارد. نكته جالب اين است، با اين كه سامسونگ سهم بااليي از فروش را به خود 
اختصاص داده، اما هنوز هم سهم اپل در مجموع سود دريافتي ساالنه در جايگاه اول قرار دارد 

و بيش از 60 درصد سود خالص تلفن هاي هوشمند را از آن خود كرده است.
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اينترنت

رامين فتوت

ــرعت  ــويد، بس هر روز صبح كه از خواب بلند مي ش
ــمند يا رايانه تان مي رويد تا از آخرين  ــراغ تلفن هوش س
ــبكه هاي اجتماعي، جديدترين پيام هاي  اعالن هاي ش
ــتيد يا ايميل هايتان مطلع  گروه هايي كه عضوشان هس
شويد. به محض اين كه يك اپليكيشن يا سرويس جديد 
ــورا در آن ثبت نام مي كنيد  ــود، ف اينترنتي معرفي مي ش
ــت  ــتانتان عقب بمانيد و چيزي را از دس تا مبادا از دوس
بدهيد. البته ايرادي به اين كار وارد نيست و ما هم قصد 
ــوع را نداريم، زيرا دنياي فناوري  پرداختن به اين موض
ــود و نمي توان از آن غافل  امروز به ثانيه متحول مي ش
ــايت ها و  ــه اين فكر كرده ايد اين س ــود. آيا تاكنون ب ب
ــرويس هاي اينترنتي كه به صورت رايگان به كاربران  س
ــب  ــا درآمد كس ــد، از كج ــه مي دهن ــات ارائ وب خدم
مي كنند؟ منظور ما از اين سرويس هاي اينترنتي عالوه 
بر شبكه هاي اجتماعي، برنامه هاي ارتباطي مانند وايبر، 
ــا آنها مي توان  ــود كه ب ــكايپ نيز مي ش واتس آپ و اس

رايگان پيغام فرستاد يا تماس صوتي برقرار كرد.
ــاره درآمدها و قيمت هاي نجومي برخي  احتماال درب
از اين شركت هاي سرويس دهنده رايگان هم شنيده ايد 
كه شركت هاي معروف، آنها را مي خرند و تا مدت ها به 

موضوع مورد بحث رسانه ها تبديل مي شوند. 
ــاره كنيم كه  ــز بايد به اين نكته اش ــش از هر چي پي
ــركت ها كه يك سرويس جهاني در  ــتر اين نوع ش بيش
ــتند  ــتارت آپ هس فضاي آنالين ارائه مي كنند، يك اس
ــي معني  ــتارت آپ يا آن طور كه در فارس يا بوده اند. اس
ــب و كار دانش بنيان نوپا، شركتي است كه  مي شود، كس
ــده و هدف آن اين  ــاس ايده اي جديد به وجود آم براس
ــرمايه زياد و جايگاهي بلند  ــت در زماني كوتاه به س اس
ــوي يك تيم جوان  ــتارت آپ ها معموال از س ــد. اس برس
ــوند  ــرمايه متولد مي ش ــال با كمترين س ــن و س كم س
ــراي نمونه از  ــتند. ب ــادي روبه رو هس ــا خطرات زي و ب
ــتارت آپي كه اين مراحل را پشت سر  ــركت هاي اس ش
ــت دارند مي توان به  ــته اند و امروزه قيمتي هنگف گذاش
فيسبوك، توييتر، اينستاگرام، واتس آپ و بسياري ديگر 

اشاره كرد.

جذب سرمايه گذار
ــتين راه پول در آوردن اين نوع شركت ها كه از  نخس
ــده اند و حتما بايد به پول زياد برسند،  استارت آپ زاده ش
ــت. همان طور كه سرمايه گذاراني  جذب سرمايه گذار اس
ــرمايه خود را در بخش زمين و ساخت  وجود دارند كه س
ــرمايه خود را در  ــه كار مي گيرند، افرادي هم س ــاز ب و س
ــب وكارهاي اينترنتي به گردش مي اندازند. بنابراين  كس
ــتين راه درآمد زايي اين نوع سايت ها و سرويس ها  نخس
ــرمايه گذار است كه در دنيا بويژه در غرب بسيار  جذب س
ــرمايه گذارها  ــه اين نوع س ــت. ب ــداول و جاافتاده اس مت
 (Venture Capital ــف  (مخف  VC ــا  اصطالح

ــه با هدف  ــك پذير مي گويند ك ــرمايه گذار ريس ــا س ي
ــود كالن به اين پروژه ها  ــرمايه گذاري با بازگشت س س
ــب درآمد، معموال  پول تزريق مي كند. در اين روش كس
ــطح مطمئن و  ــركت نوپا به يك س ــاندن ش هدف رس
ــت. به  اين  ترتيب  ــركت هاي بزرگ اس فروش آن به ش
ــرويس رايگان ارائه مي كند، يكشبه پول  شركتي كه س
كالني به دست مي آورد و آن قدر رايگان سرويس دهي 
ــتري را جذب كند و مورد توجه  مي كند تا كاربران بيش
شركت هاي قديمي تر و ثروتمند قرار بگيرد. براي مثال 
ــا فروش به  ــاره كرد كه ب ــتاگرام اش ــوان به اينس مي ت

فيسبوك به پول رسيد.

پذيرش آگهي
ــت نخستين راهي باشد كه به  راه دوم كه ممكن اس
ــايت ها برسد،  ذهن هركس براي درآمد زايي اين نوع س
ــت بدانيد اكنون متداول ترين  ــت. جالب اس تبليغات اس
ــايت ها جذب آگهي  ــتر وبس روش براي درآمد زايي بيش

ــت كه  ــات در فضاي وب مانند بازاري اس ــت. تبليغ اس
همچنان در حال گسترش و تكامل است، به گونه اي كه 
ــته در حال كار روي  متخصصان بازاريابي به طور پيوس
يافتن بهترين روشي هستند كه بتوان تبليغ را در فضاي 
وب به خورد كاربر داد و كمترين نتيجه منفي را گرفت. 
به اين ترتيب هر چه سايتي معروف تر و پركاربرتر باشد، 

قيمت باالتري هم براي آگهي خواهد داشت. 
در دنياي تبليغات تاچ پوينت ها يا همان نقاط تماس 
ــت و اكنون سايت ها و  ــيار بااهميت اس ــتري بس با مش
اپليكيشن ها به سبب درصد باالي نفوذشان، از مهم ترين 
ــمار مي آيند، ضمن اين كه  نقاط تماس در تبليغات به ش
عالوه بر تبليغ مستقيم، بانك اطالعاتي هم وجود دارد. 
ــبوك فكر كنيد كه ميليون ها كاربر  به سايتي مثل فيس
ــان  فعال با بانك اطالعاتي عظيمي دارد كه اطالعاتش
مانند گوهري ناب و گرانبها براي شركت هاي تبليغاتي 
ــرويس ها عالوه بر تبليغ  ــت. اين نوع سايت ها و س اس
ــان را در  ــتقيم مي توانند بانك اطالعاتي كاربرانش مس

اختيار شركت هاي بازاريابي و آگهي دهنده قرار دهند تا 
ــليقه مشتري به دست بياورند و  درك ملموس تري از س

استراتژي هاي خود را براساس آن تنظيم كنند. 
ــن موتور  ــوان بزرگ تري ــوگل به عن ــال گ براي مث
ــب  ــتجوي اينترنتي، درآمد هنگفتي از اين راه كس جس
ــت بگوييم عمده درآمد اين  ــد و دور از ذهن نيس مي كن
ــركت از اين راه حاصل مي شود تا ديگر محصوالت  ش
ــه در گوگل  ــتجويي ك ــركت. هر جس رنگارنگ اين ش
ــدن بانك اطالعاتي اين  انجام مي دهيد، به كامل تر ش
شركت كمك مي كند، بنابراين گوگل اطالعات زيادي 
ــران خود دارد و مي داند در هر منطقه جغرافيايي  از كارب
ــت.  خاص چه چيزي بيش از همه مورد توجه مردم اس
ــركت ها از جمله  ــا اين اطالعات به درد خيلي از ش قطع
ــر بهايي را  ــه حاضرند بابت آن ه ــا مي خورد ك دولت ه

بپردازند.

سهم فروش
ــه با دو روش اول جديدتر  ــومي كه در مقايس راه س
ــتارت آپ هاي اينترنتي قابل اجرا  ــت و براي همه اس اس
ــت. به اين شكل  ــراكت در سهم فروش اس ــت، ش نيس
كه شركت زمينه اي را فراهم مي كند تا توسعه دهنده ها 
بتوانند اپليكيشن و محصوالت خود را در آن قرار دهند 
ــهيم شود. در اين روش  ــند و در درآمد آنها س و بفروش
ــعه دهنده براي ارائه كننده  ــي از درآمد فروش توس بخش
ــوگل 30 درصد بهاي  ــت، براي مثال گ ــرويس اس س
ــي فروخته  ــه در گوگل پل ــن را ك ــروش هر اپليكيش ف

مي شود، از سازنده آن مي گيرد. 

حق اشتراك
راه چهارم درآمدزايي اين نوع شركت ها دريافت حق 
ــتراك به ازاي عضويت است. به عنوان نمونه ساخت  اش
ــتفاده از خدمات آن همچون گوگل  اكانت جيميل و اس
ــدن از فضاي  ــت، اما براي بهره مند ش درايو رايگان اس
ــتر بايد حق اشتراك ماهانه يا ساالنه  ذخيره سازي بيش
پرداخت كرد. در زير شاخه اين روش به پرداخت درون 
برنامه اي (in-app purchase) هم مي توان اشاره 
ــيار مورد توجه قرار گرفته و بسياري  كرد كه بتازگي بس
از سازنده هاي اپليكيشن از آن استفاده مي كنند. در اين 
ــت، ولي با نصب آن براي  ــن رايگان اس روش اپليكيش
ــتفاده از خدمات ويژه و دسترسي به امكانات بيشتر  اس
ــپاتيفاي  ــت. براي مثال اس ــه پرداخت هزينه نياز اس ب
ــد كه براي  ــتفاده مي كن ــن روش اس (Spotify) از اي
ــيو غني موزيك آن بايد حق اشتراك  دسترسي به آرش

ماهانه ده دالر بپردازيد.
ــرويس هاي  ــاي درآمدزايي س ــا راه ه ــون كه ب اكن
ــن  ــت بدانيد اپليكيش ــد نيس ــديد، ب ــنا ش اينترنتي آش
اينستاگرم سودي نصيب سازنده هاي آن نمي كند و تنها 
ــبوك، پول  ــم يك ميليارد دالري فروش آن به فيس رق
هنگفتي را به حساب پديدآورندگانش واريز كرده است.

سرويس هاي اينترنتي چگونه پول درمي آورند؟

اين كارخانه هاي كوچك 
پـول ســـازي

افزودن منوي استارت به اندرويد
Taskbar :نرم افزار

سيستم عامل: اندرويد 2/2 و باالتر

ــتارت در  ــم بگوييم منوي اس ــر أت مي تواني ــه ج ب
ــتا و 7 يكي از بهترين  ويندوزهاي 98، ايكس پي، ويس
ــود. باتوجه به  ــتم عامل ويندوز ب ــود در سيس ــات موج امكان
ــتارت در ويندوز8  ــردي بودن اين منو و حذف منوي اس كارب
ــش داد. در ادامه نيز  ــخه را كاه ــتقبال كاربران از اين نس اس
ــافت با انتشار ويندوز 1 / 8 اين منو را  حتما مي دانيد مايكروس
به ويندوز برگرداند و حتي در جديدترين نسخه سيستم عامل 
ويندوز يعني ويندوز 10 نيز منوي مدرن ويندوز 8 را با منوي 

ــرده و گزينه  جديدي را براي  ــگي ويندوز 7 تركيب ك هميش
عالقه مندان هر دو منو در اختيار كاربران قرار مي دهد.

باتوجه به اين ميزان محبوبيت، مطمئنا استفاده از اين منو 
در دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد نيز لذت بخش 
ــت. نظر شما دراين باره چيست؟ دوست داريد در دستگاه  اس
ــبيه منوي استارت  ــتارت ش اندرويدي خود نيز يك منوي اس
ــته باشيد و با استفاده از آن برنامه  موردنظرتان  ويندوز 7 داش

را اجرا كنيد؟
ــده و به  نرم افزار Taskbar به همين منظور طراحي ش
شما اين اطمينان را مي دهد تا پس از نصب اين برنامه، لذت 

استفاده از اندرويد براي شما چند برابر شود.
ــتارت زيبا  ــر ايجاد يك منوي اس ــن نرم افزار عالوه ب اي
ــه از صفحه نمايش، يك نوار  ــه هر نقط ــل جابه جايي ب و قاب

وظيفه يا همان Taskbar را نيز در اختيار شما قرار مي دهد 
ــتفاده از آن  ــوار وظيفه  ويندوز مي توانيد با اس كه همچون ن

برنامه هاي فعال را مديريت كنيد.
ــه ها، تنظيمات،  ــتارت شما مي تواند شامل پوش منوي اس
ــده روي  ــاي نصب ش ــي از برنامه ه ــان و ميانبرهاي مخاطب
ــيدن و رها كردن  ــد. همچنين مي توانيد با كش ــتگاه باش دس
آيكون منوي استارت، آن را به هر نقطه اي از صفحه نمايش 
كه تمايل داشته باشيد، انتقال داده و ترتيب نمايش برنامه ها 

را نيز به دلخواه خود در آن تغيير دهيد.
اين نرم افزار براي اجرا نيازي به روت ندارد و با مراجعه به 
ــخه  آن را دانلود كنيد: (لينك  لينك زير مي توانيد آخرين نس

حساس به حروف كوچك و بزرگ)
Google Play: http: /  / goo.gl / o9c1I5

فته
ن ه

كيش
اپلي
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آيا مى دانستيد؟

آزاده ارشدى

شايد شما هم با به روزرسانى هاى خودكار 
اپليكيشن ها مشكل داشته باشيد و بخواهيد 
ــر كدام را كه نياز  ــتيد و ه هر زمان كه خواس
داشتيد، به روزرسانى كنيد. البته راحت تر است 
به روزرسانى برنامه  هاى دستگاه اندرويدى خود 
را در حالت خودكار قرار دهيد، اما برخى كاربران 
ــى روى برنامه ها و  عالقه مندند كنترل دقيق
ــته باشند. ممكن است  به روزرسانى  آنها داش
گاهى نسخه جديد برنامه  اى باگ داشته باشد 

ــخه قديمى اپليكيشن هم  و بازگشت به نس
كار آسانى نيست، پس در اين مواقع بهترين 
ــت. جاى  ــتى به روزرسانى هاس كار نصب دس
نگرانى نيست، زيرا تغيير تنظيمات و داشتن 
ــتر بر مراحل آپديت اپليكيشن ها   كنترل بيش
ــود. در ادامه اين روش  به  آسانى انجام مى ش
را در سيستم عامل اندرويد كه كار با آن براى 
ــتر كاربران ايرانى راحت تر است، توضيح  بيش

مى دهيم. 
خاموشى به روزرسانى هاى خودكار

ابتدا با اپليكيشن Play Store شروع 

ــت اپليكيشن هاى خود آن  كنيد. در فهرس
ــه  را باز كرده، بعد روى دكمه منو در گوش
سمت چپ باالى صفحه ضربه  زده سپس 
ــد. در صفحه  ــاب كني Settings را انتخ
  Autoupdate apps ــات روى تنظيم
ــد انتخاب كنيد  ــه بزنيد. حال مى تواني ضرب
ــق  ــن ها از طري ــانى هاى اپليكيش  به روزرس
ــر زمان  ــا ه ــود ي ــام ش ــاى انج واى ـ ف
ــانى  ــا را به روزرس ــتيد برنامه ه ــه خواس ك
ــتى مراحل  ــه به صورت دس ــد يا اين ك كني

به روزرسانى ها انجام شود. 

ــانى هاى  ــراى اين كه بتوانيد به روزرس ب
 Do not ،خودكار را با هم خاموش كنيد
autoupdate apps  را انتخاب كنيد. 
 Autoupdate ــه ــن مرحله، گزين در اي
ــته خواهد شد و شما به صفحه  apps  بس
  Google Play Settings ــى  اصل
ــتگاه  ــت دس بازمى گرديد. به دكمه بازگش
ــد خود ضربه بزنيد تا به صفحه هوم  اندروي
ــته  Play Store  برگرديد. (به خاطر داش
ــت در گوشى  ــيد اين دكمه ممكن اس باش
شما روى صفحه نمايش باشد، اين به مدل 

تلفن همراهتان بستگى دارد)
دانلود دستى به روزرسانى ها

براى به روزرسانى اپليكيشن ها به منوى آن 
 My apps بازگرديد و بعد Play Store در
ــت انتخاب كنيد. اگر تا به حال به  را از فهرس
 Installed اين صفحه نرفته ايد به صفحه

ــه Updates بگرديد.  ــد و دنبال گزين بروي
ــيد وقتى اپليكيشن ها را با  ــته باش (توجه داش
ــترس در اختيار  ــانى هاى قابل دس به روزرس

داشته باشيد، ظاهر خواهد شد)
ــه كنيم كه اگر  ــن را هم اضاف در آخر اي
ــراى تمام  ــانى ها را ب ــد به روزرس مى خواهي
ــبزرنگ  ــن ها نصب كنيد، دكمه س اپليكيش
ــت  ــما را اجاب ــته ش Update all خواس
ــانى ها را  مى كند. اما اگر مى خواهيد به روزرس
ــن  تك به تك نصب كنيد، روى نام اپليكيش
ــر Updates ضربه بزنيد و بعد از آن  در زي
دكمه Update را انتخاب كنيد. اين مراحل 
ــن هايى كه مى خواهيد  را براى همه اپليكيش
ــن  ــد. به اي ــرار كني ــود، تك ــانى ش به روزرس
ــانى هاى  ــد كنترل به روزرس ترتيب مى تواني
ــتگاه اندرويدى خود را در  اپليكيشن هاى دس

اختيار بگيريد.

