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یادداشت
سعید طباطبایی


خود حقیقی در جهان مجازی
فرهن��گ غنی ،تم��دن چند هزار ساله و یک تاریخ پر افتخ��ار برای مردمان سرزمین
آریای��ی ،چیزهایی است که همیش��ه به آن افتخار کردهای��م و باور داشتهایم که ما به
دلی��ل قدمت فرهنگی که داریم یک پله از دیگر م��ردم جهان از نظر فرهنگی جلوتر
ب��وده و همیش��ه رفت��اری شایسته و متناسب ب��ا آن چه را که هستیم از خود نش��ان
میدهی��م اما این صحبتها در مورد رفتار و کرداری است که ما در جامعه حقیقی در
پی��ش گرفته و همیش��ه برخوردی محترمانه و رفتاری شایست��ه را در دستور کار خود
ق��رار دادهایم تا اگر شناسایی شدیم دیگران قضاوتی در حد واالی فرهنگی که داریم
در مورد ما داشته باشند.
ام��ا چندی است ک��ه پای ما به جهان دیگ��ری باز شده که ظاهرا هم��ه چیز در آن
ب��ه صورت مجازی است و دیگ��ر کسی به صورت مستقیم با م��ا روبهرو نمیشود و
نگاه��ی به صورت م��ا نخواهد داشت .در چنین فضایی دیگر ترس از شناخته شدن یا
رویاروی��ی مستقی��م با افراد مختلف نداریم ،این ماجرا باع��ث شده تا خود حقیقیمان
ب��وده و خیل��ی آسانتر و راحتتر شخصی��ت واقعی خود یا شای��د اعتقاداتمان را به
دیگران نشان دهیم.
در شرایط��ی ک��ه همه از اینترن��ت و سرویسهایی ک��ه در قال��ب آن ارائه میشوند
تص��ور یک جهان مج��ازی و غیر پای��دار را دارند اما متاسفانه بای��د گفت که تمامی
انسانه��ا در همین جهان مجازی بسیار بدون تع��ارف بوده و تمامی محدودیتهایی
ک��ه باع��ث ایجاد رفتار محتاطانه آنها در جامعه حقیقی ش��ده را به کناری گذاشته و
خود حقیقیشان میشوند .این گونه میشود که ما بدون کوچکترین ترسی به سراغ
افراد یا سازمانهای معتبر رفته و براساس چیزهایی که در ذهنمان وجود دارد به یک
مقابل��ه منفی با افرادی میپردازیم که در جهان حقیقی هیچگاه به صورت مستقیم با
آنها رویارویی نخواهیم داشت.
اگ��ر بخواهی��م لحظهای تصور کنیم که ب��ا هر کدام از این افرادی ک��ه مقابله منفی
داشتهایم در جهان حقیقی دیدار خواهیم کرد ،مسلما امکان ندارد که به چنین رفتاری
در دیدار حقیقیمان ادامه بدهیم.
ی��ک لحظه تصور کنید که "لیونل مس��ی" را از نزدیک میبینید و قرار است که با او
صحب��ت کنید ،آیا ب��ه او در دیدار حضوری توهین خواهید ک��رد؟ توهین به کنار ،آیا
حاض��ر میشوید که صحبتی کنید که او را آزرده خاط��ر سازید؟ مسلما پاسخ شما به
تمامی این موارد منفی خواهید بود.
اگر این طور است پس آن شخصیتی که در جهان مجازی به تخریب یک شخصیت
ب��زرگ میپردازد چه کسی است؟ آیا خود حقیقی ما همان چیزی است که در جوامع
مج��ازی فعالیت میکند؟ یا آن چیزی هستیم که در جوامع حقیقی صحبت از داشتن
فرهنگی باال و غنی داریم؟
اگ��ر ای��ن گونه است و این رفت��ار خفته در باطن ما وج��ود دارد و با حضور در مکانی
مانند جامعه مجازی بیدار میشود ،باید بسیار نگران این ماجرا باشیم زیرا دانستن این
موض��وع و قب��ول کردن آن ،پذیرفتن نوعی بیماری روحی در جامعه است که نش��ان
میدهد ظاهر افراد با باطنشان تفاوت فاحشی دارد و افرادی که شاید سادهترین نوع
بی احترامی را در رویارویی مستقیم انجام نمیدهند ،شنیعترین توهینهای جنسی را
در فضای مجازی بدون اندکی عذاب وجدان بیان میکنند.
متاسفانه برای قسمتی از کاربران ایرانی اینترنت ،اخالق صرفا در جهان حقیقی معنی
دارد؛ مکانی که همگان شما را میبینند و میشناسند و انگار زمانی که از دیدگان دور
باشیم واژه اخالق از معنی تهی خواهد شد.

مهمترین خبری که در ابتدای هفته شنیدیم فیلتر
شدن اپلیکیشن ویچت توسط اپراتورهای تلفن همراه
بود .ابتدا سه اپراتور مخابرات ،مبیننت و ایرانسل این
شبکه را فیلتر کردند و سپس اپراتورهای دیگر نیز به
ل بنیان
آنها پیوستند .ویچت یک شبکه اجتماعی موبای 
است که توسط شرکت چینی  tencentطراحی و ساخته
شده و بیش از  300میلیون کاربر در سراسر جهان دارد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس،
محمود خسروی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر علت
مسدود شدن ویچت و تصمیمگیری در خصوص سایر
سرویسهای ارتباطی رایگان گفت" :سیاستهای
فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
تعیین میشود و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابالغ
میشود" .مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود:
"برابر قانون جرایم رایانهای تصمیمگیری در خصوص
ابزار ارتباطاتی ویچت در وظایف کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) است".
وی در خصوص انتظار کمیته فیلترینگ برای محدود
کردن این سرویس و چگونگی اخذ تصمیم در این
خصوص توضیح داد" :طبق گزارشی که از یکی از
اعضای کمیته فیلترینگ در رابطه با این موضوع دریافت
کردهام ،موضوع از این قرار است که گزارشی در کمیته
فیلترینگ ارائه شده که دو کارشناس روی آن تحلیل
فرهنگی _ اجتماعی ارائه کردند و بر اساس گزارش
آنها تصمیم بر مسدود شدن این سرویس گرفته شده
است" .خسروی گفت" :در این جلسه تنها مخالف
تصمیم مسدود شدن ویچت نماینده وزارت ارتباطات
بوده که فقط یکی از  13عضو است" .مدیرعامل
شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان نظر شخصی خود
در رابطه با این قبیل سرویسهای اجتماعی رایگان
از جمله ویچت گفت" :به اعتقاد من شبکه اجتماعی
یک فرصت نیز هست .در این شبکهها گروه تشکیل
میشود و اعضا موضوعات اخالقی را برای تمام اعضای
گروه میفرستند و به اصطالح به اشتراک میگذارند و
حتی محتوای خوبی در این گروهها رد و بدل میشود".
وی تاکید کرد" :در حال حاضر به غیر از ویچت دستور
دیگری برای فیلتر کردن ابزارهای ارتباطی رایگان
دیگر به وزارت ارتباطات ابالغ نشده است".
قیمت اینترنت پایین میآید
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در یک نشست
خبری در خصوص تاثیر قیمت پهنای باند اینترنت در
قیمت تمام شده اینترنت کاربر نهایی ،اظهار داشت" :تاثیر
پهنای باند زیرساخت در اینترنت تمام شده اینترنت کاربر
 25درصد اعالم شده است که اکنون با بررسی مجدد،
دریافتی این سهم به زیر  20درصد و تقریبا حدود 11
درصد کاهش یافته است" .وی گفت تالش کردهایم در