خاموش كردن به روزرسانى خودكار اپليكيشن ها در اندرويد 

آپديت بدون اجازه ممنوع!

حدود يك سال است گوگل پلى در 
ــترس كاربران ايرانى قرار گرفته،  دس
ــت نرم افزارهاي  ــه فهرس ــر ب ــا اگ ام
ــد، حتما  ــترس آن نگاه كني ــل دس قاب
ــويد با تعداد محدودى از  متوجه مي ش
روبه رو  ــگاه  فروش اين  اپليكيشن هاي 
ــن ها  ــت جهاني اپليكيش ــراي اين كه بتوانيد به فهرس ــتيد. ب هس
ــد  ــده (مانن ــرويس تغييردهن ــد از س ــد، باي ــدا كني ــي پي دسترس
ــه از كاركردن  ــتفاده كنيد. بعد از اين ك ــرويس هايvpn ) اس س
سرويس تغييردهنده IP خود مطلع شديد، در سه مرحله مي توانيد 

ــت جهاني راه پيدا كرده و اپليكيشن هاي مورد نظر خود  به فهرس
را دانلود كنيد.

مرحله اول: سرويس تغييردهنده IP خود را فعال كنيد.
ــتگاه اندرويدى خود رفته  مرحله دوم: به بخش تنظيمات دس
ــاب كرده و گزينه ــزار گوگل پلي را انتخ ــوى app نرم اف  و از من

 clear data را فشار دهيد.
ــت جهاني اپ ها  مرحله سـوم: با باز كردن گوگل پلي فهرس
ــن را ببنديد،  ــود. بدون اين كه اپليكيش ــما نمايان مي ش براي ش
ــال مي توانيد هر  ــده IP را غيرفعال كنيد. ح ــرويس تغييردهن س

زمان كه خواستيد از گوگل پلي استفاده كنيد.

دور زدن 
محدوديت هاى 
گوگل پلى
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زندگى همراه

مريم محمدبيكي فراهاني

ــا نارضايتي كاربران از  ــه جر أت مي توان گفت تنه ب
دستگاه هاي هوشمند مانند تلفن همراه و تبلت  كه تاكنون 
راه حل مناسبي براي آن پيدا نشده است، ميزان شارژدهي 
ــاي مختلفي براي  ــت. روش ه باتري اين دستگاه هاس
ــارژدهي باتري وجود دارد كه با رعايت  افزايش زمان ش
آنها مي توانيد در مصرف انرژي باتري صرفه جويي كنيد 
تا عالوه بر افزايش مدت شارژدهي باتري، فاصله  زماني 
ــارژ باتري را نيز افزايش دهيد تا چرخه  شارژ و  ميان ش

تخليه شارژ باتري طوالني تر شود.
همان طور كه مي دانيد باتري آيفون يا آيپد شما عمر 
ــتر باتري ها نيز به تعداد  ــه ندارد و طول دوام بيش جاودان
شارژ و تخليه شارژ آنها وابسته است. براي مثال ممكن 
ــت يك باتري حداكثر با 2000 مرتبه شارژ كامل و  اس
تخليه آن خراب شده و ديگر قادر به شارژدهي و استفاده 
ــد. پس هرچه دستگاه شما بتواند شارژ بيشتري در  نباش
ــد، عمر  ــارژ دوباره باش خود نگاه دارد تا كمتر نيازمند ش
باتري افزايش مي يابد. روش هاي ساده اي براي استفاده 
صحيح از آيفون و آيپد دستگاه وجود دارد كه در ادامه به 

آنها اشاره مي كنيم:
منع تخليه كامل: هرگز نگذاريد ميزان شارژ باتري 
ــود. برخالف باور  به مرز صفر يا تخليه كامل نزديك ش
اشتباهي كه بسياري از كاربران دارند، باتري دستگاه شما 
زماني عمر طوالني تري خواهد داشت كه با مصرف 60 تا 
70 درصد انرژي ذخيره شده در آن نسبت به شارژ دوباره 
آن اقدام كنيد و نگذاريد عمليات شارژ تا صد درصد پيش 
برود (بهتر است باتري 90 درصد شارژ شود و شارژ مجدد 

روي 20 درصد انرژي باقيمانده انجام شود).

ــش نور صفحه يا  روشـنايي صفحه نمايش: كاه
استفاده از قابليت تنظيم خودكار روشنايي نه فقط موجب 
ــود، بلكه عمر باتري را نيز  كاهش مصرف انرژي مي ش

افزايش مي دهد.
به روزرسـاني: برخي كاربران به آپديت ها اهميتي 
نمي دهند، اما گاهي اصالحات صورت گرفته در آپديت ها 
ــرف انرژي را  ــكالت موجود، مص ــا رفع باگ ها و مش ب
كاهش و عمر باتري را نيز افزايش مي دهد. همين حاال 
ــار  به Settings  مراجعه كنيد، روي General فش

دهيد و Software Update را انتخاب كنيد.
رعايـت حداقل و حداكثر دمـا: آيفون و آيپد براي 
ــب در دماي صفر تا 35 درجه سانتي گراد  كاركرد مناس
طراحي شده  است. در حالتي كه از آنها استفاده نمي كنيد 
ــت 45 درجه  ــي 20 تا مثب ــوان در دماي منف ــز مي ت ني
سانتي گراد نگهداري شوند. توجه داشته باشيد نگهداري 
يا استفاده از دستگاه در دماهايي كمتر يا بيشتر از دماهاي 
ــتگاه نيز  ــده، عمر باتري را كاهش داده و به دس اشاره ش

صدمه مي زند.
 Battery Usage حذف باتري خورها: به بخش
در دستگاه خود مراجعه كرده و نرم افزارهايي كه بيشترين 
ــدان كارايي  ــما چن ــته و براي ش مصرف انرژي را داش
ندارد، حذف كنيد. با اين كار نه  فقط عمر باتري و مدت 
ــارژدهي آن را افزايش مي دهيد، بلكه فضاي اشغال  ش
ــتگاه شما آزاد  ــط برنامه نيز روي حافظه  دس شده توس

مي شود.
اولويت واي ـ فاي: ارتباطات واي ـ فاي نسبت به 
ديتاي شبكه، انرژي كمتري از باتري را به خود اختصاص 
ــتفاده از ديتاي شبكه از  مي دهد. سعي كنيد به جاي اس

اينترنت وايـ  فاي بهره مند شويد.

در بخش هاي پيشين به نيازهاي شما از يك ساعت 
ــي و مقايسه برخي  ــمند اشاره كرديم و با بررس هوش
ــاعت ها همچون تفاوت ها در تعداد  مشخصات اين س
ــتيباني از نرم افزارهاي  ــاي صفحه نمايش، پش رنگ ه
ــاي متفاوت  ــا محدوديت هاي مدل ه ــف و... ب مختل
ــاعتي كه به صفحه نمايش  آشنا شديد. براي مثال س
با جوهر الكترونيك مجهز است، گزينه مناسبي براي 
ــاهده و مرور عكس يا فايل هاي ويدئويي به شمار  مش
ــگر قدرتمندي بهره  ــاعتي كه از نمايش نمي رود و س
ــتفاده  ــرد، نمي تواند براي مدت طوالني قابل اس مي ب

باشد، زيرا شارژ باتري آن بسرعت تخليه مي شود.
امكانات جانبي

ــمند باز هم  ــاعت هوش در ادامه پيش از خريد س
بايد به نيازهاي خود توجه كنيد. هدفتان از خريد يك 
ساعت هوشمند چيست؟ اگر قصد داريد به جاي تلفن  
ــراي مكالمه تلفني  ــمند ب ــاعت هوش همراهتان از س
 Voice ــاعتي مجهز به قابليت كمك بگيريد بايد س
خريداري كنيد. همچنين ممكن است قصد مكالمه و 
برقراري تماس را نداشته باشيد، اما بدتان نيايد ساعت 
ــمندتان از دستورات صوتي پيروي كند و بتوانيد  هوش
با استفاده از ميكروفن داخلي ساعت، فرمان هاي خود 

را به صورت صوتي براي آن ارسال كنيد.
ــورد امكانات  ــيار مهم ديگري كه در م گزينه  بس
ــت، امكانات  ــاعت هاي هوشمند مطرح اس جانبي س
ــب اندام و حفظ سالمت  ــده براي تناس ــتيباني ش پش
ــاعت هوشمند شما  ــت داريد س ــت. اگر دوس بدن اس
ــتي تعداد قدم هايتان را  ــتبند تندرس همچون يك دس
بشمارد يا با اندازه گيري ضربان قلب و بررسي سرعت 
ــما در طول  ــده ش حركت يا ميزان كالري مصرف ش
روز، اطالعات بسيار مناسبي را از وضع سالمت تان در 
ــما قرار دهد، حتما پيش از خريد به امكانات  اختيار ش

جانبي آن توجه كنيد.
قيمت

ــت،  مقوله قيمت در هر راهنماي خريدي مهم اس
ــه براي آن  ــتگاه و بودجه اي ك ــرا قيمت يك دس زي
درنظر گرفته ايد، مي تواند روي نيازهاي شما پا بگذارد 
ــور كامل تغيير دهد. البته هيچ گاه  و انتخابتان را به ط
ــر از خريدن  ــد نخريدن يك كاال بهت ــوش نكني فرام

كااليي ارزان قيمت است كه نيازهاي شما را برآورده 
ــرت  ــد، زيرا با چنين خريدي همچنان در حس نمي كن
ــد و نمي توانيد به  ــود خواهيد مان ــه  موردنظر خ گزين

نيازهايتان پاسخ دهيد.

نكته مهم در بخش قيمت، همچون موارد گذشته 
ــت.  ــاعت موردنظر اس ــما از س ــه به نيازهاي ش توج
ــاعت Pebble با قيمتي كمتر از صد دالر  اكنون س
ــمار مي رود، اما اين  ــاعت هوشمند به ش ارزان ترين س
ارزان بودن دليلي بر بي كيفيت بودن اين كاال نيست. 
شايد بتوان گفت همين محصول محبوب ترين ساعت 
ــياري از نيازهاي  ــمند تا امروز است؛ زيرا به بس هوش

كاربران پاسخ مي دهد و قيمت ارزاني دارد.
ديگر ساعت هاي هوشمند قيمت هايي بين صد تا 
350 دالر را به خود اختصاص مي دهند و طبيعي است 
ــتري دارند و با ارائه هر  مدل هاي جديدتر قيمت بيش
مدل جديد، قيمت مدل هاي قديمي تر كاهش مي يابد. 
ــد و در جريان اخبار عرضه   ــس اگر قصد خريد داري پ
ــدان دور قرار  ــاي جديدتر در بازه  زماني نه چن مدل ه
گرفته ايد، دست نگه داريد؛ زيرا با عرضه  مدل جديدتر، 

قطعا قيمت مدل انتخابي شما كاهش مي يابد.

 Lockdown Pro-AppLock :نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد 2/3 و باالتر

ــود در  ــه  مفق ــي، گزين ــم خصوص حري
دستگاه هاي هوشمند امروزي است. همواره 
خبرهاي مختلفي از نقض حريم خصوصي 
ــتگاه هاي هوشمند از جمله تلفن همراه و تبلت  در دس
ــوي  ــد و اين نقض حريم گاهي از س به گوش مي رس
ــرب صورت مي گيرد و  ــا و نرم افزارهاي مخ بدافزاره
 گاهي نيز افراد غريبه اي كه به تلفن همراه يا تبلت شما 

دسترسي دارند.
ــاي متداول براي جلوگيري از اين  يكي از روش ه
ــي هاي غيرمجاز به اطالعات شخصي ذخيره  دسترس
ــردن برنامه ها  ــراه و تبلت، قفل ك ــده در تلفن هم ش
عالوه بر قفل اوليه دستگاه است. براي مثال چنانچه 

ــي به  ــتگاه دسترس ــدن قفل دس تمايل نداريد با بازش
ــن و وايبر امكان پذير  ــاي كوتاه يا نرم افزار الي پيام ه
ــد، مي توانيد از اين روش كمك بگيريد. همچنين  باش
ــدود كردن دسترسي به تصاوير و ويدئوهاي  براي مس
ذخيره شده در گالري مي توانيد نرم افزار گالري را قفل 
ــد. به همين ترتيب مي توانيد هر برنامه اي را قفل  كني
ــد آنها را اجرا  ــما نتوان كنيد تا هيچ فردي جز خود ش

كند.
ــراي انجام اين كار وجود  نرم افزارهاي متعددي ب
ــه Lockdown Pro-AppLock يكي  دارد ك
از بهترين ها در اين زمينه به شمار مي رود. اين نرم افزار 
ــده  قابليت قفل گذاري روي تمام برنامه هاي نصب ش
ــيار ساده در اختيار شما  ــتگاه را به روشي بس روي دس

قرار مي دهد.
ــر ديگري همچون  ــالوه بر آن، امكانات بي نظي ع
قفل كردن با يك فشار، قفل كردن خودكار برنامه هاي 
ــده، قفل كردن و باز كردن خودكار قفل  تازه نصب ش
ــده از  ــخص ش در مكان هاي جغرافيايي از پيش مش
ــازي قفل برنامه ها با پيام كوتاه،  ــما، فعالس ــوي ش س

ــه حالت الگوي رمز، كالسيك  باز كردن قفل ها در س
و قفل محاسباتي، نمايش پيام خطاي ساختگي براي 
ــك كردن كاربر به قفل بودن برنامه،  جلوگيري از ش
قفل زماني (به عنوان مثال هنگامي كه ساعت 23:15 
ــايش قفل 2315 است)، مخفي كردن  ــد رمز گش باش
ــا و جلوگيري از حذف  ــت برنامه ه ــزار از فهرس نرم اف

برنامه از روي دستگاه را نيز دارد.

ــتيباني مي كند  ــان مختلف پش ــزار از 30 زب ــن نرم اف اي
ــه لينك ــي آن ب ــان فارس ــل زب ــراي تكمي ــد ب  و مي تواني
 http: /  / www.getlocalization.com / LockdownPro
ــاي زير  ــزار از لينك ه ــود نرم اف ــد. دانل ــه كني مراجع

امكان پذير است:
Google Play: http: /  / goo.gl / Oc4abn
Cafe Bazaar: http: /  / goo.gl / oCMB4 فته
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بهترين ساعت هاي هوشمند
ــاعت هاي  ــا بهترين س ــت داريد ب ــر دوس اگ
ــويد، عدد 50606 را به شماره  ــنا ش هوشمند آش
300011226 پيامك كنيد تا بهترين ساعت هاي 
ــدام، قيمت،  ــب ان ــر زمينه (تناس ــمند در ه هوش

طراحي و...) را به شما معرفي كنيم.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50607 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

نرم افزار

امير عصاري

نرم افزارهاي مختلفي براي مشاهده اخبار در تلفن هاي همراه و تبلت هاي 
ــده كه بيشتر آنها از سرويس هاي خبرجمع كن به شمار  اندرويدي طراحي ش
ــايت هاي مختلف  مي رود. در اغلب اين برنامه ها مجموعه اي از خبرها از س
ــته بندي هاي متفاوت جمع آوري شده و در اختيار كاربران قرار  خبري در دس
مي گيرد. متاسفانه در بيشتر موارد ربات ها و سيستم هاي هوشمند نرم افزاري 
ــود در  ــن اخبار را جمع آوري مي كنند و افزايش منابع خبري موجب مي ش اي
ــدد مطالب و حتي  ــيد. همين تع ــاهد صدها خبر يا مطلب باش ــته ش  هر دس
ــتفاده از  ــياري از كاربران از اس ــود بس ــا موجب مي ش ــودن آنه ــراري ب تك

نرم افزارهاي خبري روي دستگاه هوشمند خود منصرف شوند.
در اين ميان سايت هايي نيز وجود دارد كه اپليكيشن اختصاصي خودشان 
ــن ها برخالف نرم افزارهايي  را در اختيار كاربران قرار مي دهند و اين اپليكيش
كه صرفا ابزاري براي جمع آوري اخبار از سايت هاي مختلف به شمار مي رود، 
ــي شما به آخرين و جديدترين اخبار منتشر شده در سايت هاي مورد  دسترس
ــت كه  ــن جام جم نيز يكي از اين موارد اس ــر را فراهم مي كند. اپليكيش نظ
ــه فرهنگي و مطبوعاتي جام جم  بتازگي در بخش فني و انفورماتيك موسس

طراحي و منتشر شده است.
 8 سايت تخصصى

 (http:  /    /  jamejamonline.ir) ــن ــم آنالي ــايت جام ج  اگر به وبس
ــايت هشت سايت تخصصي  ــيد، حتما متوجه شده ايد اين وبس ــر زده باش س
ديگر از جمله جام جم كليك را نيز در خود جاي داده و روزانه مطالب بسيار 

متنوعي را در حوزه هاي مختلف در اختيار شما قرار مي دهد.
ــايت هاي مجموعه جام جم عبارتند از جام جم آنالين، جام جم ورزش،  س
ــرا  ــيقي)، جام جم س ــم نما (فيلم)، جام جم نوا (موس ــم عكس، جام ج جام ج
ــون)، جام جم ايام (تاريخ) و جام جم  ــيما (راديو و تلويزي (خانواده)، جام جم س

كليك (فناوري اطالعات) كه عضوي تازه از اين مجموعه است.
اپليكيشن جام جم

ــادگي از مرورگر وب امكان پذير  ــي به محتواي اين سايت ها بس دسترس
ــمند همچون تلفن  ــتگاه هاي هوش ــه صحبت از دس ــت، اما هنگامي ك اس
ــتفاده از: مرورگر براي مشاهده اخبار چندان هم  ــود، اس همراه و تبلت مي ش
ــمار نمي رود. با توجه به اين موضوع و سهولت دسترسي  روش جديدي به ش
ــده در مجموعه سايت هاي جام جم،  ــر ش كاربران به مجموعه مطالب منتش
اپليكيشن جام جم با قابليت اجرا در سيستم عامل اندرويد طراحي شده است. 
ــن كمتر از 12 مگابايت حجم دارد و امكانات مختلفي را براي  اين اپليكيش
مشاهده اخبار در زمينه هاي متعدد در اختيار شما قرار مي دهد كه قصد داريم 

برخي از آنها را در اين مطلب به شما معرفي كنيم.

 آخرين ها و محبوب ترين ها در يك نگاه
ــه  ــايت هاي مجموع ــك از س ــر ي ه
ــش از ديگر  ــم مطالبي دارد كه بي جام ج
ــران قرار گرفته  ــب مورد توجه كارب مطال
ــريع به اين مطالب  ــي س ــت. دسترس اس
براي افرادي كه مي خواهند در كوتاه ترين 
ــن و محبوب ترين مطالب  زمان، مهم تري
ــت. پس از  ــيار مفيد اس را مرور كنند، بس
اجراي نرم افزار جام جم، صفحه اي شامل 
پنج مطلب پربازديد از هر سايت در اختيار 
ــما اين امكان  ــما قرار مي گيرد و به ش ش
ــن 40 مطلب محبوب  ــد عناوي را مي ده

پربازديد را در يك نگاه مشاهده كنيد.
عالوه بر مطالب پربازديد، جديدترين 

ــايت ها نيز همراه با تصوير مورد نظر  ــده در هر يك از س ــر ش مطلب منتش
ــز به  صورت  ــرويس هاي متنوع ني ــده و مجموعه اي از س ــش درآم به نماي
ــار انگشت به محتواي  ــده  است تا با يك فش ــت ش آيكون هايي زيبا فهرس

موردنظر خود دست يابيد.

  سرويس هاي متنوع
ــرويس هاي متنوعي براي  ــن جام جم س همان طور كه گفتيم در اپليكيش
ــرويس ها عبارت است از  ــت. اين س ــما قرار گرفته  اس انتخاب در اختيار ش
ــبك زندگي، دانش، راديو و تلويزيون، خبر، موسيقي،  ــالمت، اقتصاد، س س
ــوادث، فوتبال، تاريخ،  ــم، ورزش، جمالت ناب، ح ــپزي، كاريكاتور، فيل آش
فناوري اطالعات، سفر و گردشگري، سرگرمي، خواندني ها و دفاع مقدس. 
ــاي متنوعي همچون پربازديدها،  ــرويس ها به بخش ه هر يك از اين س
ــيم بندي مي شود كه در  تازه ها و زيرمجموعه هاي مرتبط با هر موضوع تقس
ــريع و آسان به مجموعه محتواي موردنظر را براي شما  نهايت دسترسي س

فراهم مي كند.

محيط كاربري
ــود بايد  ــند كاربران واقع ش ــا هر نرم افزاري براي آن كه مورد پس مطمئن
محيط كاربري ساده و رواني داشته باشد. اپليكيشن جام جم نيز به اين مهم 
ــيار رواني را در اختيار كاربران قرار مي دهد.  توجه كرده و محيط كاربري بس
ــات پرش به صفحه   ــك از مطالب مورد نظر، عملي ــار روي هري پس از فش
ــد محتواي كامل مطلب را  ــود و مي تواني اختصاصي آن مطلب انجام مي ش
ــاهده كنيد. در اين بخش گزينه هايي همچون بازگشت به صفحه قبلي،  مش
بارگذاري مجدد صفحه و ارسال نظر از مواردي است كه مطمئنا هر كاربري 

انتظار آن را دارد.
همچنين يكي ديگر از امكانات بسيار مفيد در اپليكيشن جام جم، قابليت 
به اشتراك گذاري مطالب در شبكه هاي اجتماعي و ديگر نرم افزارهايي است 
ــام اين كار كافي  ــب كرده ايد. براي انج ــمند خود نص ــتگاه هوش كه در دس
ــب، روي آيكون  ــواي كامل هر يك از مطال ــس از مراجعه به محت ــت پ اس
اشتراك گذاري در باال سمت راست فشار دهيد و سرويس مورد نظر همچون 
ــا مطلب موردنظرتان را  ــبوك و ايميل را انتخاب كنيد ت ــر، توييتر، فيس وايب

براحتي در اختيار ديگر دوستان و آشنايانتان قرار دهيد.
ــما اين امكان را مي دهد بسادگي  ــن جام جم به ش رابط كاربري اپليكيش
ــايت هاي مجموعه جام جم  ــرويس هاي به نمايش درآمده در هريك از س س
ــه به مطالب  ــراي مثال چنانچ ــا را محدود كنيد. ب ــش آنه ــر و نماي را فيلت
ــرويس گجت هاي همراه در سايت جام جم كليك عالقه داريد، مي توانيد  س
ــرويس در بخش جام جم كليك، نمايش مطالب  با فيلتركردن نمايش اين س
ــما  ــرويس ها را غيرفعال كنيد تا فقط محتواي اين بخش براي ش ــر س ديگ

نمايش داده شود.
از ديگر امكانات موجود در هر يك از بخش ها و سرويس ها، قابليت تنظيم 
ــت. اين تعداد به طور پيش فرض  تعداد مطالب به  نمايش درآمده در صفحه اس

روي عدد 30 قرار دارد، اما مي توانيد آن را به ده يا 20 نيز تغيير دهيد.

 امكانات چندرسانه اي
ــدن با  ــر و مواجه ش ــاي ويدئويي را بدون دردس ــت داريد كليپ ه دوس
ــكالتي همچون پشتيباني نكردن مرورگر از فايل هاي ويدئويي مشاهده  مش
ــده  ــر ش ــايد قصد داريد به يكي از جديدترين موزيك هاي منتش كنيد؟ يا ش

ــايت جام جم نوا گوش دهيد؟ با  در س
ــن جام جم براحتي مي توانيد  اپليكيش
ــايت هاي جام جم  ضمن مراجعه به س
ــا، گوش نوازترين  ــم نم ــوا و جام ج ن
ويدئوهاي  ــن  جذاب تري و  موزيك ها 
ــايت ها را با  ــده در اين س ــر ش منتش
ــوش داده و  ــرعت و كيفيت باال گ س

مشاهده كنيد.
ــن مراجعه به  ــما مي توانيد ضم ش
هريك از موزيك هاي منتشر شده در 
ــايت جام جم نوا، به پخش موزيك  س
ــتفاده  ــه آن پرداخته و با اس مربوط ب
ــراي كنترل  ــاي موجود ب از گزينه ه
موزيك، آن را به جلو يا عقب ببريد.

دانلود
ــايت كافه بازار  ــال رايگان با مراجعه به س ــما مي توانيد به صورت كام ش
ــن بازار)، يا دسترسي مستقيم از لينك زير، اپليكيشن جام جم را  (يا اپليكيش

دريافت و روي دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد نصب كنيد.
http:  /    /  jjo.ir  /  JJOAndroidApp  /  online.apk
http:  /    /  cafebazaar.ir  /  app  /  ir.jamejam.online

ــه فرهنگي و مطبوعاتي  همكاران ما در بخش فني و انفورماتيك موسس
ــما براي بهبود  ــنهادهاي ش ــتاقانه در انتظار دريافت نظر و پيش جام جم، مش

برنامه در به روزرساني نسخه هاي بعدي هستند.

جام جم، مهمان دستگاه هاي هوشمند شما
تمام سايت هاي جام جم را روي تلفن همراه و تبلت بخوانيد
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با

از بازي هاي ايراني چه خبر؟
 «بتلفيش» براي اندرويد منتشر شد

ــده ايم، اما  ــازي نش ــت اين ب ــق به تس ــوز موف هن
ــت. بازي  ــده اس ــر ش ــاي مثبتي درباره آن منتش  نقده
ــبك دفاع از قلعه كار شده و 20  Battle Fish در س
نوع نقشه، بيش از 150 مرحله با سه حالت و چالش هاي 
مختلف دارد. با پيشرفت در مراحل آيتم هاي جديدتر به 
دست مي آوريد. 12 برج و سالح در بازي وجود دارد كه 
ــاي آنها مي توانيد قدرت  ــي مبارزات با تقويت و ارتق ط
ــد. در بخش آنالين اين بازي هم  خود را افزايش بدهي
كه ده مرحله مختلف دارد، بازيكنان مي توانند به رقابت 

بپردازند.

«واليبال مدرن» معرفي شد

بازي واليبال مدرن عنواني به سبك ورزشي و براي 
ــتوديوي بازيسازي  ــخصي است كه در اس رايانه هاي ش
ــاال توليد  ــت و احتم ــاخت اس ــت س ــوس در دس كاكت
ــد. در اين بازي  ــده به پايان مي رس ــال آين آن اوايل س
ــوش مصنوعي بازي كنيد و  ــد هم در مقابل ه مي تواني

هم دوستان خود را به چالش بكشيد.
در بازي واليبال مدرن هر دو تيم مي توانند از آناليزور 
كمك گرفته و عملكرد بهتري را به نمايش بگذارند. براي 
موفقيت در مسابقات بايد عكس العمل هاي دقيق، تنوع در 
نوع حمالت و قوانين بازي را در نظر داشته باشيد. بخشي 
ــود دارد كه در آن  ــي من» وج ــازي با نام «تيم مل در ب
ــي، يكي را انتخاب كرده و در  ــن از بين 34 تيم مل بازيك
تورنمنت هاي ليگ جهاني، جام جهاني و قهرماني قاره اي 
ــركت مي كند. براي كمك به احاطه بيشتر بازيكن بر  ش
بازي، راهنمايي خارج از بازي (نوع آن بيان نشده) و يك 

بخش تمريني در خود بازي گنجانده شده است.

دعوت سازندگان بازي «كاپفا» از حاميان مالي
ــت كه  ــائلي اس ــي از مس ــي مالي يك ــذب حام ج
ــاله  ــفانه اين مس ــرهاي خاص خود را دارد. متاس دردس
ــياري  ــت. بس ــه صنايع هنري ما لطمه وارد كرده اس ب
ــرط بي توجهي به كارهاي  ــدان حقيقي ما از ف از هنرمن
ــيار ضعيف بازار بازي  ــر روي مي آورند. عناوين بس ديگ
ــترده عرضه مي شوند و عنوان آبرومندي  با تبليغات گس
مثل ارتش هاي فرازميني هنوز در مرحله انتشار است. 

ــرفت در اين زمينه نياز مبرمي به برقراري  براي پيش
ــگان اقتصادي و  ــح بين نخب ــاط صميمي و صحي ارتب
ــود؛ وگرنه با وجود اين ناهماهنگي،  هنري حس مي ش

موفقيت هنر بازيسازي بسيار دور از ذهن است.

خبر داغ

مجيد رحماني

ــت با رويكرد جديدي از  ــالي اس ــه چهار س حدود س
صنعت بازي  مواجه شده ايم؛ بازسازي بازي هاي قديمي. 
ــياري از شما مانند من  اين رويكرد را  مطمئن هستم بس
بسيار دوست داشته و هميشه از تجربه  بازي هاي بازسازي 
ــود گفت اين كار را به طور  ــده لذت برده ايد. شايد بش ش
جدي سوني براي كنسول PS3 شروع كرد و شاهكارها 
ــم به هفتم  ــل شش و عناوين منحصربه فرد خود را از نس
آورد تا عالوه بر بازيكن هاي جديد، هواداران قديمي نيز 
بتوانند خاطرات خود را با كيفيت بصري بهتر مرور كنند. 
ــافت نيز با رويكردي مشابه عناوين فوق العاده   مايكروس
خود را براي كنسول X360 منتشر كرد، سپس ناشرهاي 

ديگر نيز به انجام اين كار اقدام كردند.
با شروع نسل هشتم، همين روند تكرار شد و تقريبا 
ــود كه بازي هاي نسل  ــر مي ش هر هفته خبري منتش
ــتم نيز دوباره منتشر  ــت براي نسل هش هفتم قرار اس
شود، اما گاهي اين بازسازي ها دقيقا مسيري را انتخاب 
مي كنند كه ما در عطش آن هستيم؛ آنها شاهكارهاي 
ــول هاي همنسل آن  ــيك دوران PS 1 و كنس كالس
 Grim Fandango Remaster .ــازي مي كنند را بازس
ــن  اي ــول  Resident Evil HD Remaster محص و 

ــازي هاي فوق العاده  ــتند و هر دو نيز بازس رويكرد هس
ــه  آينده نقد  ــد. هفت ــي از آب درآمده ان ــي و موفق عال
ــن  Grim Fandango Remaster را در همي
صفحه خواهيد خواند، اما اجازه دهيد فعال به بازسازي 

سلطان و بنيانگذار سبك وحشت بقا بپردازيم.
ــاي مختلفي كه از  ــما در نقده ــتر ش احتماال بيش
ــماره  چهارم به بعد بازي در مطبوعات و سايت هاي  ش
مختلف خوانديد، با عبارتي مثل «دنباله  رزيدنت اويل 
ــه» يا «بازي را به ديد  ــه هاي خود فاصله گرفت از ريش
ــاهكاري  ــن ببينيد نه دنباله اي بر ش ــك عنوان اكش ي
ــناك را ايجاد كرد» برخورد كرده ايد،  ــبك ترس كه س
ــت كه بدانيد چرا سال ها در سر خود  حاال زمان آن اس

مي زديم كه  اي واي رزيدنت اويل نابود شد!

داستان بازي از جايي آغاز مي شود كه شما باتوجه 
ــازي در نقش كريس ردفيلد يا جيل  به انتخاب اول ب
ــوان عضوي از جوخه  STARS راكون  ولنتاين به عن
سيتي دنبال گزارش هايي از ناپديد شدن هاي مشكوك 
ــاي  Arklayعازم منطقه  ــدوده  كوه ه مردم در مح
ــويد. در آنجا با سگ هاي جهش يافته اي مواجه  مي ش
ــويد به عمارت بزرگي  ــده و در نهايت مجبور مي ش ش
ــد كه در فاصله اي نزديك در دل جنگل قرار  پناه ببري
ــم واقعي آن داخل  ــت. هنوز نمي دانيد جهن گرفته اس

است و شما با پاي خود وارد آن شده ايد.
از اين به بعد تمام اتفاقات بازي داخل اين عمارت 
ــردش در آن و راهروهاي  ــما بايد با گ رخ مي دهد. ش

 غرق شـدن دوباره 
در يك شـاهكار

ــت كه از صفر شروع  آرزوي هر هنرمندي اس
ــد. كار نداريم چند درصد  كند و به بي نهايت برس
ــم مي بينند،  ــان را به چش ــق رويايش افراد تحق
ــازي Saints Rowـ بخصوص  ــري ب ــا س ام
ــندي است بر اين كه  ــمت آن ـ س تازه ترين قس

صرف خواستن، توانستن نيست.
ــري بازي هاي Saints Row از همان  س
 GTA ــري بازي هاي ــيري مجزا از س ابتدا مس
ــياري آن را اولين بازي  ــدي كه بس برگزيد. تاح
ــندباكس دانستند كه تقليد محض از  در سبك س
ــود؛ توصيفي كه البته با كمي اغماض  GTA نب
صحيح است. سري Saints Row براي اولين 
بار سيستم موجودي سالح و مدل انتخاب سالح 
دايره وار را به اين سبك معرفي كرد كه در قياس 
ــتم انتخاب سالح GTA كه شبيه ورق  با سيس
ــت.  زدن كتاب بود، برتري غيرقابل انكاري داش
ــواره ارائه  ــرد GTA هم ــرف ديگر، رويك از ط
ــر انتقادي  تصويري هاليوودي و جدي اما سراس

به زوال  فرهنگ غرب بوده است. 
 Saints Row ــري ــل، رويكرد س در مقاب

سياوش شهبازي

ــت. شايد  ــرگرمي بي حد و حصر بوده اس فقط س
از همين رو بود كه ميني گيم هاي عجيب و غريب 
قسمت اول و دوم بازي مانند كالهبرداري از بيمه 
ــود را به خودروها مي كوبيد  (كه در آن بازيكن خ
ــري  ــت. س  و كمبو مي زد) آن قدر به دل مي نشس
ــت خود را جدي نگرفت  Saints Row هيچ وق
ــياه  ــت در مقابل كمدي س ــن رو توانس و از همي

GTA جايي براي خود باز كند.
ــفانه از قسمت سوم به بعد، اين سري به  متاس
ــاي حقيقي به چيزي  ــذال افتاد. ابتذال در معن ابت
ــت؛  ــز و بي ارزش اس ــود كه ناچي ــالق مي ش اط
ــرط افتاده  ــه تكرار مف ــوص آنچه در ورط بخص
باشد. بنابراين، وقتي از ابتذال مي گوييم، به تكرار 

شوخي هاي سطحي و نوجوان پسندي اشاره داريم 
ــت، اما همه جا بودن  ــان بد نيس كه صرف بودنش
ــه جاي خيلي چيزهاي  ــي آنها در حالي ك و فراوان

ديگر خالي است، توي ذوق مي زند.
قسمت سوم بازي در يك تغيير جدي، فضاي 
ــكنانه و مافياييـ  فانتزي دو قسمت اول  قانون ش
را ترك گفت و زامبي ها را به ميدان آورد. قسمت 
ــن خاص خودش  ــم فضايي هاي بدده چهارم ه
ــفه هاي ماتريكس  ــتان كرد و با فلس را وارد داس
ــرو ته، داستان را به  ــتدالل هاي بي س مانند و اس
ــي وجود بعضي  ــاند. حت خفيف ترين حد خود رس
ــتني مانند موتور هاور در  عناصر واقعا دوست داش

ا اشا ا ن ط ا خ ش
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ازي

يكي دنبال همه،  همه دنبال يكي!