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم گرفت

وی چت فیلتر شد
سیاس�تهای فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین
میشود و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابالغ میشود

جهت کاهش هزینههای شرکتهای  PAPگام برداریم.
"این شرکتها در گذشته از طریق شبکههای مخابرات
استانی به شبکه زیرساخت وصل میشدند که اکنون
اجازه دادهایم به صورت مستقیم به زیرساخت متصل
شوند" .وی تاکید کرد" :زیرساخت میتواند پهنای باند را
با اشتراک  3به شرکتهای خصوصی بفروشد اما این کار
را نمیکند و به صورت یک به یک اینترنت میفروشد.
در حال مطالعه هستیم که  20تا  30درصد تخفیف به
این شرکتها بدهیم به شرط این که آنها نیز به کاربر
نهایی تخفیف دهند".
ویکیپدیای فارسی ده ساله شد
بخش فارسی ویکیپدیا تا امروز بیش از  341هزار
مقاله به زبان فارسی منتشر کرده است .ویکیپدیای
فارسی در دسامبر سال  2003فعالیت خود را آغاز کرد
و تعداد مقالههای آن تا روز  16دسامبر  2004به هزار
مقاله رسید و تا روز  10جوالی  2012این مقالهها از
 200هزار مورد فراتر رفت .به گزارش ویکیپدیا ،به
تنهایی در ماه ژانویه سال جاری میالدی نزدیک به
 50هزار مقاله فارسی به ویکیپدیا اضافه شده و چند
روز بعد یعنی در روز  19فوریه  2013شمار مقالههای
فارسی ویکیپدیا از مرز  300هزار گذشت.
خط خود را از دست ندهید
مشترکانی که به دلیل بدهی ،خطشان قطع شده ،اگر
آخرین قبض خود را تا اسفندماه پرداخت نکنند خطشان

به مخابرات باز میگردد اما از طرف دیگر مزایایی نیز
برای کسانی که قبض خود را پرداخت می کنند وجود
دارد که عمدتا یک روز مکالمه رایگان درون شبکه است.
وزیر ارتباطات و شبکههای اجتماعی
محمود واعظی در پی چند بار حضور در شبکههای
ایرانی گفت" :حضور من در شبکههای اجتماعی
داخلی بیانگر مخالفت با شبکههای خارجی نیست
بلکه هر چیزی که دسترنج ایرانیها است ،اولویت
ماست؛ بر همین اساس یکی از اولویتهای بنده
تشویق دوستانم است که صفحه باز کنند و به این
امید که همه ایرانیان در همه جای دنیا به شبکههای
داخلی بپیوندند و حتی بتوانیم اعضای خارجی هم
داشته باشیم" .بر اساس این گزارش ،موضوع پهنای
باند و سرعت یکی از مباحثی بود که مورد توجه
کاربران برخط شبکههای اجتماعی قرار گرفت و
دکتر واعظی با بیان این که به منتقدان حق میدهم،
تصریح کرد" :از منتقدان میخواهم یک سال فرصت
دهند تا به مرور نواقص برطرف شود و در تالش
هستیم تا در  100روز آینده 40 ،گیگابایت به ظرفیت
پهنای باند موجود اضافه کنیم" .وی با بیان این که
میدانیم به هیچ وجه این افزایش پاسخگوی مطالبات
مردم نیست ،گفت" :در مجموع میخواهیم ظرفیت
و کیفیت اینترنت را افزایش دهیم و با شرکتهای
خصوصی تعاملی داشته باشیم که قیمت و تعرفهها را
پائین بیاورند تا همگان بتوانند استفاده کنند".
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طراح انگلیسیتبار آیفون و آیمک که "جاناتان ایو" نام دارد ،مسیر جدیدی
را برای بزرگترین تیمهای طراحی صنعت فناوری جهان به وجود آورده است
بخشی از بیوگرافی جاناتان ایو ،طراح شرکت اپل

موفقترین طراح دنیا
همیش��ه در هر حرفهای یک بهترین وجود دارد؛ یک
نفر که برای بقیه افراد که در آن حرفه فعالیت میکنند،
حکم الگ��و را دارد و سعی میکنند تا از راه و روشش
پی��روی کرده و به موفقیتهای��ی که او رسیده ،دست
پیدا کنند .به عنوان نمونه بسیاری از افراد موفقترین
و بهتری��ن شرکت فناوری اطالعات را گوگل میدانند
و به همین گونه برای هر چیزی یک بهترین در ذهن
اف��راد وجود دارد .در این هفت��ه میخواهیم برای شما
در م��ورد شخصی صحبت کنیم ک��ه بسیاری از افراد
او را ب��ه عنوان بهتری��ن و موفقترین ط��راح جهان
میشناسن��د .طراح انگلیسیتب��ار آیفون و آیمک که
"جاناتان ایو" ن��ام دارد با طراحیهای منحصر به فرد
خود مسیر جدیدی را برای بزرگترین تیمهای طراحی
صنعت فناوری جهان به وجود آورده است .بسیاری از
کارشناسان اعتقاد دارند که مرکز اصلی شرکت اپل در
کالیفرنی��ا به مکانی تبدیل ش��ده است که موفقترین
ط��راح جهان ایدههای ناب و ب��زرگ خود را در آنجا
خلق کرده است .جاناتان ایو همیشه جلسههای کاری
خود را با هم تیمیهایش با نوشیدن یک قهوه مرغوب
آغ��از میکنند و در قالب همین جلسهها بوده است که
شرک��ت آمریکایی اپل امروزه ب��ه یکی از بزرگترین
شرکته��ای جهان فناوری تبدیل ش��ده است .سهم
جاناتان ایو در رسی��دن به این پیروزی به قدری بوده
است که در هفته گذشته ،یک بیوگرافی غیر رسمی از
او منتشر شد و در این بیوگرافی گوشههایی از زندگی
او ب��ه نمایش گذاشته شد که باع��ث رسیدن شرکت

اپل به موفقیت ام��روزش شده است .ایو عالقه بسیار
زیادی ب��ه گوش دادن موسیقی داشته و همیش��ه در
هنگ��ام کارش موسیقی گ��وش میکند .برای این که
از ای��ن کار لذت بیش��تری ببرد در اتاق خود یک ست
اسپیکر بسیار مجهز تعبی��ه کرده است اما به جز یک
می��ز کار و یک چراغ مطالعه و یک صندلی کالسیک
ساخت سال  1976وسیله دیگری در اتاقش به چش��م
نمیخورد .ف��ردی با نام "لیندر کن��ی" ،برای نوشتن
کتاب بیوگرافی از جاناتان ایو از او درخواست همکاری
کرد اما درخواست او به صورت مودبانهای توسط او رد
ش��د ولی چند تن از همکارها و همکالسیهای سابق
ای��و ،با او همکاری کردند تا بتواند به نش��ر یک کتاب
در م��ورد زندگی جاناتان ایو بپردازد .در سال  2011در
مراسم تش��ییع پیکر "استیو جابز" ،در زمان سخنرانی
ایو ،او از جابز به عنوان بهترین و وفادارترین دوستش
یاد کرد و بسیاری از مردم این دو را به عنوان دوستانی
بسیار صمیمی میشناختند.
در تصویری که در این کتاب از اپل کشیده شده است،
نقش جانات��ان ایو بسیار پر رنگت��ر از استیو جابز در
موفقیت اپل نش��ان داده شده اس��ت .خود جاناتان ایو
میگوید ،ایدههای جاب��ز در بعضی از مواقع به قدری
عجی��ب و جال��ب بود که ه��ر دوی م��ا از خوشحالی
زبانم��ان بن��د میآمد اما با تمامی این م��وارد ،کنی با
استف��اده از اطالعات��ی ک��ه از اطرافی��ان جاناتان ایو
جمعآوری کرده ،او را به شکلی توصیف کرده که همه
به نقش پررنگ او در اپل پی ببرند.