ــوالي از  ــگي كليك، س ــتان و همراهان هميش دوس
ــي و خشن كه انسان ها  ــما دارم! در يك دنياي وحش ش
ــر لحظه با طبيعت  ــراي زندگي مجبورند هر روز و ه ب
ــكار  ــما ش ــت و پنجه نرم كنند، ش و موجودات آن دس
مي شويد يا شكارچي؟ Evolve به شما كمك مي كند 
 Turtle Rock ــش را بيابيد. شركت پاسخ اين پرس
قصد دارد با اين محصول، نسل جديد بازي هاي آنالين 
ــد. نكته  خالقانه  گيم پلي بازي،  تيراندازي را معرفي كن
ــر يك هيوالي  ــن براي غلبه ب ــكاري چهار بازيك هم
ــا آن را هم بازيكن  ــت كه از قض ــي و مخوف اس وحش

پنجم هدايت مي كند.
ــود را انجام  ــكار خود كمين كنيد، حمله  خ براي ش
ــر در اين نبرد چهار به  ــكارچي برت داده و ثابت كنيد ش
يك هستيد. فرقي ندارد شما در كدام جبهه باشيد، زيرا 
سالح ها و توانايي هايي در اختيار بازيكن قرار داده شده 
كه ضمن حفظ تعادل بازي، درگيري هاي هيجان انگيز 

و منصفانه اي را رقم مي زند.
ــته بندي  ــان در چهار كالس دس ــاي انس كاراكتره
ــده اند كه هريك قابليت هاي منحصربه فردي داشته  ش
ــا يكديگر مي توانند  ــب ب و فقط با همكاري تيمي مناس
ــما امتياز  ــا در بياورند. با مبارزات بازي ش ــوال را از پ هي
ــبب ارتقاي رتبه  كاراكترتان  ــت مي آوريد كه س به دس
ــلحه و تجهيزات جديد  ــود و مي توانيد براي او اس مي ش
 Evolve ــا دهيد. بازي ــداري كرده يا آنها را ارتق خري
ــده  ــاي خود موفق به دريافت 60 جايزه ش در نمايش ه
ــال  ــت س ــي كه قرار اس ــر در بازي هاي ــن منظ و از اي
ــوند، پيشتاز است. اين عنوان  2015 ميالدي عرضه ش
ــاخت و جذاب را مي توانيد روي PS4، PC  و  خوش س

Xbox One تجربه كنيد.

زد و خورد مفت و مجاني

ــت،  ــه Free to Play اس ــن هفت ــر بازي اي ديگ
ــت هزينه،  ــدون پرداخ ــه مي توانيد ب ــي ك ــه اين معن ب
ــد.  ــود كني ــتيم دانل ــال از اس ــورت اورجين ــه ص  آن را ب
ــبك اكشن قرار دارد و  Rise of Incarnates در س
ــم دو نفره از بازيكنان رودرروي  در مبارزات بازي، دو تي
ــازي تركيبي از  ــرار مي گيرند. مكانيك هاي ب يكديگر ق
سبك مبارزه  اي و تيراندازي است و مي توانيد كاراكترهاي 
ــف با قدرت ها و توانايي هاي خاص را انتخاب كنيد  مختل
ــي از آنها با رساندن كمبوي ضربات خود به حد  كه بخش
ــكاري و تعامل  ــترس قرار مي گيرند. هم معيني، در دس
ــت كه براي غلبه بر  نزديك با هم تيمي خود، چيزي اس
تيم دشمن نياز داريد. بازي در بخش ارلي اكسس استيم 

به صورت رايگان براي PC موجود است.

بازى هفته

ــام زامبي ها خود را زنده  تنگش و مبارزه با انواع و اقس
ــتن در آن و يافتن كليد يا  نگه داريد. همچنين با گش
ــيار جذاب و نسبتا سخت آن، راهي  حل معماهاي بس
ــود يافته و در  ــاز كردن درهاي قفل و فرار خ براي ب
ــالح  ــام اينها به راز آزمايش  مخفيانه يك س كنار تم
ــهروندان بخت برگشته  ــيميايي نظامي روي ش بيوش
ــدن آنها به  ــي ببريد كه به تبديل ش ــيتي پ راكون س

هيوالهايي گوشتخوار منجرشده است.
ــه آن را به بهترين  ــن ويژگي اين عنوان ك برتري
ــفر و  ــازي تبديل كرده، وجود اتمس ــاي بازس نمونه ه
همان حس و حالي است كه دقيقا 13 سال پيش روي 
ــول گيم كيوب تجربه كرديم كه البته آن نسخه  كنس

ــازي نسخه  سال 1996 بازي بود. درواقع زير  نيز بازس
ــه همچنان همان  ــه  گرافيكي و بصري ارتقا يافت الي
ــال ها منتظرش بوديم.  رزيدنت اويلي قرار دارد كه س
محيط ها و پس زمينه  بازي از پيش رندر شده و همين 
ــر خود را با زيبايي  ــازنده داده تا هن فرصتي به تيم س
نورپردازي و سايه زني به تصوير بكشد و اتمسفر بازي 

را فداي جلوه هاي بصري و گرافيكي نكند.
ــتر از اين كه روي بخش اكشن  گيم پلي بازي بيش
متمركز باشد، شما را دنبال معماهاي مختلف و راه حلي 
براي آنها مي فرستد. هركدام از كاراكترها نيز ظرفيت 
ــتي محدودي دارند كه مديريت آيتم هايي را  كوله پش
ــد، به يكي از اصول مهم بازي تبديل  كه پيدا مي كني

ــت. در ضمن توجه داشته باشيد براي ذخيره   كرده اس
ــيله ماشين هاي تايپ، به جوهر نياز داريد  بازي به وس
ــتي را اشغال مي كند، پس بهتر  كه فضايي از كوله پش

است هر جا مي توانيد بازي را ذخيره كنيد.
ــتر در  ــاختار مراحل بازي كامال خطي بوده و بيش س
ــد كه خطر در هر  ــا و داالن هايي قرار مي گيري راهروه
ــد. تازه هيچ  وقت مهمات و  ــه انتظارتان را مي كش گوش
تجهيزات سالمتي كافي نداريد كه بخواهيد خود را درگير 
ــابي بكنيد. در درجه  سختي پيشنهادي  يك اكشن حس
بازي، فقط دو يا سه ضربه از طرف دشمنان كافي است 
تا كشته شويد و مهمات، داروها و تجهيزات كمتري در 
محيط وجود دارد، بنابراين مردن هاي پياپي و عبور مكرر 
از محيط هاي يكسان شايد بازي را در بعضي جاها كمي 
ــت درجه   تكراري و يكنواخت كند. با وجود اين بهتر اس
ــرا پراكندگي آيتم ها  ــختي بازي را پايين نياوريد، زي س
ــي را كه  ــت ديگر آن احساس افزايش يافته و ممكن اس

رزيدنت اويل دنبالش است، تجربه نكنيد.
ــرل غيرعادي و  ــخه كنت ــبختانه در اين نس خوش
ــيار بهبود يافته، هرچند وجود زاويه   ــوار بازي بس دش
ــده گاهي تغيير محيط، شما را  دوربين ثابت باعث ش
در يافتن جهت درست حركت كاراكتر اندكي سردرگم 
ــما مي توانيد يك كنترل كامال سه بعدي  كند. حاال ش
ــرار كردن از  ــيد كه ف ــته باش روي كاراكتر خود داش
دست زامبي ها و دشمنان را مقداري ساده تر از كنترل 
كالسيك بازي كرده است؛ يعني جايي كه شما مجبور 
ــپس به آن  ــدا جهت كاراكتر را چرخانده س بوديد ابت
ــمت حركت كنيد. تجربه  بازي را به تمام هواداران  س
ــن مجموعه و افرادي كه دنبال يك عنوان  قديمي اي
ــم. با وجود  ــناك عالي مي گردند، توصيه مي كن ترس
 Resident Evil HD Remaster ــه  اين ك
ــت، اما  ــض هم زيبا و گيراس ــاي عري روي صفحه ه
ــايد دلتان بخواهد آن را كالسيك و روي تنظيمات  ش

صفحه  4:3 به جاي 16:9 انجام دهيد.

ــمت سوم و تفنگ دابستپ در قسمت چهارم،  قس
هيچ وقت نتوانست آب بستن هاي بخش داستاني 

را جبران كند.
قسمت جديد Saints Row قرار بود به عنوان 
يك بسته الحاقي عرضه شود كه بعدا به عنوان يك 
بسته مستقل تائيد و عرضه شد. با اين كه اين سري 
بازي خيلي زياد از مضمون قسمت هاي اول فاصله 
ــاي خاصى دارد و  ــه، اما هنوز هم جذابيت ه گرفت
ــراي خوبي براي  ــرگرمي بي چون و چ مي تواند س

روزهاي تعطيل باشد.
ــس َگت را كه  ــيطان، رئي ــتان، ش ابتداي داس
ــت بازيكن است،  ــاخته دس ــخصيت س همان ش

ــرد به نجات  ــم تصميم مي گي ــي دزدد. گت ه م
ــمت كنترل هاي عجيب  ــس برود. در اين قس رئي
ــي SR4 معرفي  ــه در مراحل انتهاي و غريبي ك
شد، به مكانيسم هسته اي بازي تبديل شده  است. 
ــرعت  ــت دو بال درمي آورد و پرواز مي كند. س گ
ــمت،  ديوانه وار به خود مي گيرد. با اين كه اين قس
ــام گرفته، اما  ــري بتمن اله ــرل خود را از س كنت

خيلي بهتر عمل مي كند.
بيشتر حركات از نسخه هاي قبلي كپي پيست 
شده  و مهارت هاي ويژه شخصيت ها اندكي تغيير 
ــمت به جاي مهارت  ــت. مثال در اين قس يافته  اس
تلكينسيس مي توانيد هيوالهايي را به خدمت خود 
ــش زدن، جان  ــم به جاي آت ــد. Blast ه درآوري
دشمنان را مي گيرد. گزينه اي براي شخصي سازي 
اسلحه نيست، اما سالح هاي بازي به خودي خود 
ديوانه وار و جالب هستند. هفت سالح مخفي بازي 
ــده  ــاس هفت گناه كبيره طراحي ش هم كه براس

 است، لطف خاص خود را دارد.
ــه، جاي خود  ــرداري از بيم ــم كالهب ميني گي
ــت. در اين  ــر داده اس ــرداري كيف ــه كالهب را ب
ــه مي توانيد گناهكاران  ميني گيم بايد تا جايي ك
ــكنجه دهيد تا روند زدايش  ــته را ش بخت برگش
ــه دامان  ــا را ب ــرده و آنه ــريع ك ــان را تس گناه
ــم  ــدت ه ــول آن م ــد! در ط ــد بازگرداني خداون
ــدن گناهكار  مي توانيد حكايت جالب جهنمي ش
ــابقات  ــنويد. مس ــتين» بش  را از زبان «جين آس
Trail Blazing هم كه قبال شامل مسابقه از 
داخل حلقه آتش يا تركاندن بمب مي شد، اين بار 
ــده كه  به رقابت هاي پروازي پرهيجاني تبديل ش

ــهر زير پاي َگت بهترين بهره  از ظاهر جهنمي ش
ــرد. ميني گيم هاي جالب ديگري هم در  را مي گي
اين بازي گنجانده شده است. در يكي از آنها بايد 
ــت شيطان،  پيش از فرو افتادن گناهكاران به دس

آنها را روي هوا بقاپيد و نجات بدهيد.
ــتاني بيداد  ــكالت داس ــوي ماجرا، مش آن س
ــي معدودي مانند  ــخصيت هاي تاريخ مي كند. ش
ــده اند  ــازي گنجانده ش ــتان ب ــپير در داس شكس
ــي ندارند.  ــت قابل اعتناي ــه تقريبا هيچ موقعي ك
ــي به دل نمي زند.  ــتان هم چندان چنگ بقيه داس
ــت  صحنه هاي پاياني بازي واقعا نااميدكننده اس
ــض عرضه بموقع  ــرهم بندي كردن كار مح و س
ــان مي دهد. بيشتر ماجراهاي انتهايي بازي  را نش
ــود و آنجا هم  ــان پرده روايت مي ش در قالب مي
ــه بازيكن نقش دارد، يك باس فايت ضعيف و  ك

اعصاب خرد كن را رد مي كند و تمام.
ابتداي مطلب از آرزوي هر هنرمند گفتيم كه 
هر كاري فقط با «خواستن» ميسر نمي شود. ايده 
داستاني Gat out of Hell توانايي مبنا شدن 
ــت كه  براي يك بازي عظيم و قابل توجه را داش
متاسفانه فداي يك بسته الحاقي كوتاه و متوسط 
شده است. از اين رو داستان بازي با وجود بعضي 
ــي از ضعيف ترين و  ــه يك ــزه ب ــوخي هاي بام ش
ــتان هاي اين سري بازي تبديل  بي رمق ترين داس

شده است.
در هر حال، اگر دنبال يك بازي مناسب براي 
لم دادن زير كرسي يا پشت به پشتي نشستن در 
يك روز تعطيل هستيد، داستان هم برايتان مهم 

نيست، اين بازي را از دست ندهيد. 

ا ق ا گ تف ق
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بررسى و مقايسه

آرش پارساپور

ــايل ديجيتال باشند  تبلت ها شايد از جديدترين وس
ــابي جا خوش كرده اند.  كه در زندگي روزمره مردم حس
ــان باعث  ــار كارايي بااليش ــب آنها در كن قيمت مناس
ــد. در كليك ــا را بگيرن ــده به تدريج جاي لپ تاپ ه  ش

ــاي دنياي  ــه تبلت برتر اين روزه ــراغ س اين هفته س
ــافت ــوو، مايكروس ــد مختلف لن ــه برن ــال از س  ديجيت

ــي  يك ــه  ك ــي  غول ــه  س ــم؛  رفته اي ــونگ  سامس و 
ــت اس ــر  جديدت ــا  م ــازار  ب ــراي  ب ــوو)  (لن ــا  آنه  از 

ــام  ن ــران  اي در  ــت  سال هاس ــر  ديگ ــول  غ دو  و 
ــه تبلت ــن  منظور س ــتند. به همي ــده اي هس  شناخته ش
 Lenovo Yoga Tablet10 HD Plus
و   Microsoft Surface Pro2
Samsung Galaxy Tab Pro10.1 را به ميدان 
ــه  رقابت برديم تا آنها را در همه موارد با يكديگر مقايس
ــه مدل 128  ــيد در اين مقايس ــته باش كنيم. توجه داش

گيگابايتي سرفيس پرو2 در نظر گرفته شده است.
صفحه نمايش

ــه رقيب،  بزرگ ترين صفحه نمايش را در بين اين س
ــول دارد. مدل يوگا و  ــا10/60 اينچ ط ــرفيس پرو2 ب س
تب پرو نيز هر كدام 10/10 اينچ هستند. از نظر كيفيت، 
ــي بالغ بر 16 ميليون رنگ دارند،  هر سه صفحه نمايش
ــد، پرچمدار  ــن به ميان مي آي ــي پاي رزولوش ولي وقت
ــن باكيفيت 1600 در 2560 اين  تب پرو است. رزولوش
ــر 1200 در 1920 مدل  ــوح  تصوي ــت در برابر وض تبل
ــرفيس پرو2 پيروز اين بخش  ــوگا و 1920 در 1080 س ي
ــن مدل سرفيس2 در عدد و  ــت. البته هرچند رزولوش اس
رقم پايين است، ولي در عمل كيفيت باالتري نسبت به 
يوگا دارد و بسيار شفاف است. دليل اين امر را هم بايد در 
 Clear Type Full HD Display فناوري جديد

صفحه نمايش اين تبلت جست.
ــه در صفحه نمايش  ــه كار رفت ــل هاي ب تعداد پيكس
ــد  ــل در هر اينچ مي رس ــي تب پرو به 299 پيكس گلكس
ــرفيس پرو2 و  ــل در اينچ س ــه در مقابل 208 پيكس ك
ــت. همين  ــوگا قابل توجه اس ــل در اينچ ي 224 پيكس
ــدل و فناوري ــن باالي اين م ــت در كنار رزولوش  مزي

ــا برنده اين  ــت ت ــي اس Super Clear LCD كاف
بخش تبلت سامسونگ باشد.