در ادامه بخش��ی از این بیوگراف��ی را در این جا برای
شما خواهیم آورد.
"ای��و مردی بسی��ار مودب است که گاه��ی اوقات بد
اخالق میشود .او تا به حـال سر کسی فریاد نزده و در
حالت کلی باید گفت که کنـار آمدن با این شخصیت
ک��ار بسیار راحتی است .او بسیار مهربان است و دقت
باالیـی در کارش دارد و همیـن موضوع باعـث شده
که همیش��ه به عنوان یک عضو راهگش��ا در کارهای
تیم��ی شرک��ت داشته باش��د .اگر بخواهی��م جزئیات
بیش��تری در مورد او بگوییم باید گفت که جاناتان ایو
فرزند مایک ایو است که به حرفه نقرهسازی مش��غول
است .او یکی از شخصیتهای مشهور صنعت طراحی
فن��اوری در مدارس بریتانیا است .نوآوریهای او یک
سرمایه  130میلی��ون دالری ،یک خانه به ارزش 17
میلی��ون دالر و دهه��ا ماشین پرسرع��ت بسیار مدرن
برای��ش به ارمغ��ان آورده است .ایو ب��ا یکی از همین
ماشینهای گران قیمتش چند وقت پیش یک تصادف
مرگب��ار کرد ک��ه از آن جان سالم ب��ه در برد و بعد از
پش��ت سر گذاشتن آن ،دستم��زدش از طرف شرکت
اپل به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد .این اتفاق
باعث شده بود که مدیران اپل تازه بفهمند که وجود و
حضور او تا چه حد برای شرکت اپل حیاتی و ضروری
است .ایو موفقیتش را مدیون رابطه بسیار صمیمی که
با پ��درش دارد ،میداند و به گفته خودش اگر حمایت
پدرش نبود هیچگاه استعدادهایش شکوفا نمیشد".
کن��ی در بخشهای��ی از این بیوگرافی ت��ا حد زیادی
اغ��راق هم ک��رده است .به عنوان مث��ال در قسمتی،
یک تیم  16نفره نوآوری اپل را با تیم مش��ابه شرکت
سامسون��گ که  1000کارمن��د دارد ،مقایسه میکند.
"سابق��ه  21سال��ه ای��و در اپل ،همیش��ه موفق نبوده
است و اولین پ��روژه او که تبلت نسل دوم Newton
ب��ود ،نتوانست ب��ه خط تولید راه پی��دا کند و بسیاری
از کارشناس��ان میگویند شکوفایی جابز زمانی به اوج
خودش رسید که جابز در سال  1996به اپل بازگشت
و با سنگدلی تمام 4200 ،جایگاه شغلی را تعدیل کرد.
درست در زمانی که ایو قصد داشت از اپل استعفا دهد
این اتفاق رخ داد و بعد از بازگش��ت جابز ،ایده آیمک
نقطه شروعی برای همکاری طالیی استیو جابز و ایو
به حس��اب میآمد .آیمک به محصول��ی تبدیل شد
که انقالبی در فض��ای مهندسی شرکت اپل به وجود
آورد و ای��ده آن مدت زمان بسیاری به صورت راز نگه
داشت��ه شد تا زمانی که یک سختافزار کوچک از آن
به عن��وان نمونه ساخته شد .طراحان تیم ایو ،بیش��تر
زم��ان خود را در کارخانهها مش��غول پیدا کردن راهی
برای تولید سختافزار بودند و بیش��تر ایدههای آنها
وارد خ��ط تولید شده و به محصوالت بزرگ و موفقی
تبدیل شدند".

یادداشت
گلسـا ماهیـان

یک نمایشگر محدب یا مقعر؟
مدیران و کارمندان شرکت اپل همیش��ه با رفتار مش��کوکانه و رازگونه خود سعی بر
این دارند که توجه دیگران را بیش��تر به خود جلب کنند .مثال در هنگام طراحی یک
محصول جدید ،ترجیح میدهند که تا حد امکان مشخصات آن را تا لحظه آخر مخفی
نگه دارند و به این ترتیب ،عطش کاربران و رسانههای دیگر را بیشتر کنند.
این رفتار در ابتدا ممکن بود که باعث ایجاد توجه بیشتر شود اما اخیرا دیگر اثر گذشته
را ن��دارد و همی��ن ماجرا باعث شده است که مدیران اپل هم تصمیم بگیرند که کمی
راه و روش خود را در این رابطه تغییر دهند.
از چند ماه پیش شایعاتی مبنی بر این شکل گرفته بود که اپل قصد طراحی ابزارهایی
با صفحهنمایش منحنی دارد.
ای��ن شایعات زمانی قوت بیش��تری ب��ه خود گرفت که ثبت اخت��راع اپل به مجموعه
سازههای نسل بعدی ابزارهای��ش اضافه شد و کارشناسان بر همین اساس میگویند
که میتوان در سال  2014منتظر ابزارهای اپلی با صفحات منحنی باشیم.
پیشبینیه��ا و حرفهای زیادی در این رابطه از گوشه و کنار شنیده میشود از جمله
ای��ن که آیف��ون  6اپل که نسخه بعدی گوش��ی آیفون اپل اس��ت ،مجهز به صفحه
نمایشگر منحنی خواهد بود که در مقابل دمای بسیار باال مقاومت ویژهای دارد.
ای��ن فن��اوری ثبت شده توسط اپل ممکن است ک��ه در آیپد یا ساعتهای هوشمند
شرکت اپل هم مورد استفاده قرار بگیرد و عالوه بر این پیشبینی شده است که این
فناوری رنج نمایشگرهای  4.7و  5.5اینچی را در بر بگیرد.
البته تمامی این موارد حرفهایی بوده است که از گوشه و کنار شنیده شده و شرکت
اپل فقط به صورت غیر رسمی تایید کرده که روی دو گوشی با نمایشگر انعطافپذیر
ک��ار میکند و اگ��ر در این مورد به نتیجه برسد این امک��ان وجود دارد که در ساخت
نسله��ای بعدی محص��والت خود یعنی آیفون و آیپد از این فن��اوری استفاده کند.
آنچه که از ظاهر امر مشخص است ،این است که این فناوری در حال حاضر در حال
توسعه میباشد و باید تا سپتامبر سال  2014صبر کنیم تا بفهمیم محصول نهایی اپل
ب��ه چ��ه شکلی است و آیا در ساختار آیفون  6از یک نمایش��گر انعطافپذیر و خمیده
استفاده میشود یا نه.
البته باید گفت ک��ه با توجه به رقابت تنگاتنگی که میان تولیدکنندههای تلفن همراه
وجود دارد نمیتوان انتظار داشت که شرکتهای دیگر بیکار نش��سته و فعالیتی را در
این زمینه انجام ندهند.
دو شرکت سامسونگ و الجی ،رقیب اصلی اپل در این زمینه هستند .شرکت الجی،
در ح��ال تولید نمایش��گر انعطافپذیری است که در کیفی��ت صدا و دریافت پیامهای
صوتی هم به شکل بهتری عمل میکند .همچنین این نمایش��گر پوشش مخصوصی
به نام  Self Healingدارد که در برابر خش و خطهای روزانه هم مقاومت نمایشگر
را باالت��ر میبرد .این گوش��ی در بازار کره قابل خرید اس��ت و در سال آینده در بازار
آمریکا هم به فروش خواهد رسید.
به همین خاطر به احتمال زیاد زمانی که اپل از فناوری جدیدش پردهبرداری میکند،
کاربران به اندازه کافی ذوقزده نخواهند شد.
گوی��ا اپل در حال حاضر روی دو مدل انعطاف پذیر کار میکند و در اواخر سال آینده
محصوالت خود را معرفی خواهد کرد.
شای��د آن چه که اپل به دنبال آن اس��ت از برخی جهات به کار الجی شباهت داشته
باشد اما مسلما با کارهای سامسونگ تفاوت زیادی خواهد داشت و شاید بتواند به یک
عامل رقابتی مناسب برایش تبدیل شود.
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لینــــکدونی
کی طال بخرم؟

علیرضــا مظاهـری

سایت تخصصی اخبار طالیی

حتما برای شما پیش آمده که بخواهید طال بخرید و ندانید که باید باز
هم صبر کنید که ارزان شود یا بهتر است بخرید که بیشتر از این گران
نشود .سایت زیر به شما کمک میکند که با بازار طال در ایران و جهان
آشنا شوید .در صفحه اصلی آخرین خبرهای بازار طال در ایران و خارج
از کشور را میبینید و همچنین قیمت انواع سکه و عیارهای مختلف طال
در آن وجود دارد .بخش خبرهای ویژه پر طرفدارترین خبرها را نشان
میدهن�د .در لینک مقاالت مطال�ب خواندنی و اطالعات عمومی درباره
ای�ن حوزه وجود دارد .اخب�ار مهم در رادیو اینترنتی طال نیز که لینکش
در سایت هست ،منعکس میشود.
www.tala.ir

مشکلتان را بپرسید ،مشکل یک نفر را حل کنید
سایت سوال و جواب

ایده س�ایـتهای سوال و جـواب همیشه وجود داشته و هر چند وقت
یک بار مدل جدیدی از آن را میبینیـم ولی خیلی س�خت است که آن
ق�در خوب این ایده مدیریت ش�ود که به یک س�ایت داغ و پرطرفدار
تبدیل ش�ود .سایت س�وال و جواب دنبـال درس�ت کردن همین فضا
اس�ت و هر کاربر میتواند سوالی بپرس�د یا به سوال شخص دیگری
پاس�خ دهد .بدیهی است که سواالت و پاس�خها در حیطه تجربههای
ش�خصی اس�ت و قرار اس�ت هر کس از آن چه که خود تجربه کرده
برای دیگران بنویسد.

کدبانو ،به کمک کدبانو میآید

www.soj.ir

یک وقت استراحت دلنشین!
شای��د چند ماهی ب��ود که ی��ک اینترن��ت تقریبا بی
دردسر را تجربه کردیم؛ اینترنتی که اگر چه همچنان
پارامت��ر نرخ انتقال آن معضلی ب��رای جامعه اینترنتی
کاربران کش��ور است اما حداقل توانستیم مدتی بدون
دغدغههای رایج ،برای مثال صندوقهای پستی خود
را بررس��ی کنی��م و از اکثر خدمات گ��وگل هم بدون
وجود دردسرهای قبلی استفاده کنیم.
ام��ا در یک��ی دو هفته اخیر باز وقت��ی هنگام ورود به
صندوق پستی گوگل متوجه این موضوع شدیم که در
نحوه ورود به حساب کاربری گوگل اندکی تغییر ایجاد
شده و به خاطر آن خطای  SSLو مشکل در برقراری
ارتباط ایمن رخ میدهد و ی��ا نارسایی اینترنتی هفته
گذشته را دیدیم ،باز یادمان میافتد که تجربه اینترنت

بدون دردسر امری محال است و این وضعیت در خون
اینترنت کشور رخنه کرده است.
ع�لاوه بر این در م��اه گذشته متاسفانـ��ه اتفاقاتی را
ه��م دیدیم که از سوی برخ��ی از کاربران ایـرانی رخ
داد و ب��ه نوعی باعـث سرافکندگ��ی جامعه اینترنتـی
کش��ور شد و امیدواریم این عده کم هم در رفتارهـای
اینترنت��ی خود تجدید نظر ک��رده و مسئوالنه برخورد
کنند تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در سطح جامعه
بینالمللی نباشیـم.
منش��اء این عوامل هر چه باشد باز جای شکرش باقی
است که عزمی برای حل مشکالت آن به وجود آمده
و حل این مش��کالت به خاطر وجود موانع فراوان آن
فراموش نشده است.

اگر برنامهنویس نیستید ،برای ویندوز  8برنامه تولید کنید!

به سادگی خوردن یک لیوان آب

از آشپزی تا دکوراسیون

س�ایتهای آش�پزی ب�ا عکسه�ای پ�ر رنگ و لعابش�ان همیش�ه
طرفداران خود را داش�ته است و سایت کدبانو هم مطالب خوبی برای
عالقمندان به این موضوع دارد .در صفحه اول برای کس�انی که دنبال
هیجان یک تجربه جدید هس�تند یک غذای جدید با دس�ر و نوشیدنی
پیش�نهادی دارد ولی اگر بخواهید خودتان جس�توجو کنید فهرس�ت
کامل�ی از ان�واع غذاها در اختیارتان اس�ت اما کدبان�وی خوب باید در
خانهداری ،دکوراس�یون و سفرهآرایی هم دس�ت داشته باشد .مطالب
مرب�وط به بچ�هداری هم که جای خود را دارد .به همین دلیل تمام این
عناوین در سایت کدبانو گنجانده شده است.
kadbanoo.net

فرادرس ،فراتر از یک کالس درس
سایت تخصصی محققان هوش مصنوعی

اگر دانشجوی رشته هوش مصنوعی هستید و یا در این حوزه فعالیت
میکنید از مطالبی که در این سایت پیدا خواهید کرد ،هیجانزده
میشوید .این سایت فیلمهای آموزشی مختلف در ارتباط با انواع
الگوریتمهای پیاده شده در  Matlabمانند الگوریتم ژنتیک ،مسئله
کولهپشتی ،تشخیص دادههای پرتاب و غیره دارد .پایهگذاران این
سایت هدف خود را بر توسعه مرزهای دانش آکادمیک و بهرهمند
کردن دسته بزرگ مخاطبین دانشگاهی از فرصتهای برابر در
تحصیل دانشگاهی قرار دادهاند.
www.faradars.org

جمع��ه گذشته شرکت مایکروسافت از یک فناوری به
نام پروژه  Sienaرونمایی کرد .این پروژه در حقیقت
ی��ک نرمافزار برای وین��دوز  8.1است که به کاربران
خود توانایی ساخت نرمافزار برای ویندوزهای  8و RT
را میده��د .نکته جالب در رابط��ه با این فناوری عدم
نی��از به مهارت برنامهنویس��ی در پلتفورمهای پیچیده
برنامهنویسی مانند  .Netاست .عالوه بر اینSiena ،
ب��ا دستگاهه��ای قابل لمس سازگار اس��ت و کاربران
میتوانن��د حت��ی در تبلت خ��ود برنام��های را تولید و
طراحی کنن��د .پایگاه خب��ری  The Vergeبا اعالم
ای��ن خبر افزود که هر چند  Sienaدر تولید و طراحی
برنامه مانند  Visual Studioنیست اما میتوان با آن
برنامههایی که ماهیت اسنادی داشته و یا تکیه زیادی
بر عوامل بص��ری دارند با المانهای��ی نظیر تصاویر،
اشیاء ،ویدئوها و دکمهها طراحی و تولید کرد.
ن��ام  Sienaدر حقیقت از نام محلی در ایتالیا برگرفته
ش��ده اس��ت و این پ��روژه در حال حاض��ر در مرحله
آزمایشی یا  Betaقرار دارد .به گفته مایکروسافت این