طراحي و ساخت
ــن يوگا و  ــختي را بي ــش رقابت سرس ــن بخ در اي
ــتيم، زيرا تبلت سامسونگ از  ــرفيس  پرو2 شاهد هس س
ــاخت فرق چنداني با مدل هاي پيشين  نظر طراحي و س
ــت كه طراحي بد  خود ندارد. البته اين به آن معني نيس
ــوآوري جديدي در آن ديده  ــا جنس بدي دارد، بلكه ن ي

نمي شود.
ــاخت و وزن كمي  ــرفيس پرو از كيفيت س ــدل س م
ــبت به اندازه و جنس بدنه خود برخوردار است. بدنه  نس
ــيار مرغوبي ساخته  ــتگاه از تركيب آلياژ منيزيم بس دس
ــده كه وقتي آن را در دست مي گيريد، متوجه كيفيت  ش
باالي آن خواهيد شد. همچنين طراحي و تعبيه دكمه ها 

ــده،  ــمندانه انجام ش و پورت ها در دورتادور تبلت هوش
 طوري كه هيچ كدام مانع ديگري نيست. مهم ترين فرق 
ــتطيلي  ــرفيس پرو2 با ديگر تبلت ها در دو بخش مس س
كوچك پشت دستگاه است كه وقتي مي خواهيد دستگاه 
را ثابت نگه داريد، به عنوان پايه استفاده مي شود. تفاوت 
ــوب مي شود،  ديگر كه انقالبي در دنياي تبلت ها محس

ــت. اين دو  بخش تاچ كاور يا تايپ كاور آن اس
ــورد قدرتمند براي تبلت  در حقيقت يك كيب

ــت كه اولي حالت لمسي تري نسبت  شماس
ــوال  ــپ كاور را معم ــي دارد. تاي ــه دوم ب
ــا لپ تاپ ها  ــش از اين ب ــاني كه پي كس
ــندند، زيرا واقعا  ــد مي پس كار مي كردن
سرفيس پرو2 را به يك ميني لپ تاپ 

جذاب و شيك تبديل مي كند.
ــيار متفاوت  ــي  يوگا بس طراح

و  ــت  تبلت هاس ــر  ديگ ــا  ب
ــر اين  ــتوانه اي زي ــش اس بخ
اين  ــام  تم ــاه كليد  ش ــت  تبل
ــت. اين بخش هم  تفاوت هاس

مي تواند يك پايه استاندارد براي 
زماني كه مي خواهيد دستگاه را ثابت نگه 

ــاي سريال، فيلم و...) باشد و  داريد (مثل هنگام تماش
ــتگيره را بازي كند. معموال  ــم به نوعي نقش يك دس ه
ــتان دست  كناره هاي صفحه نمايش تبلت ها كه با انگش
ــود كثيف مي شود، اما با گرفتن اين بخش  گرفته مي ش
ــت. در آخر بايد به حالت  ــكل برطرف شده اس اين مش
Tilt Mode تبلت يوگا اشاره كنيم كه صفحه نمايش 
ــه مي دارد و كارايي  ــي باالتر از صفحه كليدها نگ را كم

بسيار بااليي هنگام وبگردي دارد.
در اين بخش اگر جنس و زيبايي را در نظر بگيريم، 
ــت و اگر خالقيت و نوآوري را  ــرفيس پرو2 برنده اس س
ــت. از آنجا  كه در دنياي امروز  ــك يوگا پيشتاز اس بي ش
خالقيت حرف اول را مي زند، مي توان در اين رقابت سه 

طرفه يوگا را باالتر از رقبا ارزيابي كرد.
پردازنده

ــارز اين بخش  ــي، ضعيف ترين مب ــالف طراح برخ
ــرفيس پرو2 خواهد  ــن بخش س ــوگا و برنده اي تبلت ي
ــي MT8125 و  ــت معمول ــود. تبلت يوگا از چيپ س ب
ــرعت  ــته اي Cortex – A7 با س پردازنده چهار هس
ــتفاده مي كند و همچنين در دو مدل  1/2 گيگاهرتز اس
ــده كه با توجه به رقبا كم  16 و 32 گيگابايت عرضه ش

به نظر مي آيد.
ــرفيس پرو2 ظرفيت هاي بسيار باالتري دارد.   اما س
بازي هاي سنگيني همچون nova و asphalt كمي 
با كندي روي يوگا اجرا مي شود و روي گلكسي تب پرو2 
ــايد تنها مزيت يوگا نسبت به  ــود. ش به نرمي اجرا مي ش
ــي در مدت زمان مصرف  ــدل ديگر خنكي آن حت دو م
طوالني باشد، زيرا مدل تب پرو2 از همه بيشتر و زودتر 

داغ مي كند.
ــر هيواليي  ــبت به دو مدل ديگ ــرفيس پرو2 نس س
ــته اي ــتفاده از پردازنده دو هس ــت. اس ــي اس  ديجيتال
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ــد مدل 64،  ــتن چن ــرعت 1/60 گيگاهرتز، داش ــا س ب
ــدل اول رم  ــه دو م ــي ك 128، 256 و 512 گيگابايت
ــت گيگابيت  ــدل آخر رم هش ــار گيگابايت و دو م چه
ــن موتور  ــد و همچني ــدل DDR3 دارن ــم از م آن ه
ــواه اين لقب براي  ــركت اينتل گ پردازنده گرافيكي ش
ــبيه يك رايانه  ــت كه آن را بيشتر ش سرفيس پرو2 اس

خانگي كرده است تا تبلت.
 نرم افزار

ــت  ــدوز را در تبلت ها دوس ــري وين ــر رابط كارب اگ
ــرفيس پرو2 نرويد. بسياري  ــت سراغ س نداريد، بهتر اس
از مصرف كنندگان، كار كردن با اندرويد را بنا به داليل 
ــل آن هنگام روت و رابط  مختلفي همچون آزادي عم

كاربري بسيار آسان ترجيح مي دهند.
ــخه كيكت كت   يوگا از اندرويد 4/2 و تب پرو از نس
ــط كاربري  ــتيباني مي كند. راب ــد يعني 4/4 پش اندروي
اندرويد گلگسي تب پرو مانند مدل هاي پيشين تبلت هاي 
ــت و البته تغييرات عمده اي  سامسونگ بسيار روان اس
ــبيه ويندوز  ــه محيط اندرويد آن را با محيطي ش دارد ك
ــراي مصرف كننده  ــرده و بهترين كاربري را ب ادغام ك

فراهم ساخته است.
مدل يوگا كمي سيستم عامل خود را شبيه ios كرده، 
ــت اپليكيشن ها روي صفحه نمايش  زيرا از دكمه فهرس
ــب پرو  ــبت به ت ــن مدل نس ــي اي ــت، ول ــري نيس خب
اپليكيشن هاي پيش فرض اضافي بيشتري روي دستگاه 
قرار داده كه معموال چندان كاربردي نيست و برعكس 
ــن هاي تب پرو مانند آفيس و... بيشترين كاربرد  اپليكيش

را براي كاربر دارد.
ــزار از يوگا جلو  ــدل تب پرو از نظر نرم اف در كل، م

ــد،  مي زن
ــدوز 8/1  ــا وين ــي اگر ب ول
ــن رابط كاربري  ــرفيس پرو2 بهتري ــكلي نداريد، س مش
ويندوز را دارد و عمال در اين مدل از همه نرم افزارهاي 

مخصوص رايانه مي توان استفاده كرد.
ديگر امكانات

دوربين تب پرو هشت مگاپيكسل است 
ــي بين اين  و بهترين دوربين براي عكاس
ــرفيس پرو2 با يك  ــت را دارد و س ــه تبل س
ــبرداري  ــلي بدترين براي عكس ــن پنج مگاپيكس دوربي
ــل و كيفيت  ــت مگاپيكس ــت، تبلت لنوو نيز با هش اس
ــرد. همچنين باتري  ــر مابين اين دو قرار مي گي پايين ت
ــبت به  ــت، ولي نس ــي تب پرو قوي تر اس لنوو از گلكس
سرفيس پرو2 دوام كمتري دارد. نكته ديگر اين كه لوازم 
ــرفيس پرو2 با وجود گرانقيمت بودن از ديگر  جانبي س

مدل ها بيشتر است.
قيمت

ــران از حدود دو  ــافت در اي ــت تبلت مايكروس قيم
ــدل 64 گيگابايت  ــون و 600 هزار تومان براي م ميلي
ــون و 600 هزار تومان  ــود و به پنج ميلي ــروع مي ش ش
براي مدل 512 گيگابايت مي رسد. به نظر مي رسد مدل 
512 گيگابايتي آن بيشتر به درد «ريچ كيدز آف تهران» 
ــبكه هاي اجتماعي  يا همان بچه پولدارهاي فعال در ش
ــان عكس  ــات عجيبش ــدام از تفريح ــورد كه م مي خ
مي گذارند! تبلت ده اينچي لنوو كه كمترين قيمت يعني 
ــد بهترين گزينه  ــزار تومان دارد، مي توان حدود 900 ه
براي جيب شما باشد. اگر هم كمي بيشتر دلتان خواست 
ــرا در بازار ايران كم پيدا  ــرج كنيد و البته بگرديد (زي خ
ــي تب پرو با قيمت يك ميليون و  ــود) مدل گلكس مي ش

600 تا يك ميليون و800 گزينه مناسبي است.
بهترين براي شما

ــيمكارت برايتان مهم است،  اگر قابليت مكالمه با س
دور سرفيس پرو2 را خط بكشيد، زيرا اين تبلت برخالف 
ــت را ندارد، اما اگر  ــب ده اينچي خود اين قابلي دو رقي
ــر را مي زند، بدون  ــخت افزار برايتان حرف اول و آخ س
ــد اين تبلت  ــع كنيد تا بتواني ــد پولتان را جم ــك باي ش
ــن دو مدل  ــد. در بي ــافت را بخري ــه اي مايكروس حرف
ــب تري دارد  ــرو نيز تبلت لنوو قيمت مناس يوگا و تب پ
ــذاب در بازار ايران راحت تر  ــالوه بر نوآوري هاي ج  و ع

يافت مي شود.

مقايسه 3 مدل از تبلت هاي 10 اينچي روز دنيا

ي ميخواهيد دستگاه 
ستفاده ميشود. تفاوت 
ــوب ميشود،  ا محس

ــت. اين دو  س
براي تبلت 

ي نسبت 
ــوال  عم
تاپها 
 واقعا 
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3 سيستم رايانه اي پيشنهادي براي 3 نوع كاربري مختلف 

 يار   وفادارانتخاب يك
امير آقاطهراني

ــمند قابل  حمل، ديگر رايانه هاي  ــتفاده از لپ تاپ ها و ديگر گجت هاي هوش ــدن اس اين روزها با فراگيرتر ش
شخصي به اندازه چند سال پيش پركاربرد و پرطرفدار نيستند، اما هنوز هم براي برخي كاربري ها به يك سيستم 
قدرتمند نياز داريد تا خواسته هاي شما را برآورده كند. در اين گزارش قصد داريم سه تركيب مناسب سخت افزاري 
ــت كاربران در جمع كردن قطعات  ــما معرفي كنيم. گرچه دس ــه كاربرد خانگي، گرافيك و بازي را به ش براي س

رايانه هاي شخصي بسيار بازتر است، اما لزوما گران ترين قطعه مناسب ترين براي شما نيست. 

ــد كه رايانه شخصي براي آنها منبع  باالخره نوبت به كاربراني مي رس
ــت تا سرگرمي. استفاده از رايانه هاي شخصي براي كاربردهاي  درآمد اس
گرافيك، تدوين ويدئو و تصوير، ساخت مدل هاي سه بعدي و تحليل آنها با 
نرم افزارهاي تخصصي جزو كاربردهاي معمول كاربران حرفه اي تر است، 

گرچه بازي هاي ويدئويي نيز به چنين سخت افزار قدرتمندي نياز دارد.
ــل اينت ــه اي  حرف ــده  پردازن ــران،  كارب از  ــته  دس ــن  اي ــراي   ب
ــراه يك مادربورد Asus X99-Deluxe را   Core i7-5930K هم
كه قابليت به روزرساني باال و استفاده از نسل بعدي رم را به شما مي دهد، 

پيشنهاد مي كنيم.
ــراي خنك كردن چنين پردازنده قدرتمند ي به خنك كننده مايع نياز  ب
داريد و  Corsair H105 همان چيزي است كه دنبالش هستيد. گرچه 
ــاكت ترين خنك كننده بازار نيست، اما از پس مهار هر پردازنده اي  اين س

برمي آ يد.
ــه اي نياز دارد،  ــاي گرافيكي به رم قابل مالحظ ــا كه كاربرده از آنج
ــتاندارد جديد  ــار گيگابيتي با اس ــار رم Kingston چه ــتفاده از چه اس
ــبي  ــس باس خيره كننده 3000 مگاهرتز انتخاب مناس DDR4 و فركان
است تا از نظر عملكرد با هيچ مشكلي روبه رو نشويد و در ضمن تا مدت 

طوالني به ارتقاي آن نياز نداشته باشيد.
ــگر  ــت گيگابايتي XFX با دو پردازش ــي رادئون هش كارت گرافيك
ــتم خنك كننده مايع  گرافيكي X295 و درگاه حافظه bit-512 و سيس
دوگانه، بهترين عملكرد ممكن را با هزينه اي كمتر از يك كارت گرافيك 
ــما  ــه ش ــري EVGA  GTX 980 ب ــي س "GeForce SLI  و حت

ارائه مي كند.

ــونگ  ــب هارد سامس تركي
 HDD و هارد Evo MZ مدل SSD

چهار ترابايتي شركت سيگيت كماكان بهترين گزينه است.
منبع تغذيه 1300 واتي Supernova مدل EVGA با عملكرد 
خيره كننده و قيمت مناسب كه بازار را به تسخير خود درآورده و ضمانت 
ــتم، گزينه  ــان توان اين سيس ــاله، براي تامين بدون نوس تعويض ده س
Pioneer Blu-Ray Wirter  ــوري ــو ن ــت. دراي ــبي اس مناس

ــد، اما به ياد  ــتمي باش ــبي براي چنين سيس ــز مي تواند انتخاب مناس ني
ــزار جداگانه اي نياز  ــانه بلو  ري به نرم اف ــيد براي پخش رس ــته باش  داش

خواهيد داشت.
ــطح، به چيزي افزون تر  ــت، يك رايانه حرفه اي در اين س و در نهاي
ــد، كارت صداي  ــت حدس زدي ــي نياز دارد، درس ــاي معمول از رايانه ه
ــز  ــه نوي ــيگنال ب ــبت س ــا نس Creative Sound Blaster Z ب
ــاي ديجيتال اپتيك و آنالوگ صداي 1 / 5 كاناله و  116db و خروجي ه
ــك ديجيتال همراه يك ميكروفن كيفيت باال كه به مانيتور  ورودي اپتي
ــما را تكميل  ــود، همان چيزي است كه سيستم ش ــما متصل مي ش ش
ــه اي نزديك به چهار  ــت كم هزين ــتگاهي دس مي كند. براي چنين دس

ميليون تومان بايد پرداخت كنيد.

ــا همه  از اينج
ــر  هيجان انگيزت ــز  چي
دنبال  ديگر  زيرا  ــود،  مي ش
حداكثر كاركرد با حداقل هزينه 

ــرد  ــتر عملك ــتيم و بيش قطعات تحت شرايط سخت براي نيس
ــزء جدايي ناپذير صنعت  ــته تا امروز ج ــود. رايانه ها از گذش ما مهم مي ش
ــول هاي قدرتمند بازي مانند  ــاي ويدئويي بوده  و حتي ظهور كنس بازي ه
ايكس باكس مايكروسافت و پلي استيشن سوني نيز نتوانست جايگاه آنها 

را متزلزل كند.
 Hyperthreading با توانايي Core i7-4930K پردازنده اينتل
ــته اضافه، در كل نسبت به نزديك ترين رقباي هم خانواده  و ارائه دو هس
خود با ارائه 12 هسته پردازنده (در برابر هشت پردازنده ديگر رقبا) عملكرد 
ــذارد. اين موضوع براي كد كردن ويدئو ها و  بي نقصي را به نمايش مي گ
پخش استيمينگ كار شما را راحت تر مي كند، مضاف بر اين كه بازي هاي 

جديد هر تعداد هسته  پردازشي كه در اختيارشان قرار دهيد، مي بلعند.
ــد؛ مادربورد  ــي درخور مي طلب ــده قدرتمند ي، همراهان ــن پردازن  چني
ــتره كاملي از پورت ها و اتصاالت همراه  Asus X79 Deluxe با گس
 R9 295X2 با پردازنده Sapphire مدل radeon پردازنده گرافيكي
ــده، دو پردازنده گرافيكي ــمار مي آيد. اين پردازن ــبي به ش  انتخاب مناس

 R9 290X را در يك كارت گرافيكي خنك شونده با مايع كه حتي وقتي 
اوركالك مي شود نيز بي سر و صداست، يكپارچه كرده است.

ــري ــوان از كارت هاي گرافيك س ــل مي ت ــورت تماي ــه در ص  گرچ
ــي برادران قدرتمند تر آن،  ــا حت Nvidia's GeForce GTX 780 ي
ــتفاده كرد، اما  ــز اس ــركت Nvidia ني 9XX GTX GeForce ش

توانايي مالي شما نقش مهمي در اين انتخاب خواهد داشت.
ــدل حرارتي  ــتم، از مب ــن سيس ــده اي ــردن پردازن ــك ك ــراي خن  ب
ــدلGlacer 240L  با قطر فن 280 ميلي متر  Cooler Master  م
ــب  ــاخت مناس كه ظرفيت انتقال حرارت آن را افزايش داده و كيفيت س
انتخاب مناسبي به شمار مي آيد، استفاده شده است. كماكان بهره بردن 
ــن گزينه براي افزايش  ــورت همزمان بهتري از SSD و HDD به ص

سرعت باال آمدن سيستم خواهد بود.
ــدل Evo MZ با  ــونگ SSD م ــن تركيب هارد سامس همچني
ــيگيت  ــركت س ظرفيت يك ترابايت و هارد HDD چهار ترابايتي ش
ــرعت  ــازي قابل توجه و س ــراي رايانه هاي روميزي، فضاي ذخيره س ب
ــتفاده از يك  ــراه خواهد آورد. با اس ــما به هم ــذاري باال را براي ش بارگ
ــار گيگابيتي  ــتفاده از چهار رم چه ــي و اس ــو ري ال.ج ــو نوري بل  دراي
 Corsair Obsidian 900D در يك كيس G.SKILL Ripjaws
كه از منبع تغذيهSilverstone   با توان 1200 وات مدل گلد اديشن 
ــون تومان صاحب يك كيس  ــا هزينه اي حدود 5 / 3 ميلي ــره مي برد، ب به

قدرتمند مي شويد كه از پس بازي هاي سنگين امروزي بر  خواهد آمد.