فناوری جدید برای متخصص��ان و تحلیلگران کسب
و ک��ار ،مش��اوران و هر شخصی که عالق��ه به تولید
برنامه دارد اما از تخصص برنامهنویسی بیبهره است،
مناس��ب میباشد .کاربران میتوانند با امکاناتی که در
این پروژه قرار داده شده حتی برای سیستمهای ابری
ی��ا همان  Cloudنیز برنامهه��ای قدرتمندی را تولید
کنن��د .نرمافزاره��ای  Sienaمبتنی ب��ر  HTML5و
جاوااسکریپت هستند و ب��ا ساختار دیگر نرمافزارهای
موج��ود در  Windows 8.xسازگارند .برنامهنویسان
ماه��ر نیز میتوانن��د نرمافزارهای تولی��د شده توسط
 Sienaرا ب��از کنن��د و تغیی��ر دهند و حت��ی آنها را
توسع��ه دهند .کارب��ران متقاضی استف��اده از Siena
میتوانند پ��س از آن که نرمافزار خود را تولید کردند،
آن را در  Windows Storeک��ه هم��ان فروشگ��اه
نرمافزاره��ای ویندوز است ،ق��رار دهند تا دیگران نیز
بتوانند از ایدهه��ای آنها استفاده کنند .تولید نرمافزار
با  Sienaبه سادگی تولید و ویرایش یک فایل متنی
اس��ت .کافی است کاربر المانه��ای مورد نظر خود را

در پ��روژه خود ق��رار دهد و شکل و نح��وه کار آنها
تعیی��ن کند .جالب آن که اگر کارب��ر با فرمولنویسی
در  Excelآشن��ا باشد میتواند ب��ه برنامه خود منطق
و ه��وش هم اضافه کند که این ک��ار با اضافه کردن
عب��ارات محاسباتی  Excelقاب��ل انجام است .پس از
آن که این مراحل آم��اده شد بالفاصله و بدون انجام
اموری مانن��د کامپایل ،کاربر میتوان��د از برنامه خود
استف��اده ک��رده و آن را برای استف��اده دیگران نیز به
اشتراک بگذارد .به گفته  The Vergeپروژه Siena
بسی��ار شبیه استودیوی نرمافزار Windows Phone
است ک��ه کاربران میتوانند توس��ط آن در وب برای
ویندوزف��ون برنامه تولید کنند .پ��روژه  Sienaعالوه
بر  Excelبا فناوریهای دیگر مانند Azure ،REST
 RSSو حتی  SharePointنیز سازگار است و برای
مثال کاربران به راحتی میتوانند یک RSS Reader
را برای وین��دوز  8بدون نیاز ب��ه داشتن مهارتهای
برنامهنویس��ی طراح��ی و تولی��د ک��رده و آن را برای
استفاده دیگران به اشتراک بگذارند.
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متخصصین گفتوگو میکنند
پیش��رفت در هر ح��وزه کاری به مسائ��ل مختلفی از
جمله مدیریت ق��وی ،بهرهگیری از متخصصین ،ارائه
طرحه��ای مناسب در راستای تحق��ق اهداف ،تامین
مال��ی پروژههای تعریف ش��ده و مسائلی از این قبیل
بستگ��ی دارد .در ای��ن میان چنان چ��ه متخصصین
ح��وزه مورد نظر با ه��م در ارتباط ب��وده و با یکدیگر
تبادل اطالعات و مش��ورت داشت��ه باشند ،تصمیمات
بهتری جهت پیش��رفت علمی کار اتخاذ خواهند کرد.
اگر ای��ن همافزایی به شیوه صحیحی در سطح کالن
و در تمام��ی حوزهها انجام شود ،رون��د تولید علم در
کشور سرعت بیش��تری پیدا میکند .اینترنت یکی از
بسترهایی است که میتواند به تحقق این مسئله مهم
کم��ک کند .اگ��ر متخصصین حوزهه��ای مختلف در

فضای مج��ازی با یکدیگر ارتباط داشته باشند ،ضمن
صرفهجویی در رفت و آمدها ،در تولید محتوا در فضای
مجازی نیز موثرتر خواهن��د بود .هفته گذشته باشگاه
مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان کش��ور با
همکاری و به کارگیری توان علمی متخصصان حوزه
فناوری اطالعات ،موفق به راهاندازی نخستین سامانه
گفتوگوی متخصصان کشور در فضای مجازی شد.
الزم به ذکر است این سامانه رایگان ،امکان دسترسی
مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان به مهندسان
و پزشکان عضو نظام مهندسی معدن و نظام پزشکی
را میس��ر میکند .این اتفاق ،فرصتی است که باید آن
را غنیم��ت دانست چرا که به گست��رش دامنه روابط
متخصصین منجر خواهد شد.

پیشنهادهفته
مدیران پهنای باند

رشیـد زارعی


نرمافزاری برای مدیریت پهنای باند

امروز میخواهیم برنامهای به شما معرفی کنیم کهبه وسیله آن میتوانید
پنهای باند مصرفی اینترنت هر کاربر رایانه را تعیین کنید.
در ضمن برای مدیریت بر حجم پهنای باند نیازی به نصب نرمافزار در
رایانههای دیگر نیس�ت و با نصب نرمافزار در سیس�تم اصلی میتوانید
تمام�ی رایانههای متصل به ش�بکه را کنترل کنی�د .از ویژگیهای اصلی
نرمافزار میتوان به امکان قرار دادن محدودیت در بارگذاری س�ایتها
اشاره کرد و میتوان سایتهای ناشناخته و نا معتبر را بالک کرد.
 Bandwidth Managerبرنامه بس�یار کاربردی برای مدیریت کامل
روی سیستمهای موجود در کافینتها است.
http://goo.gl/BHe8xF
Size: 19 MB

کالس جغرافی در رایانه شما
با جغرافیای جهان آشنا شوید

افزایش درخواست دولتها از گوگل برای حذف محتوای کاربران

اطالعاتی که ناپدید میشود

شرکت گوگل اع�لام کرد در نیمه نخست سال جاری
می�لادی ،درخواس��ت دولتها برای ح��ذف محتوای
کاربران از سرویسهای مختل��ف این شرکت افزایش
پی��دا کرده اس��ت .در این گزارش ک��ه پنجشنبه هفته
گذشته منتشر شده ،دالیل سیاسی مهمترین علت این
اقدام عنوان شده است.
افزایش حذف محتوای آنالین
ب��ه طور معمول ،اکثر کارب��ران از گوگل به عنوان یک
سن��د برای جم��عآوری اطالعات مه��م از سراسر دنیا،
استفاده میکنند .برخی از سازمانها نیز به بررسی این
موضوع میپردازند که این اطالعات چگونه میتواند به
شهرت و فرآیندهای سیاسی آنها آسیب برساند.
همی��ن مسئله باعث شده است تا برخی از کش��ورها از
گوگل بخواهن��د ،انواع خاصی از محت��وای کاربران را
حذف کند .ب��ر اساس این گزارش ،ای��ن درخواستها
در نیم��ه اول س��ال  2013در مقایسه با نیمه دوم سال
گذشته میالدی ح��دود  68درصد افزای��ش پیدا کرده

است .در مجم��وع در این بازه زمانی 3800 ،درخواست
برای ح��ذف  25هزار محتوا به شرک��ت گوگل ارسال
شد .افزای��ش درخواست دولتها برای حذف بخش��ی
از محت��وای کاربران ،اعتراض برخ��ی از گروهها مانند
قض��ات ،ادارات پلیس و شوراهای شهر را در پی داشته
اس��ت .در همین راستا گوگل اعالم کرد  93اعتراض و
درخواست رسیدگی به این مسئله مطرح شده که کمتر
از یک سوم از آنها تصدیق شده است.
ترکیه و روسیه در صدر
این گزارش اضافه میکند دو کشور ترکیه و روسیه در
درخواست برای حذف محتوای کاربران پیشتاز هستند.
در ترکیه می��زان درخواستها در نیمه اول سال جاری
میالدی نسبت به  6ماه دوم سال گذشته  10برابر و در
روسیه  2برابر شده است.
الزم ب��ه ذک��ر است اکثر م��وارد محتوای��ی مربوط به
نرمافزاره��ای کارب��ردی  ،Google Playویدئوهای
یوتی��وب و تصاوی��ری میش��ود که به نوعی نش��انگر

اعتراض کارب��ران است .همچنی��ن در ایاالت متحده
آمریکا میزان درخواستها  70درصد افزایش یافته که
مرب��وط به تهمتها در سرویسه��ای جیمیل ،گوگل
پالس و یوتیوب میباشد.
نگرانی دوچندان میشود
گ��وگل هدف از این گزارش را شفافیت و تبیین قوانین
و سیاستهای دسترسی به محتوای کاربران در محیط
آنالین مطرح کرده و با توجه به افشاگریهای اخیر در
برنامههای نظارتی آمریکا و انگلیس ،نسبت به روند این
موضوع ابراز نگرانی کرده است.
با توجه به فشار برخی دولتها به شرکتهای اینترنتی
ب��رای دسترسی به محتوای آنالین کاربران ،نگرانی دو
چن��دان میشود .گوگل که خودش بارها به دلیل نقض
قوانی��ن حریم خصوص��ی کاربران متهم ش��ده است،
گزارشهای خود در خصوص شفافیت قوانین امنیت در
محیط وب را از سال  2010آغاز کرده است و اکنون به
دنبال اطالعات مفید برای تکمیل آن میباشد.

 Seterraنرماف�زاری مفید و متنوع برای آم�وزش و یادگیری جغرافیای
جهان اس�ت .با اس�تفاده از این نرمافزار میتوانید با مکان ،نقشه ،پرچم
و پایتخ�ت کش�ورهای جه�ان در تمام قارهها آش�نا ش�ده و همچنین با
محدودههای مختلف از جمله خاورمیانه و خاوردور بیشتر آشنا شوید.
مجموعه  Seterraبا استفاده از پرسش ،جغرافیای کشورها ،پایتختها،
کوهها ،آتش فش�انها و بس�یاری از مطالب دیگر را آموزش میدهد و با
فراهم آوردن امکانات مختلف ،آموزش و یادگیری را جذاب مینماید.
در آزمونهایی س�اده ،عالوه بر شناساندن محدودههای جغرافیایی ،نام
کشورها و نقشه آنها و نسبت اندازه هر کشور با کل قاره یا محدوده مورد
نظر به کاربر نشان داده میشود .عالوه بر آن کاربر کشورها و مناطقی را
که نمیشناسد ،در نقشه میبیند و با نام ،محدوده و همسایههای آن آشنا
میشود .محیط کلی نرمافزار بر اساس قارههای مختلف تقسیمبندی شده
اس�ت .در هر قاره بخشهای مختلفی وجود دارد که ش�امل نام کشورها،
پرچم و پایتخت آنها ،تقسیمبندی محدودههای معروف و شناخته شده،
ش�هرهای مهم در هر کشور و استانها یا ایالتهای چند کشور شاخص
در هر قاره میباش�د .عالوه بر نقش�ه کلی قاره این نرمافزار محدودهها و
ناحیههای مهم را در هر قاره و منطقه مشخص کرده و با طراحی آزمون و
سوال کاربر را به سمت آشنایی هر چه بیشتر با این مناطق سوق میدهد.
از جمل�ه بخشه�ای کارب�ردی و جال�ب  Seterraقس�مت ش�هرها و
پایتختها اس�ت که عالوه بر این که پایتخت هر کشور و شهرهای مهم
هر قاره را نش�ان میدهد ،کاربر به راحتی و با دقت باال میتواند محدوده
جغرافیایی آن شهرها را در کشور مورد نظر مشاهده نماید.
معرفی پرچم کش�ورها از دیگر بخشهای بس�یار آموزنده است .همانند
بخش محدودههای جغرافیایی ،پرچم کشورها بر اساس مناطق ،قارهها و
کل جهان مورد پرسش قرار میگیرند و کاربر به راحتی میتواند با نماد و
پرچم هر کشور آشنا شود.
http://goo.gl/xAl1M8
Size: 3.88 MB
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ترفند ویندوز

به لینکهای مختصر شده اعتماد کنیم؟

مراقب برنامههای تقلبی باشید!

جعل هویت ،روشی موثر در نفوذ به رایانه

بسیاری از کاربران اینترنت روزانه روی لینکهای فراوانی کلیک میکنند .در واقع
غیرممکن است که یک کاربر اینترنت روزانه با چندین لینک مختلف روبهرو نشود.
در میان این لینکها ،لینکهای زیادی یافت میشوند که در اصطالح کوتاه شدهاند.
هفتهنامه ما نیز از این نوع لینکهای کوتاه شده استفاده میکند.
این نوع لینکها باعث راحتتر شدن وارد کردن دستی آدرسهای پیچیده میشود
عالوه بر این که ارائهدهندگان خدمات لینکهای کوتاه شده ،اطالعات مفیدی از
کسانی که از این لینک استفاده کردهاند در اختیار صاحب لینک کوتاه شده قرار
میدهد .با این وجود این نگرانی به وجود میآید که در پس یک لینک کوتاه شده
واقعا چه چیزی انتظار کاربر را میکشد؟ آیا لینک کوتاه شده ،دقیقا همان چیزی است
که صاحب یا ناشر آن ادعا میکند؟
بسیاری از بدافزارنویسان از لینکهای کوتاه شده برای انتشار بدافزارهای خود استفاده
میکنند ،چرا که بسیاری از کاربران رایانه نمیدانند چگونه میتوان به ماهیت یک
لینک کوتاه شده پی برد.
پاسخ به این سوال ،جوابهای متنوعی متناسب با نوع لینک کوتاه شده دارد اما
میتوان از یک جواب عمومیتر استفاده کرد.
سایت  http://unshorten.itیک اقدام کامال معکوس را روی لینکهای کوتاه شده
انجام میدهد .این سایت ظاهر بسیار سادهای دارد و ظاهر آن را میتوان با گوگل
مقایسه کرد.
یک فیلد متنی در میانه صفحه برای وارد کردن لینک کوتاه شده ،تمام آن چیزی
است که این سایت در صفحه آغازین خود در اختیار کاربر قرار میدهد .بعد از وارد
کردن لینک کوتاه شده در این فیلد متنی ،سایت به طور خودکار عمل معکوس را
روی لینک کوتاه شده انجام میدهد و اطالعات مفیدی را از لینک کوتاه شده در
اختیار کاربر قرار میدهد.
یک تصویر از صفحه آغازین سایتی که لینک کوتاه شده به آن اشاره دارد ،آدرس
دقیق آن و یک ابزار درون سایتی  WOTتقریبا همه آن چیزهایی هستند که یک
کاربر برای اطمینان از صحت لینک کوتاه شده به آن نیازمند است.
ابزار  WOTیک افزونه برای مرورگرهاست که این سایت در بدنه خود از آن بهره
گرفته است.
این ابزار نشان میدهد نظر دیگر کاربران سایتی که لینک کوتاه شده به آن اشاره
میکند ،درباره آن چیست .در صورتی که  WOTدر وضعیت قرمز قرار گرفت ،از
لینک کوتاه یا مختصر شده استفاده نکنید.