ــتر كاربران به  ــت كه بيش منظور از كاربري خانگي كارهايي اس
ــتفاده  ــانه اي، اس  صورت روزمره انجام مي دهند؛ مانند پخش چندرس
ــا فايل هاي متني. اين كاربران  ــبك و كار ب از اينترنت، بازي هاي س
ــخت افزار قدرتمند نيازي ندارند و مي توان با هزينه نسبتا پايين  به س

سيستمي تهيه كرد كه جوابگوي نيازهاي اين افراد باشد.
ــري A10-6800K AMD است كه  پيشنهاد ما پردازنده س
ــه (IGP) توان پردازش  ــريع ترين كارت گرافيك يكپارچ همراه س

ــط  ــبك و متوس ــاي س ــس كاره ــي از پ ــبي دارد و بخوب مناس
ــتفاده از هاردSSD  با ظرفيت 60 گيگابايت و   بر مي آيد. با اس

ــي،  ترابايت ــك  ي  HDD Seagate Barracuda
ــما به صورت  ــتم ش ــرعت باال آمدن سيس همزمان هم س
محسوسي افزايش پيدا مي كند و هم از نظر فضاي ذخيره 

اطالعات به مشكل بر نخواهيد خورد.
همچنين GA-F2A85X-D3H محصول گيگابايت بهترين 
ــت كه با قيمت حدود 200 هزار تومان  مادربرد با امكانات كامل اس
در اين رده ارزان ترين محسوب مي شود. در عين حال از قابليت هاي 
ــت و  ــي از پورت ها و خروجي ها برخوردار اس ــاال و مجموعه كامل ب
ــب پورت هاي PCI آن، نصب يك كارت گرافيك  پهناي باند مناس

جدا را كم هزينه تر مي كند. 
   NZXT Source 210 Elite ــراي كاربران خانگي، كيس ب
ــب و فضاي معقولي كه در اختيار كاربر قرار مي دهد،  با  قيمت مناس
ــت، در ضمن اين كيس جاي كافي براي  يكي از بهترين گزينه هاس
نصب چند فن خنك كننده در قسمت هاي مختلف را دارد. با استفاده 
ــد از تمام ظرفيت  ــه Corsair CX500  مي تواني ــع تغذي از منب
ــد و با پرداخت هزينه  ــتفاده كني پردازنده گرافيكي يكپارچه خود اس

كم، از قابليت هاي منبع تغذيه هاي گران تر نيز بهره ببريد.
براي پيشگيري از داغ كردن سيستم نيز مي توانيد از خنك كننده 
ــتفاده كنيد  پردازنده Cooler Master Hyper212EVO  اس
ــت جا دادن آن را در كيس  ــه با وجود ابعاد بزرگش كه ممكن اس ك
ــي بهره مي برد.  ــبي بين قيمت و كاراي ــكل كند، از توازن مناس مش
ــيته اي وجود  ــل اين كه در آن هيچ جريان الكتريس همچنين به دلي
ندارد، مي توان بدون ايجاد مشكل آن را به كيس متصل كرد. قدرت 
ــب اين خنك كننده به شما امكان مي دهد بدون نگراني آن را  مناس

به ديواره كيس متصل كنيد.
ــتم با هزينه كمتر از 5 / 1 ميليون تومان در كنار توانايي  اين سيس
ــت خوبي براي  ــبك، از ظرفي ــام كاربردهاي س ــب براي انج مناس
به روزرساني و اضافه كردن سخت افزار قدرتمند  تر در آينده برخوردار 

بوده و گزينه مناسبي براي يك رايانه خانگي است.

تركيب سوم: گرافيك و تدوين ويدئوتركيب دوم: بازي و سرگرميتركيب اول: كاربري خانگي
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كارگاه

ميالد احرام پوش

ــيد، مي دانيد  ــتم عامل مك باش اگر از كاربران سيس
ــما،  ــاي حفاظت از اطالعات ش ــي از بهترين راه ه يك
ــورد هنگام ورود به سيستم عامل است.  ــتفاده از پس اس
ــتم شما نفوذ كند  در صورتي كه فردي بخواهد به سيس
يا تغييراتي در آن انجام دهد، با وجود اين پسورد چنين 
ــت اين سوال پيش  ــت. اما ممكن اس كاري ممكن نيس
آيد كه اگر شما پسورد خود را فراموش كرديد، چه راهي 
ــت خواهد رفت؟  ــما از دس وجود دارد؟ آيا اطالعات ش
ــتم عامل ديگري روي دستگاه خود نصب  آيا بايد سيس
ــخ ما خير است. شما مي توانيد با راهكارهايي  كنيد؟ پاس
كه اين هفته معرفي مى كنيم، وارد سيستم عامل شده و 
ــورد خود را تغيير دهيد. كاري كه فقط شما قادر به  پس
ــتيد و فرد ديگري نمي تواند از طريق آن  انجام آن هس

به مك شما نفوذ كند.

ــورد  ــتم عامل مك از دو پس البته فراموش نكنيد سيس
براي حفاظت اطالعات شما استفاده مي كند. پسوردي كه 
ما در اين جا با آن سروكار داريم مربوط به رمز عبور مرحله 
اول است و پسورد ديگر كه به ادمينستور معروف است، از 
كارهاي حياتي تر سيستم عامل شما محافظت مي كند. حال 
ــتفاده از اپل  براي عبور از رمز ورود اوليه، اولين راهكار اس
ــما براي باز كردن دستگاه است. نكته مهم در  آي. دي ش
استفاده از اين روش اين است كه حتما اپل آي .دي خود را 

قبال به سيستم عامل مك تان متصل كرده باشيد.

ريست كردن پسورد با اپل  آي .دي
براي اين كه هنگام فراموش كردن رمز مك بتوانيد 
از طريق اپل آي. دي خود پسوردتان را ريست كنيد، بايد 
مراحلي را كه در ادامه به آن مي پردازيم دنبال كنيد. ابتدا 
ــال منوي ــويد. ح  وارد  System Preference ش

ــپس روي   Users & Groups را انتخاب كنيد. س

گزينه… Set كليك كرده و اپل آي. دي و پسورد خود 
 Allow user to ــك گزينه ــد. اكنون تي را وارد كني
reset password using Apple ID را بزنيد 
ــي بتوانيد پسورد خود را  تا در آينده و درصورت فراموش

از طريق اپل آي. دي بازيابي كنيد.
اگر اين مراحل را قبال انجام داده ايد، راه ريست كردن 

پسورد مك شما به صورت زير است:
ــورد هنگام ورود به  ــتباه پس ــه بار ورود اش 1ـ  بعد از س
سيستم عامل مك، گزينه اي روي صفحه مك شما ظاهر 
 reset it with your Apple ID مي شود كه عبارت

در آن ديده مي شود.
2 ـ روي اين گزينه كليك كرده سپس اپل آي. دي 

و پسورد خود را وارد كنيد.
ــود  ــدار روي صفحه ظاهر مي ش ــك پيام هش 3ـ  ي
ــما  ــورد ش كه مي گويد در صورت قبول اين گزينه، پس

ريست خواهد شد.

ــورد جديد خود را وارد  ــدار، پس 4 ـ با تائيد پيام هش
ــتم عامل شما با پسورد جديد  كرده تا از اين به بعد سيس

قابل ورود باشد.
ــتم عامل مك خود  ــا موفقيت وارد سيس ــما ب 5ـ  ش

مي شويد.

ريست كردن پسورد بدون اپل آي .دي
ــه  ــود را ب ــل آي. دي خ ــال اپ ــه قب ــي ك در صورت
ــتم عامل مك متصل نكرده ايد از راه زير مي توانيد  سيس
ــت كنيد. اين راه از طريق پارتيشن  ــورد خود را ريس پس
ــود. عالوه بر اين، از طريق  ــما انجام مي ش ريكاوري ش
دي وي دي سيستم عامل مك نيز مي توانيد آن را انجام 
ــورد به اين نكات عمل  ــت كردن پس دهيد. براي ريس

كنيد.
ــك بوك يا آي مك خود را از طريق بوت كردن  1ـ  م
ــن كنيد. براي انجام اين كار بايد  پارتيشن ريكاوري روش
 Command + R دستگاه خود را ريست كرده و دكمه
را روي كيبورد خود نگه داريد. با نگهداشتن اين دو دكمه، 
ــاهده مي كنيد. در باالي اين منو  ــوي جديدي را مش من
ــپس گزينه  ــه Utilities كليك كرده و س روي گزين

Terminal را انتخاب كنيد.
ــره Terminal عبارت  ــدن پنج ــاز ش ــد از ب 2ـ  بع
ــپس كليد اينتر  ــد. س ــپ كني resetpassword را تاي
ــود. حال  ــد تا برنامه Reset Password  باز ش را بزني
درايوي را كه سيستم عامل مك شما روي آن است، انتخاب 

كنيد.
ــن صفحه روي اكانتي كه مي خواهيد آن  3ـ  در پايي
ــد از انتخاب يوزر مورد  ــت كنيد، كليك كنيد. بع را ريس
ــخص، پسورد جديد خود را  نظر، زير آن و در باكس مش
وارد كنيد. پسورد خود را دوبار بايد وارد كنيد تا مطمئن 
ــويد پسورد را اشتباه تايپ نكرده ايد. حال روي دكمه  ش

Save كليك كرده تا تغييرات شما ذخيره شود.
ــرده تا از اين منو  ــه Quit كليك ك 4 ـ روي دكم
ــتم عامل بازگرديد. به اين ترتيب  ــده و به سيس خارج ش
ــود، از  ــما بوت مي ش ــتم عامل ش دفعه بعدي كه سيس

پسورد جديد مي توانيد استفاده كنيد.
ــتفاده از اپل آي .دي  ــن راه اس ــن و راحت تري بهتري
ــه اول آن را توضيح داديم. پس اگر  ــت كه در مرحل اس
ــورد به  ــي احتمالي پس ــت داريد در زمان فراموش دوس
ــر نيفتيد، همين حاال از طريق آموزشي كه داديم،  دردس
ــورد از طريق اپل آي .دي را  ــت كردن پس قابليت ريس

فعال كنيد.

ــريع تر انجام مي دهند، اما با وجود اين همواره  ــه مي گويند رايانه ها بهره وري را افزايش داده و كارها را س هميش
ــتان و آشنايان خود حضوري ارتباط  ــتر مي شود و كمتر فرصت دارند استراحت كنند يا با دوس ــغله كاربران بيش مش
داشته باشند. در اين ميان بسياري از كارها نيز فراموش مي شود يا براي انجام آنها وقت كم مي آوريم. شما چطور؟ 
شما هم هنگامي كه مشغول كار با رايانه مي شويد، برخي از كارهاي روزانه خود را فراموش مي كنيد يا رسيدگي به 

كارهاي غيرضروري همچون گشت و گذار در فيسبوك مانع انجام بموقع كارهاي مهم شما مي شود؟
افزونه Momentum براي افراد پرمشغله اي طراحي شده كه كارهاي خود را فراموش مي كنند و در بيشتر موارد 
نيز اين فراموشي به دليل سپري كردن زمان زياد مقابل رايانه و وبگردي است. اين افزونه با قابليت نصب در مرورگر كروم 
به شما اين امكان را مي دهد تا مهم ترين كار هر روز خود را مشخص كرده و ديگر برنامه هاي روزانه را نيز فهرست كنيد. 
ــويد، تصويري زيبا از  ــايتي جديد ش پس از انجام اين كار هر بار كه يك تب جديد در مرورگر كروم باز مي كنيد تا وارد س
مناظر مختلف جهان براي شما به نمايش درآمده و عالوه بر متون صبح بخير، عصر بخير و شب بخير، ساعت و وضع آب  
و  هوا با توجه به منطقه زماني شما به نمايش درآمده و مهم ترين فعاليتي كه براي آن روز به ثبت رسانده ايد نيز در وسط 
صفحه مشاهده مي شود. همچنين در گوشه سمت راست صفحه فهرستي از مجموعه كارهاي روزانه شما مشاهده مي شود 

كه مي توانيد با انجام هريك، عالمت چك مارك كنار آنها را فعال كنيد تا به منزله  كار انجام شده ثبت شوند.
ــايت هايي همچون فيسبوك و... با  با اين افزونه نه تنها هيچ كاري را فراموش نمي كنيد، بلكه هنگام ورود به س

مشاهده فعاليت هاي روزانه خود از اين كار منصرف شده و به كارهاي واجب تر خواهيد پرداخت.
افزونه  از لينك http: /  / goo.gl / Enku84 قابل دانلود است.(لينك حساس به حروف كوچك و بزرگ)

افزونه هفته 

فهرست كارهاي روزانه در كروم

دواي درد فراموشي
 در صورت فراموش كردن رمز عبور مك
چگونه وارد آن شويم؟
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هنر ديجيتال

ساره مشفق

بيشتر كاربران رايانه با فايل هايي با فرمت GIF سروكار 
ــد ثانيه تصوير  ــته اند. فايل هاي كم حجمي كه تا چن داش
متحرك بدون صدا را براي شما نمايش مي دهند و از اجزاي 
تشكيل دهنده بيشتر صفحات وب به شمار مي آيند. اين اسم 
ــف Graphics Interchange Format يا  مخف
 GIF ــازندگانش آن را ــادل گرافيكي بوده و س فرمت تب
ــن فرمت را  ــركت CompuServe اي ــد. ش مي خوانن
ــرد. از آن زمان تاكنون  ــال 1987 معرفي ك ــن بار س اولي
ــت،  ــن فرمت فايل كه بر مبناي تصاوير bitmap اس اي
به دليل توانايي هاي قابل توجه مانند فشرده سازي بدون از 
ــت رفتن كيفيت فايل، پشتيباني انواع برنامه ها از آن و  دس
قابليت انتقال باال به دليل حجم كم، مورد استفاده روزافزون 

در فضاي اينترنت قرار گرفته است. 
ــتفاده از اين فرمت به شما اين امكان را مي دهد يك  اس
تصوير متحرك يا حتي يك ويدئو كليپ كوتاه را در يك پست 
ــه  اين  ترتيب با حجم انتقال داده  ــا صفحه وب قرار دهيد. ب ي
پايين، قابليت انتقال محتواي قابل توجهي را در اختيار خواهيد 
داشت. برخي صاحب نظران شبكه هاي اجتماعي اعتقاد دارند 

استفاده گسترده تر از اين نوع فايل براي تبادل تصاوير متحرك 
ــران دنياي مجازي،  ــاه در مكالمات روزمره و ميان كارب كوت
فصل تازه اي را در استفاده از اين فرمت ايجاد كرده است. در 
ادامه به شما نشان مي دهيم چطور مي توانيد با استفاده از رايانه 
شخصي و سرويس هاي آنالين رايگان، براحتي هر تصويري 
ــت هر قدر هم  ــه اين فرمت تبديل كنيد، زيرا ممكن اس را ب

جستجو كنيد، آنچه را دنبالش هستيد، پيدا نكنيد. 
ــت كه  ــي اس ــود كليپ ــلما دانل ــدم اول، مس گام اول: ق
مي خواهيد به GIF تبديل كنيد. براي اين كار بهتر است 
ــراغ سايت هاي اشتراك گذاري ويدئو برويد. البته بيشتر  س
ــما نمي دهند و  ــايت ها اجازه دانلود ويدئوها را به ش اين س
بايد دست به دامان افزونه هاي مختلف براي دانلود شويد، 
ــايت هاي فارسي زبان مانند  ــتفاده از س اما بهترين راه اس
aparat  است كه تمام ويدئوهاي آن قابل دانلود است. 