یک��ی از روشه��ای مدرن��ی ک��ه بدافزارنویس��ان و
نفوذگران برای دستیابی ب��ه منابع سیستمی و حقوق
دسترس��ی در رایانه قربانیان خود به کار میبرند ،جعل
هویت است.
جع��ل هویت روشها و سختیهای گوناگونی دارد اما
بیشک خطرناکترین روشه��ای نفوذ جعل هویت،
سختترین آنها هستند.
در روشه��ای نسبتا ساده ،خرابکاران صـرفا بـا جعل
ن��ام یک آشنـ��ا یا دوسـ��ت کاربـ��ر ،ایمیلـی حاوی
برنام��ه ،لینک یا فایله��ای مخرب را بـ��ه کاربران
ارسال میکنند.
در این روش کارب��ر میتواند با رعایت اصول احتیاط،
بررسی سابقه مراودات ب��ا صاحب اصلی عنوان جعل
ش��ده و یا دقیق ش��دن در ن��ام و آدرس ارسالکننده
ایمیل ،به جعلی بودن هویت ارسالکننده پی ببرد .در
واقع شناسایی ایمیلهای جعلی ،کار چندان پیچیدهای
نیس��ت؛ اگر چه همین روش ساده نیز بارها بسیاری از
کاربران را به دام انداخته است.
روش فیشینگ ،یکی دیگر از روشهای مرسوم جعل
محس��وب میشود .در ای��ن روش ،سارقان اطالعات،
شکل ظاه��ری یک سایت شناخته شده را جعل کرده
و کارب��ران را ب��ه وارد کردن اطالع��ات کاربری خود
ترغیب میکنند.
در ح��ال حاض��ر تقریبـا تمـ��ام مرورگره��ای بهروز
قادر به جلوگیـ��ری از بارگـذاری سایـتهای جعلـی
هستن��د اما باز ه��م بسیاری از کاربران ب��ا غفلـت از
بـهروز رسانی یا انجام فعالیتهای خطرناک ،قربانـی
فیـشرها میشوند.
یکی دیگر از روشهای خطرناک و البته بسیار پیچیده
جعل ،جعل هویت توسعهدهندگان نرمافزار است.
به نقل از ماه��ر شرکت مایکروسافت اعالم کرد یک

لینک در HTML
یکی از نیازهای هر وبسایت این است که از یک صفحه بتوان به صفحهای دیگر در
همان وبسایت یا به صفحهای در سایتی دیگر لینک یا ارجاع داد.
برای لینک دادن به یک صفحه از تگ > <aاستفاده میشود .باید آدرس صفحهای
که میخواهید به آن ارجاع دهید در صفت  hrefاز تگ > <aنوشته و متن لینک را در
میان تگ نوشت.
برای مثال به عبارت زیر دقت کنید:
><a href=”http://www.google.com”>google site</a

به این ترتیب متن  google siteبا یک خط زیر آن ظاهر میشود که کاربران سایت شما
با کلیک روی آن به سایت گوگل هدایت خواهند شد.
شما میتوانید توسط صفت  targetدر تگ > <aمشخص نمایید که میخواهید صفحه
مورد نظرتان چگونه باز شود .چنان چه مایلید صفحه مورد نظر به جای صفحه جاری
باز شود ،نیازی به مقداردهی آن نیست چون مقدار پیشفرض  targetیعنی ""_self
نماینده همین نوع نمایش است اما اگر میخواهید صفحه مورد نظر در صفحهای جدید
باز شود مقدار  targetرا به " "_blankمقداردهی نمایید.
عبارت زیر در پنجرهای جدید لینک را باز خواه د کرد:
><a href=”http://www.google.com” target=”_blank”></a

برنام��ه آنتیویروس جعلی که بی��ن کاربران دست به
دست میشود ،حداق��ل از دوازده گواهینامه دیجیتالی
امضای کد استفاده میکند که نشان میدهد مجرمان
سایب��ری به ش��دت در ح��ال نف��وذ ب��ه شبکههای
توسعهدهندگان نرمافزارها هستند.
این برنامه ک��ه  Antivirus Security Proنام دارد،
نخستی��ن بار در س��ال  2009شناسایی شد و در طول
ساله��ا با نامهای مختلف ب��ه فعالیت خود ادامه داده
اس��ت .مایکروسافت این آنتیوی��روس جعلی را با نام
 Win32/Winwebsecمعرفی میکند.
گواهینامههـ��ای دیجیتـ��ال ک��ه تـوس��ط CAه��ا
( )Certification Authorityص��ادر میشوند ،توسط
توسعهدهندگان نرمافزاره��ای گوناگون برای امضای
برنامههای نرمافزاری مورد استفاده قرار میگیرند .به
این ترتیب میتوان تشخیص داد که یک برنامه واقعا
متعلق به کدام نویسنده نرمافزار است.
ی ک��ه یک هکر به اطالع��ات احراز هویت
در صورت 
مرب��وط به استف��اده از ی��ک گواهینامه دس��ت یابد،
میتوان��د برنامههای خود را با استفاده از آن امضا کند
و در نتیج��ه به نظر میرسد ک��ه آن برنامه ،متعلق به
یک تولیدکننده معتبر نرمافزار است.
ب��ه گفته مایکروساف��ت ،نمونههای جم��عآوری شده
 Antivirus Security Proاز گواهینامههای سرقتی
صادر شده توسط CAه��ای مختلف در نقاط مختلف
جهان استفاده میکنند.
ای��ن گواهینامهها ب��رای نرمافزارنویسان��ی در هلند،
ای��االت متح��ده آمریک��ا ،روسی��ه ،آلم��ان ،کانادا و
انگلسـتـ��ان و تـوسـط CAهایـی ماننـد VeriSign
 Comodo ،Thawteو  DigiCertصادر شدهاند.
استف��اده از گواهینامههای سرقت��ی ،تاکتیک جدیدی
نیس��ت اما معموال کار سختی اس��ت ،چرا که هکرها