گام دوم: حاال نوبت برش زدن كليپ به اندازه مورد نظر 
است تا تبديل و كار كردن با آن ساده تر باشد. پيشنهاد ما 
استفاده از Free Video Cutter به عنوان يك راه حل 

ساده و بدون هزينه است. 
گام سوم: حال كه كار آماده كردن فايل ويدئويي به پايان 
ــيده، وقت آن است كه فايل GIF را درست كنيم. براي  رس

اين كار در نرم افزار Adobe Photoshop CC ويدئوي 
مورد نظر را باال مي آوريم. براي انجام اين كار در نوار ابزار به 
  File>Import>Video Frames to Layers

برويد. 
گام چهارم: فتوشاپ به شما يك صفحه تعاملي نمايش 
خواهد داد كه در آن قادر هستيد درصورتي كه تاكنون طول 
ــر برش نداده ايد، اين كار  ــل ويدئو را به اندازه مورد نظ فاي
ــر مي تواند تعداد فريم هاي  ــام دهيد. در ضمن كارب را انج
استفاده شده براي ايجاد فايل GIF را نيز كنترل كند. اين 
ــد كاربران بتوانند اندازه فايل را مديريت  كار كمك مي كن
كنند. البته با ايجاد اين محدوديت، تصوير متحرك ايجاد 

شده پيوستگي كمتري خواهد داشت. 
گام پنجم: پس از انجام فرآيند تبديل، ويدئوي شما بايد به 
تعداد زيادي اليه در فتوشاپ تبديل شده باشد. حال در نوار 
 File>Save for Web ــه آدرس ابزار باالي صفحه ب

برويد. 
ــود، تنظيمات  ــره اي كه باز مي ش گام ششـم: در پنج
ــتفاده از  ــود دارد. در اينجا مي توانيد با اس ــددي وج متع
ــه تنظيم زير، اندازه فايل خود را كه بايد كمتر از دو  س

مگابايت باشد، تنظيم كنيد. 
ــن قابليت به اندازه فايل به عنوان  Dimensions : اي
مجموعه اي از تصاوير ثابت مربوط است كه پايين آوردن 
ــل را به صورت قابل توجهي پايين  آن، گزينه اندازه فاي
 GIF ــد فايل ــد تولي ــه قص ــد آورد. درصورتي ك خواه
ــما  ــت 1080p  را نداريد، اين اولين گزينه ش ــا كيفي ب

خواهد بود. 
Dither : اين گزينه كيفيت تصوير را كم و زياد مي كند. 
ــما  ــد، ويدئوي GIF ش هر چه عدد اين گزينه باالتر باش
ظاهر بهتري خواهد داشت. گرچه اندازه فايل نيز به همان 

نسبت افزايش مي يابد. 
ــش حجم، كيفيت  ــه اما براي كاه ــن گزين Lossy : اي
ــب نكته ــن توازني مناس ــش مى دهد. يافت ــر را كاه  تصوي

 اساسي است. 
گام هفتم: روي دكمه Save كليك كنيد، فايل شما 

آماده است. 

چگونه با رايانه شخصي خود فايل هاي GIF توليد كنيم؟

ساخت دنياي متحرك

روش ساده تر و مجاني
ــتم خود ندارند، يا خواهان  ــياري از كاربران، نرم افزار فتوشاپ را روي سيس بس
ــتند. خوشبختانه، يك  چنين نرم افزار پيچيده اي براي ويرايش عكس هاي خود نيس
ــاده تر و رايگان به نام GIFfing Tool وجود دارد. آن را دانلود، نصب  راه حل س

و اجرا كنيد. 
ــياري  گام اول: با باز كردن برنامه GIFfing Tool، راه هاي بس
ــن مي توانيد فايل هاي  ــت. همچني براي ضبط ويدئو خواهيد داش

GIF را باز و آنها را ويرايش كنيد. 
گام دوم: با انتخاب اين گزينه، با باز كردن ويدئو در يوتيوب، 
ــود و  ــك قاب در تصوير ويدئوي نمايش داده پديدار مي ش ي

مي توانيد ده ثانيه از تصوير موجود در آن را ضبط كنيد. 
ــره جديد ويرايش فايل نمايش داده  گام سـوم: پس از انجام اين كار، يك پنج
ــود كه تصوير ضبط شده را در خود دارد. اولين كاري كه ممكن است بخواهيد  مي ش
ــتفاده از نوارهاي باالي  ــده با اس ــام دهيد، تنظيم طول ويدئوي GIF ايجاد ش انج

پنجره است. 
گام چهارم: پس از اين، تنها كاري كه باقي مي ماند كاهش حجم فايل به وسيله 
كاهش اندازه تصوير و كيفيت است تا مطمئن شويد فايل شما زيادي بزرگ نيست. 
البته توانايي هاي اين برنامه به همين جا ختم نمي شود، مي توانيد درصورتي كه بخواهيد 

متن را به تصاوير اضافه كرده، افكت گذاشته يا آن را crop كنيد. 
گام پنجم: هنگامي كه كارتان به پايان رسيد، روي دكمه Save كليك كنيد تا 

فايل GIF شما ايجاد شود.
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ترفند

تشخيص حافظه كارت گرافيك
همان طور كه مي دانيد كارت گرافيك 
ــخت افزاري است كه گاهي  قطعه اي س
(Mainboard) قرار  ــورد  روي مادرب
ــد.  ــه آن OnBoard مي گوين دارد و ب
گاهي نيز كاربران براي اجراي بازي هاي 
ــباتي و  باكيفيت يا انجام كارهاي محاس
گرافيكي سنگين، از كارت هاي گرافيك  
ــد. گاهي نيز  ــترنال كمك مي گيرن اكس
ــورد رايانه به كارت گرافيك داخلي  مادرب
ــا كاربر يك  ــت، ام ــورد) مجهز اس (آن ب
ــز به آن  ــي را ني ــك خارج كارت گرافي
متصل مي كند. آيا مي دانيد براي اطالع از حافظه  كارت گرافيك رايانه از چه روشي بايد كمك بگيريد؟ اصال 
مي دانيد كارت گرافيك رايانه  شما چند مگابايت يا چند گيگابايت حافظه دارد؟ براي تشخيص حافظه  كارت 

گرافيك خارجي در ويندوز 7 مي توانيد از يكي از روش هاي زير كمك بگيريد:
روش اول

1 ـ روي دسكتاپ كليك راست كرده و گزينه  Screen Resolution را انتخاب كنيد.
2 ـ روي لينك Advanced settings كليك كرده و در ادامه تب Adapter را انتخاب كنيد.

ــان دهنده  حافظه اختصاصي كارت گرافيك رايانه   3 ـ گزينه  Dedicated Video Memory نش
شماست.

روش دوم
1 ـ روي گوي استارت كليك كرده و در كادر جستجو عبارت msinfo32.exe را وارد كنيد.

2 ـ پس از به نمايش درآمدن نتيجه، كليد اينتر را فشار دهيد تا پنجره  جزئيات سيستم به نمايش درآيد.
3 ـ از ستون سمت چپ به بخش Components رفته و شاخه  Display را انتخاب كنيد.

 Adapter 4 ـ پنج خط ابتدايي در سمت راست، نشان دهنده جزئيات كارت گرافيك است و در بخش
RAM مي توانيد ميزان حافظه اختصاصي كارت گرافيك را مشاهده كنيد.

خاموشي سريع چراغ قوه آيفون
ــياري  ــت كه در بس ــتفاده از نور فلش به عنوان چراغ قوه در تلفن هاي همراه از جمله كاربردهايي اس اس
ــخه  جديد اين سيستم عامل با  ــتيباني مي كند و در نس ــد. آيفون نيز از اين قابليت پش مواقع به داد ما مي رس
مراجعه به مركز كنترل (Control Center) و فشار روي آيكون چراغ قوه مي توانيد نور فالش دستگاه 

را روشن يا خاموش كنيد. 
بسياري از كاربران پس از فعال كردن چراغ قوه براي خاموش كردن آن قفل گوشي را باز كرده، به مركز 
كنترل مراجعه و با فشار مجدد روي آيكون چراغ قوه آن را خاموش مي كنند. آيا مي دانيد روش بسيار ساده تر 
و سريع تري نيز براي انجام اين كار 

وجود دارد؟
1ـ  براي خاموش كردن چراغ قوه 
ــام دهيد  ــه  بايد انج ــا كاري ك تنه
ــيدن آيكون دوربين در صفحه   كش
ــا نيمه هاي صفحه نمايش رو  قفل ت
ــت. به عبارت دقيق تر در  به باالس
ــت خود را  صفحه  قفل آيفون انگش
روي آيكون دوربين در پايين سمت 
ــت صفحه قرار داده و آن را تا  راس
ــيد.  ــاي صفحه به باال بكش نيمه ه
ــت تان چراغ قوه  ــتن انگش با برداش
ــود و قفل صفحه به  غيرفعال مي ش

حالت اول باز مي گردد. 

حذف دوستان در شبكه لينكداين
ــد. اين شبكه به  ــياري از كاربران غريبه باش ــبكه  اجتماعي لينكداين (LinkedIn) براي بس ــايد ش ش
گستردگي فيسبوك نيست، زيرا معموال متخصصان هر حوزه به واسطه  انجام امور شغلي و كسب و كار خود 
ــتي در آن نيز بر پايه ارتباطات شغلي و حرفه اي است. با  ــتر روابط و پيوندهاي دوس ــده و بيش در آن عضو ش
ــتند و به تبادل  ــبكه بزرگ متخصصان عضو هس ــر دنيا و ايران در اين ش وجود اين، كاربران زيادي از سراس

اطالعات با يكديگر مي پردازند.
ــد، برقراري ارتباط با ديگر  ــي در اختيار كاربران خود قرار مي ده ــبكه اجتماع يكي از امكاناتي كه هر ش
ــت. لينكداين نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و ممكن است شما در طول ساليان عضويت خود در آن،  اعضاس
كاربران زيادي را به فهرست دوستان خود اضافه كرده باشيد. ممكن است برخي از اين كاربران را نشناسيد 
ــند كه قبال با آنها كار مي كرده ايد. به هر  ــابق يا اعضاي تيم پروژه اي باش و برخي ديگر نيز جزو همكاران س
ــت دوستان خود را حذف كنيد و  ــياري وجود دارد كه بخواهيد برخي اعضاي موجود در فهرس حال داليل بس

متاسفانه انجام اين كار در شبكه لينكداين كمي گيج كننده است.
اگر شما هم عضو اين شبكه اجتماعي هستيد و مي خواهيد فهرست دوستان خود را مرتب كنيد، مي توانيد 

از روش زير كمك بگيريد:
در  ــود  خ ــري  كارب ــط  محي ــه  ب ـ   1
ــه   گزين و  ــده  ش وارد  ــن  لينكداي ــبكه  ش
ــد. توجه  ــاب كني Connections را انتخ
ــو را نيز به  ــيد اين گزينه  يك من ــته باش داش

ــراي اجراي  ــي آورد، اما ب ــش در م نماي
ــا روي گزينه   ــد حتم ــن عمليات  باي اي

Connections كليك كنيد.
ــتي از  ــه فهرس ــن صفح 2 ـ در اي
ــما به نمايش درمي آيد. در  دوستان ش
زير اطالعات هريك از اعضا، گزينه اي 

ــم مي خورد و  با عنوان More به چش
ــز عالمت پيكان  ــن گزينه ني ــار اي در كن

ــت. روي اين  ــاهده اس ــي قابل مش كوچك
عالمت پيكان كليك كرده و از منوي به نمايش 

ــده Remove from Contacts را  درآم
انتخاب كنيد.

ــدار حذف مخاطب از فهرست دوستان  3 ـ پنجره  هش
را با كليك روي Remove تائيد كنيد.

بازي پنهان كروم هنگام قطع اينترنت
امير عصاري

ــغول  ــه مش ــي ك هنگام
ــه  ب و  ــتيد  هس ــردي  وب گ
داليل متعدد ارتباط اينترنتي 
ــر  ــود، ه ــع مي ش ــما قط ش
ــاعت  به اندازه يك س دقيقه 
ــار  ــه انتظ ــذرد. هميش مي گ
ــخت است و اين  كشيدن س
بيشتر مي شود  وقتي  سختي 
كه منتظر وصل شدن مجدد 

ــيدن با همان مرورگر، سرتان را گرم كنيد تا متوجه گذشت  ــيد. دوست داريد به جاي انتظار كش اينترنت باش
زمان نشويد؟ به شما قول مي دهيم با انجام اين كار نه تنها چند دقيقه، بلكه چند ساعت پس از وصل مجدد 

اينترنت هم سراغ وبگردي نخواهيد رفت.
ــيرين كاري ها و البته ترفندهاي گوگل روي مرورگر كروم است كه  بازي تي ركس (T. Rex) يكي از ش
ــتيد براي وبگردي از كروم استفاده كنيد، بلكه در صورت  ــود نه فقط در مواقعي كه آنالين هس موجب مي ش

قطعي ارتباط با اينترنت هم كروم را ترك نكنيد.
ــد و با صفحه   ــما برقرار نباش ــاط اينترنتي ش ــت كه ارتب ــتفاده اس ــرايطي قابل اس ــن بازي فقط در ش  اي
ــما برقرار نباشد صفحه اي با عبارت ــويد. چنانچه ارتباط اينترنتي ش  قطع بودن به اينترنت در كروم روبه رو ش

unable to connect to the internet به نمايش درمي آيد كه يك دايناسور كوچك نيز در آن به 
چشم مي خورد. اين دايناسور شخصيت اصلي بازي تي ركس به شمار مي رود. 

ــك بيابان پر از  ــور در ي ــار دهيد تا دايناس ــازي كليد Space را از روي صفحه كليد فش ــروع ب ــراي ش ب
ــيد هرگاه به كاكتوس ها نزديك مي شويد  ــت شروع به حركت كند. توجه داشته باش كاكتوس هاي ريزودرش

بايد كليد Space را فشار دهيد تا با يك پرش زيبا از روي كاكتوس، امتياز كسب كنيد. 
ــد. براي ثبت  ــد، صاحب امتياز و ركورد خواهيد ش ــا هرجا آن را ادامه دهي ــت و ت ــن بازي بي پايان اس اي
ــتانتان به اشتراك  ــبكه هاي اجتماعي براي دوس ركوردهايتان هم مي توانيد از صفحه عكس بگيريد و در ش

بگذاريد.
ــته باشيد اين بازي در آخرين نسخه كروم مخصوص دسكتاپ و تلفن هاي همراه قابل استفاده  توجه داش
ــي رود، مي توانيد بدون نياز به  ــر م ــب هنگامي كه در اتوبوس يا مترو نيز حوصله تان س ــت و به اين ترتي اس
اينترنت، كروم را اجرا و يك آدرس اينترنتي را در نوار آدرس وارد كنيد. پس از مشاهده صفحه  خطاي متصل 

نبودن، روي دايناسور فشار دهيد تا بازي آغاز شود.
ــري براي قطع كردن  ــت، ترفند ديگ ــد اين بازي را اجرا كنيد اما اينترنت تان قطع نيس ــت داري اگر دوس
ــارت ncpa.cpl در كادر  ــز به ويندوز با وارد كردن عب ــنهاد مي كنيم. در رايانه مجه ــما پيش اينترنت به ش
ــيد. در  ــردن كليد اينتر، ارتباط اينترنتي را Disable كنيد يا كابل اتصال به مودم را بكش ــتجو و فش جس
ــيمكارت را غيرفعال كرده يا ارتباط واي  ـ فاي خود  ــتفاده مي كنيد نيز ديتاي س صورتي كه از تلفن همراه اس

را قطع كنيد.

مبتدي

مبتدي

مبتدي

متوسط
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كليك شما

مصطفـي عباسـي: مي خواسـتم بدانم آيـا كارت هاي گرافيكي نسـل 
جديد كه PCI Express نسـخه 3 هستند، روي مادربورد هاي قديمي 
 مجهـز به PCI Express X16 پشـتيباني مي شـوند؟ مثـال مادربورد 
 GeForce GTX 750 Ti مي توانـد كارت گرافيك GA-P35-DS3L

را پشتيباني كند؟
 PCI Express 3.0 بله. شما مي توانيد از كارت هاي گرافيكي  
ــالت PCI Express 2.0 X16 نيز  ــز به اس ــاي مجه روي مادربورده
ــا نرم افزارهاي مختلف،  ــي هاي صورت گرفته ب ــتفاده كنيد. طبق بررس اس
ــاهده نمي شود و بدون  ــرايط اختالف سرعت محسوسي نيز مش در اين ش

كوچك ترين مشكل اين پشتيباني صورت مي گيرد.

مهدي اسـماعيلي از تهران: من از آفيس 2013 براي ثبت اطالعات 
توليد روزانه در كارگاه توليدي ام اسـتفاده مي كنـم. مي خواهم بدانم 
برنامه اي وجود دارد كه هر زمان اطالعاتي در فايلى ثبت شـد (يعني 

با هربار ويرايش اطالعات) در پايان روز برايم ايميل شود؟
ــما را دقيقا متوجه نشديم. ويرايش هاي صورت گرفته    منظور ش
ــخه از فايل موردنظر به  ــود يا روزانه يك نس ــال ش روي فايل برايتان ارس
ــما ايميل شود؟ چنانچه گزينه  اول مدنظر شماست،  اطالعات توليد براي ش
پيشنهاد مي كنيم به جاي استفاده از آفيس از سرويس هاي آنالين همچون 
گوگل داك كمك بگيريد تا عالوه بر در اختيار داشتن هميشگي اطالعات، 
ــه اي و تمام ويرايش هاي صورت گرفته روي فايل را  بتوانيد تغييرات لحظ

نيز مشاهده كنيد.
ــي به  ــان از دريافت ايميل روزانه، دسترس ــن در صورتي كه قصدت همچني
محتواي فايل است، باز هم پيشنهاد مي كنيم فايل را در گوگل داك ذخيره 
ــه آن از همين  ــي ب ــش كنيد و در هر زمان براي دسترس ــر روز ويراي و ه

سرويس كمك بگيريد.
https://docs.google.com
چنانچه قصد داريد از روش هاي نرم افزاري كمك بگيريد نيز مي توانيد از برنامه هاي
ScheduleRecurringEmail Add-In و Schedule Sending 
Automatic Email using Outlook

ــايت هاي زير قابل دسترسي است و به  ــتفاده كنيد. اين نرم افزارها از س اس
شما اين امكان را مي دهد فايل يا مجموعه اي از فايل ها را با برنامه مديريت 
ــده همچون دقيقه، ساعت، روز،  ايميل  اوت لوك در بازه هاي زماني معين ش
ــال  ــخصي ارس ــال به طور خودكار به آدرس ايميل مش هفته، ماه و حتي س

كنيد. (لينك ها حساس به حروف كوچك و بزرگ)
http://goo.gl/CZ2iXZ
http://goo.gl/lLajxb

م.شـفيق از بهشـهر: چطـور مي توانيـم فايل هاي خودمـان را بدون 
داشتن وبالگ يا وبسايت براي ديگران در اينترنت قرار دهيم تا آنها 

را دانلود كنند؟
ــال  ــبكه اينترنت نيازمند آپلود (ارس ــا در ش ــرار دادن فايل ه   ق
ــت) فايل ها روي يكي  ــبكه اينترن ــروري متصل به ش ــل از رايانه به س فاي
ــما بايد اطالعات  ــت. به عبارت ديگر ش ــرويس هاي ميزباني وب اس از س
ــك رايانه اي كه از اينترنت قابل  ــك رايانه  خود به هارد ديس را از هارد ديس
ــت، منتقل كنيد. براي انجام اين كار سرويس هاي متعددي  ــي اس دسترس
ــه آدرس ــل ب ــايت پيكوفاي ــتفاده از س ــاده ترين روش، اس ــود دارد. س  وج

ــت. با مراجعه به اين سايت بدون   http://www.picofile.com اس
ــپ، فايل هاي موردنظرتان را  ــمت چ نياز به عضويت مي توانيد از بخش س
ــرورهاي پيكوفايل به پايان  ــد و منتظر بمانيد تا آپلود روي س ــاب كني انتخ
ــما  ــد. پس از اتمام عمليات آپلود، لينكي براي دانلود فايل در اختيار ش برس
قرار مي گيرد كه مي توانيد اين لينك را در شبكه هاي اجتماعي، با ايميل يا 
ــتان و ديگر  ــال در وايبر و...) براي دوس هر روش ديگر (به عنوان مثال ارس

كاربراني كه تمايل داريد، ارسال كنيد.
مهدي سـكوتي از تبريز: هنگام نصب ويندوز 7 فقط 250 گيگابايت 
از 500 گيگابايت ظرفيت هارد ديسك را پارتيشن بندي كردم. چطور 
مي توانم حجم باقيمانده را بعد از نصب ويندوز پارتيشن بندي كنم؟ 

ــن بندي  ــام اين كار مي توانيد از نرم افزارهاي پارتيش   براي انج
ــيار عالي از اين نرم افزارها برنامه  كامال رايگان  كمك بگيريد. نمونه اي بس
ــت. اين نرم افزار  Partition Master Free براي كاربران خانگي اس
ــن ها،  ــت و امكاناتي همچون مديريت پارتيش ــك زير قابل دانلود اس از لين
ــن هاي  ــك و بازيابي اطالعات و پارتيش ــن ها يا كل هارد ديس كپي پارتيش

حذف شده دارد.
http://www.partition ـ tool.com/personal.htm

ايمـان امامـي از اصفهـان: يـك لپ تـاپ فوجيسـتو دارم كه مدتي 
سرعتش پايين بود و هنگ مي كرد، ويندوز آن را عوض كردم. سپس 
ويندوز و آنتي ويروسـم را آپديت كردم. ويندوز آن 7 است و ويروس 
هم نداشت. بسيار با آن كلنجار رفتم، اما همچنان سرعتش به شدت 

پايين اسـت و هنگ مي كند. مصرف رم و سي پي يو 
هم همان اول كار تا 100 باال مي رود.
ــدل دقيق  ــه م ــفانه ب   متاس

لپ تاپ خود اشاره نكرديد تا بررسي 
ــخت افزار لپ تاپ شما از  كنيم س

ــتيباني مي كند يا  ويندوز 7 پش
خير، زيرا گاهي ممكن است 

ــدوز 7 را روي  ــد وين بتواني
ــد، اما  ــتگاه نصب كني دس
بروز مشكل در درايورهاي 
ــب  موج ــخت افزاري  س
ــدن حافظه  رم  اشغال ش
يا پردازشگر مركزي شده 
ــل به راحتي  و همين عام

سيستم عامل  هنگ  موجب 
مي شود. 

در ادامه ممكن است لپ تاپ شما 
با ويندوز 7 سازگاري داشته باشد، اما 

منبع نصب ويندوز و نسخه  ويندوزي 
ــكال داشته باشد.  كه نصب مي كنيد، اش

توصيه مي كنيم ديسك نصب ويندوز را تغيير 
دهيد، زيرا برخي نسخه هاي كپي اشكاالتي دارند 

و با برخي رايانه ها سازگار نيستند. 
ــش task Manager در  ــن مي توانيد از بخ همچني

ــرويس ها حافظه   ــي كنيد كدام برنامه يا س ويندوز بررس
ــزي رايانه را  ــگر مرك ــغال كرده و فعاليت پردازش رم را اش
افزايش مي دهند. بررسي هريك از اين عوامل و سرويس ها 

در گوگل مي تواند شما را تا دستيابي به راه حل ياري كند.

نصـب  را  سي سـي  فتوشـاپ  وقتـي  از  محمـد: 
را  يـا صفحـه  اسـتفاده مي كنـم  از زوم  وقتـي  كـردم، 
(پيكسـل)  كـش  خـط  درجه هـاي  مي كنـم،   جا به جـا 

به هم مي ريزد.
ــورده بوديم، اما  ــكل برنخ ــا به حال به اين مش   ت
ــتجو كرديم و در تاالرهاي گفتمان و بخش  ــكل را جس مش
ــتري در اين  ــوالت ادوبي، به اطالعات بيش ــتيباني محص پش
ــتر موارد زماني  ــكل در بيش ــت يافتيم. گويا اين مش باره دس
مشاهده مي شود كه از كليدهاي+ ، Ctrl يا - ، Ctrl براي 

ــن دليل بروز اين  ــود. همچني ــتفاده ش بزرگ نمايي و كوچك نمايي اس
مشكل نيز به روزنشدن درجه هاي خط  كش است. يكي از روش ها براي رفع 
موقتي اين مشكل فشار كليد فاصله مجازي (Space) از روي صفحه كليد 
ــت. با همين كشيدن  ــيدن آن به يك جهت اس و كليك روي صفحه و كش

ــاهده مي كنيد كه درجات خط  كش به روز مي شوند. (در حالتي كه  جزئي مش
نشانگر ماوس به دست تبديل مي شود) 

ــابه اين نتيجه حاصل شد كه اين  ــاهده موارد مش ــتر و مش ــي بيش با بررس
مشكل زماني به وجود مي آيد كه OpenGL فعال باشد. براي رفع مشكل 

كافيست OpenGL را غيرفعال كنيد.

سـيدرضا عبدموسـوي از بندرانزلي: ويندوز رايانه من 7 است. پس 
از اين كـه تمامي آپديت هاي ويندوز دانلود و روي ويندوز نصب شـد، 
دوباره در پنجره windows update با فهرسـتي از آپديت هايي كه 
قبال نصب شـده مواجه شدم. سوال من اين است كه با وجود اين كه 
پيغام به روزرسـاني موفقيت آميز ويندوز را دريافت كردم، چرا باز هم 
در پنجـره مذكـور همان موارد دوبـاره براي دانلود و نصب پيشـنهاد 

مي شود؟ 
  مطمئنا در صورتي كه عمليات دانلود و به روزرساني به طور كامل 
ــود، دانلود و نصب مجدد صورت نمي گيرد. ممكن است فهرستي  انجام ش
ــاهده مي كنيد تشابه در عنوان باشد، اما چنانچه دقيق تر گزينه ها را  كه مش
بررسي كنيد كدهايي شامل حروف KB همراه با اعداد را مشاهده خواهيد 
كرد كه هركدام يك عدد منحصر به فرد را به نمايش درآورده اند. چنانچه دو 
ــاني با كد يكسان را مشاهده كنيد حرف شما درست است و  فايل به روزرس
ــت. اما در صورتي كه اين كدها با هم متفاوت باشند،  اين اتفاق عجيبي اس

نشان دهنده تفاوت در فايل هاي به روزرساني است. 
ــياري از  ــيد در بس ــته باش ــه داش ــن توج همچني
ــاز برخي از  ــي آپديت ها پيش ني ــوارد برخ م
به روزرساني هاي بعدي به شمار مي روند. 
ــام عمليات  ــت تم ــن اس پس ممك
ــاني در يك مرحله انجام  به روزرس
ــام مرحله   ــود و پس از اتم نش
ــه  دوم  ــاي مرحل اول، فايل ه
براي  ــاني  به روزرس ــراي  ب

شما فهرست شوند.
براي دستيابي به فهرست 
به روزرساني هاي صورت 
ــاهده  مش و  ــه  گرفت
ــاني  به روزرس ــت  وضعي
ــت خورده  شكس ــق،  موف از  ــم  اع
ــتارت، آيكون ــك روي منوي اس ــس از كلي ــز مي توانيد پ ــده ني ــو ش  و لغ

ــتون سمت چپ گزينه   ــار دهيد و در س  Windows Update را فش
View update history را انتخاب كنيد.

سـاالري از رشـت: در ضميمه 499 صفحه13 مطلبي درباره 
اتصـال دسـتگاه هاي اندرويـدي بـه تلويزيون چـاپ كرده 
بوديـد. آيا بـا كابل تبديل (ميكـرو يو.اس.بي بـه اچ.دي.

ام.اي) مي توان تبلت اندرويدي (لنوو A3000-H) را به 
تلويزيون هاي LCD و LED متصل كرد؟

ــرو يو. اس. بي و تبديل ميكرو    وجود درگاه ميك
ــال  ــب اتص ــد موج ــه اچ .دي.ام.اي نمي توان ــي ب يو. اس .ب
ــتيباني  ــما براي پش ــود، زيرا تبلت ش تلويزيون به تبلت ش
ــتيباني  ــوع اتصال  بايد از فناوري MHL نيز پش از اين ن
ــتگاه هايي كه به آن مجهز هستند  كند. اين فناوري در دس
ــت و بسياري از  ــتفاده اس با درگاه ميكرو يو. اس. بي قابل اس
ــتگاه هاي جديد امروزي به آن مجهز هستند، اما گويا  دس
ــما از اين فناوري پشتيباني نمي كند و درنتيجه  دستگاه ش
اتصال تبديل به درگاه ميكرو  يو. اس. بي نيز تصويري را به 

تلويزيون منتقل نخواهد كرد.
ــاي همراه و  ــيد MHL نيز در تلفن ه ــته باش توجه داش
ــتيباني از اين  ــا انواع مختلفي دارد و درصورت پش تبلت ه
ــتگاه  ــت هنگام خريد كابل تبديل  بايد باتوجه به دس قابلي
ــن بودن كابل تبديل را  ــخه ام .اچ. ال و 5 يا 11 پي خود نس

مدنظر قرار دهيد.
ــتجو در لينك زير  ــتر با MHL مي توانيد از نتايج جس ــنايي بيش براي آش

كمك بگيريد: (لينك حساس به حروف كوچك و بزرگ)
http: /  / goo.gl / PSyHyS

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

پرسـش هاي زيـادي از شـما خواننـدگان كليك به دسـت 
مـا مي رسـد كـه به دليل حجـم زياد و گاهي تكـراري بودن 
نمي توانيم در اين صفحه پاسخگوي همه آنها باشيم. عالوه بر 
اين صفحه، مي توانيد پاسخ سواالت خود را در بخش پرسش و 
پاسخ سايت كليك به نشانيClick.jjo.ir نيز مطالعه كنيد. 
 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميـل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپـي يا آنالين 
باشـيم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شـهر يا روسـتاي محل 
اقامـت خـود را فراموش نكنيد، زيرا به سـواالت بدون نام و 

مشخصات پاسخ داده نمي شود.

ارتباط با كليك
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فناورى ديجيتال

سرعت سنج روي ساعت

ساعتي كه مشاهده مي كنيد نه ديجيتال 
است و نه هوشمند، بلكه كامال مكانيكي 
و سنتي است. تعيين سرعت از دو طريق 
آمپر سرعت سنج و سيستم جي.پي.اس 
انجام مي شود، حال تصور كنيد هيچ يك 
از اين دو موجود نباشـد. با فشـار دكمه 
جانبي Génie 03 صفحه سرعت سـنج 
آن شش ميلي متر از سطح صفحه ساعت 
باال مي آيد و با نگه داشتن دست در مسير 
بـاد، سـرعت از 20 تـا 200 كيلومتر بر 

ساعت نشان داده مي شود.

همدم باوفاي مسافران
ــافراني است كه سفر  ــه يكي از دغدغه هاي مس وزن بار چمدان هميش
ــت كه به  ــمندي اس هوايي انجام مي دهند. Pluggage چمدان هوش
ــود و با اپليكيشن مخصوص خود وزن بار و  ــمند وصل مي ش تلفن هوش
موقعيت مكاني چمدان و باز و بسته شدن در آن را اطالع مي دهد. غير 
ــت براي باز كردن در و  ــگر اثر انگش از اين اطالعات، اين چمدان حس
ــارژ تلفن همراه دارد كه آن را به يك همدم باوفا براي  ــارژر براي ش ش

مسافر تبديل مي كند.

با اين كفش درست راه مي رويد
ــي كه در تصوير مشاهده  كفش
مي كنيد حسگرهاي هوشمندي 
ــا  ب ــه  ــود دارد ك ــف خ در ك
نمونه هاي مشابه خود متفاوت 
است. اين كفش وزن ناحيه اي 
كه پا به كفش فشار وارد مي كند 
و تاثير نيروي زمين به پاي فرد 
ــد. اطالعات  ــي مي كن را بررس
ــتقيم به  ــور به صورت مس مذك
تلفن يا ساعت هوشمند ارسال 
ــخص مي تواند  ــود و ش مي ش
نحوه دويدن يا راه رفتن خود را 
پيش از شكل گيري عادت هاي 

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

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

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

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

مربي حرفه اي پوشيدني
اگر شما هم حوصله باشگاه رفتن و انجام تمرين هاي طاقت فرسا را نداريد، مي توانيد 
ــتفاده بكنيد. OmSignal يك لباس هوشمند است  از راهكاري تكنولوژيك اس
كه با به تن كردن آن، تمام فعاليت هاي قلب و ماهيچه ها تحليل مي شود تا بتوان 
ــن مخصوص اين  ــب انجام داد. اپليكيش آن را زير نظر گرفت و تمرين هاي مناس
تيشرت فعاليت هاي كاربر را با برنامه هاي درون خود مقايسه مي كند و مدام صاحب 
خود را زير نظر دارد تا از ورزش صحيح دور نماند. ضمن اين كه همچون يك مربي 

توصيه هايي هم تجويز مي كند.

اسكي بازي با واقعيت افزوده

اسـكي بازان صحنه هـاي جذابـي را مي آفرينند، اما 
دسـتكش و تجهيزاتشان اجازه اسـتفاده از فناوري 
را بـراي ثبـت و اشـتراك گذاري تصاوير 
آن لحظـه نمي دهـد. به اين منظـور و البته 
براى كمك به اسكي  بازان، عينك واقعيت 
افزوده مخصوصي سـاخته شده كه مسير 
صحيـح بـراي اسـكي، شـيب ها و موارد 
ديگر را به شـخص نشـان مي دهد و فرد 
مي تواند با يك اشـاره به دوستانش زنگ 
بزند يا پيغام بفرستد. ضمن اين كه ضبط 

فيلم و عكس هم امكان پذير است.
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جلوگيري از گم شدن در طبيعت
ــرادي كه به دريا  ــدن يا صدمه ديدن اف ــه خطر گم ش هميش
ــب، دوچرخه و موتور به دل طبيعت مي روند،  مي زنند يا با اس
ــكان حادثه  ــه اي رخ دهد و م ــور كنيد حادث ــود دارد. تص وج
ــترس باشد، آن وقت عمليات نجات با تاخير  جايي دور از دس
ــود و حتي ممكن است كسي باخبر نشود. گجت  مواجه مي ش
ــاخته شده و به محض جدا  Ridersmate براي اين كار س
ــات جغرافيايي كاربر را در  ــدن بند آن از بدن فرد، مختص ش

قالب يك پيامك به سه نفر از نزديكان او مي فرستد.  gi
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باتري بيشتر  با محافظ باريك تر
ــمند امروزي با نمايشگرهاي  تلفن هاي هوش
ــزرگ و امكاناتي كه دارند در بهترين حالت  ب
ــتفاده كامل و اتصال به اينترنت بيش از  با اس
نصف روز دوام نمي آورند. براي فائق آمدن به 
اين محدوديت، كيس محافظي ساخته شده 
ــانتي متر ضخامت دارد و به  كه فقط 27 / 1 س
ــت. اين دستگاه اكنون  يك باتري مجهز اس
ــده و عمر  ــاخته ش فقط مخصوص آيفون س
ــري آن را تا دو برابر افزايش مي دهد. اين  بات
ــارژ را با  قاب يك چراغ هم دارد كه ميزان ش

رنگ خود نمايش مي دهد.

بدون رژيــم 
الغر شويــد!

ــالت فراگير دنياي  چاقي يكي از معض
ــت و  ــياري از كشورهاس ــروز در بس ام
معموال رژيم هاي غذايي سفت و سخت، 
ــراد گرفتار  ــكار موثر براي اف اولين راه
ــد. براي رهايي  به چاقي به نظر مي رس
ــوار ديگري،  ــم و هر گونه راه دش از رژي
ــده كه با جراحي  ــاخته ش ــيله اي س وس
درون بدن قرار مي گيرد و سيگنال هايي 
ــتاده مي شود،  را كه از معده به مغز فرس
ــتكاري مي كند تا به جاي گرسنگي  دس
احساس سيري مخابره شود و فرد كمتر 
غذا بخورد. فكر كنيد از اين پس به جاي 
احساس گرسنگي، احساس سيري كنيد؛ 

جالب است نه؟
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