باید به یک سازمان یا یک نهاد صادرکننده گواهینامه
نفوذ نمایند.
یک��ی از ای��ن گواهینامهه��ا تنه��ا س��ه روز پیش از
نمونهب��رداری مایکروسافت صادر شده بود .این اتفاق
نش��ان میدهد که تولیدکنندگان این بدافزار همچنان
در حال سرقت گواهینامههای جدید هستند.
همچنی��ن مایکروساف��ت هش��دار داده اس��ت ک��ه
آنتیوی��روس جعل��ی دیگ��ری ب��ه ن��ام Win32/
 FakePavنی��ز با استف��اده از گواهینامههای سرقتی
در حال انتشار است.
کارب��ران ویندوز ب��ه خصوص در نسخهه��ای ویستا،
هفت و هشت میتوانند به مش��خصات توسعهدهنده
و ناشر نرمافزارهای مختلف دسترسی داشته باشند.
در وین��دوز ب��ه ط��ور پیشف��رض به هنگ��ام اجرای
فایـلهای اجرای��ی که قادرن��د در تنظیمات سیستم
تغییرات��ی ایج��اد کـ��رده و ی��ا ی��ک برنام��ه را ب��ه
سیستمعامل وینـدوز کاربـر بیفزایند ،یک پیغام اخطار
به همراه نام و مش��خصـات سازن��ده و ناشر نرمافزار
نمایش داده میشود.
البت��ه کاربران میتوانند سط��ح حساسیت اخطارهای
وین��دوز را کاهش یا افزایش دهن��د .این تنظیمات در
واس��ط  User Account Control Settingsدر
ویندوز قابل تغییر است.
دق��ت داشته باشید بسی��اری از برنامهه��ای مخرب،
ای��ن تنظیمات را در حداق��ل حساسیت قرار میدهند،
به ط��وری ک��ه سیستمعامل حت��ی در هنگام نصب
برنامههای جدید نیز اخطاری نمایش نمیدهد.
ب��ه این ترتیب بدافزارنویسان میتوانند بینیاز از جعل
هویت ،برنامههای مخ��رب را روی رایانه قربانی خود
اجرا و نصب کنند.
کسـری پاکنیت

کاربرد لینکها در HTML
همچنین میتوانی د از یک عکس به جای یک متن
برای لینک دادن استفاده نمایید:
>"<a href="http://www.google.com
"<img alt="Google" src="googleLogo.gif
>"width="100" height="100
></a

برای درک بهتر و مشاهده و آزمایش یک نمونه
کاربردی بخش کارگاه را مطالعه نمایید.

در این هفته میخواهیم چن د مثال ساده اما کاربردی
از لینکها را در یک صفحه بیاوریم .در  CSSیک
سری انتخابگر برای تگ > <aداریم که به وسیله
آنها میتوانیم دستهای از لینکها را انتخاب نموده
و ویژگیهای ظاهری به آنها اختصاص دهیم.
انتخابگرها ی  :hover ،:visited ،:linkو �:ac
 tiveبه ترتیب لینکهای مشاهده نشده ،لینکهای
مشاهده شده ،لینکهای تحت اشاره ماوس و
لینکهای در حال باز شدن را انتخاب میکنند.
در این مثال همچنین میبینی د چگونه میتوان در یک
صفحه به مکان دیگری در همان صفحه یا به باالی
صفحه رفت.
><!DOCTYPE html> <html> <head> <style
};{color:green

a:link

};a:visited {color:green
};a:hover {color:red

میتوان به کمک  CSSرنگ لینک را در حالتهای مختلف مشخص کرد .برای مثال
کالس زیر روی لینکهای مورد اشاره ماوس اعمال میشود.

></style> </head> <body

};a:hover {color:red

><a href="#C4"> See Chapter 4 </a

};a:active {color:yellow

http://www.khorasan

"=href

<a

><br/

>news.com" > Khorasan Website! </a
><br/
"<a href="http://www.khorasannews.com
>"target="_blank
"src="logo.gif

"alt="Khorasan

<img

>width="100" height="100"> </a
test

>

";style="height:900px

<p

>paraghraph </p
><h2><a id="C4"> Chapter 4</a></h2
><p>test chapter … </p
><a href="#top">Go to top</a
></body> </html

جهت آزمایش ک د باال ابتدا یک فایل عکس با نام و
پسون د  Logo.gifرا توسط برنامه  paintبسازی د و در
یک مسیر ذخیره نمایید .سپس ک د باال را در notepad
با پسون د  .htmlدر همان مسیر فایل اول ذخیره نموده و
باز کرده و روی هر لینک کلیک نمایید.
پریچهر محبی
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شهروند الکترونیک

از سیر تا پیاز مجلس شورای اسالمی

این شبکه در حمایت از پروژه لینوکس به راه افتاده است

گوگل به «شبکه اختراعات باز» پیوست

شبکه اختراعات باز ،تشکیالتی است که برای
باالبردن سطح ارتباطات و همکاریهای ثبتکنندگان
اختراعات با لینوکس به راه افتاده است و آخرین خبر
از این شبکه میگوید گوگل نیز به آن پیوسته است.
قبل از گوگل شرکتهایی چون  ،IBMفیلیپس ،سونی
و کاله قرمز از اعضای دایمی آن بودند .البته گوگل از
سال  ۲۰۰۷با این شبکه ارتباطات زیادی داشت و به
عنوان کاربر از آن استفاده میکرد ولی هم اکنون به
عضویت دایمی آن در آمده است.
شبکه اختراعات باز در سال  ۲۰۰۵توسط ،IBM
فیلیپس ،سونی و همچنین توسعهدهندگان لینوکس
مانند کالهقرمز و ناول پایهگذاری شد .این گروه
برای دفاع از لینوکس در برابر حمالت دارندگان ثبت
قانونی اختراعات به وجود آمد .آنها تالش میکردند
که این کار را با استفاده از اختراعات ثبت شده خود
انجام دهند .به این ترتیب که به کسانی که اجازه
استفاده از اختراع خود را به لینوکس میدادند ،متقابال
اجازه میدادند از اختراعات مجموعه شرکتهای عضو
شبکه به شکل رایگان استفاده کنند .بد نیست بدانید
بیشتر از  ۶۰۰شرکت بزرگ به این طرح حمایتی از
لینوکس پیوستهاند که از آنها میتوان به توئیتر و
 Dropboxهم اشاره کرد .مدیرعامل شبکه اختراعات
باز میگوید" :لینوکس یکی از زیرساختهایی
نوآورانهای است که تا به حال اختراع شده است.
کمکهای لینوکس به سیستمهای موبایل ،شبکه و
محاسباتی بسیار چشمگیر بوده است در عین حال
قیمتها را نیز به طور چشمگیری کاهش داده است".
او ادامه میدهد" :گوگل برای سالهای متمادی است
که ارزشهای لینوکس را میداند و با تغییر عضویتش
از عضو همکار به عضو دائم نشان داد که میخواهد
پیشرو بودنش را در حوزه لینوکس نیز حفظ کند.

فدورای  ۲۰به بازار آمد
اگر لینوکسی میخواهید که حتی برای پدربزرگها
هم آسان و راحت باشد باید اوبونتو را انتخاب کنید
ولی اگر میخواهید آستینتان را باال بزنید و دستتان
را حسابی قاطی آب و روغن موتور لینوکس کنید ،باید
فدورا را انتخاب کنید .آن هم آخرین نسخه فدورا که
 Heisenbugنام دارد.
 Heisenbugاصطالحی رایانهای است و به باگی
گفته میشود که هنگامی که کسی سعی در مطالعه
آن دارد ،به ظاهر ناپدید میشود یا رفتارش را عوض
میکند .خود این کلمه ،بازی با اسم "ورنر هایزنباگ"،
فیزیکدان آلمانی است که اولین بار از نظریه "اثر
مشاهدهگر" مکانیک کوانتوم دفاع کرد .طبق این
نظریه عمل مشاهده یک سیستم ،ناگریزانه منجر به
تغییر وضعیت آن میشود.
انتشار فدورا  ۲۰با ده سالگی این توزیع محبوب
همزمان شده است .فدورا زمانی متولد شد که شرکت
کاله قرمز به این نتیجه رسید که تنها توزیعش یعنی
لینوکس کاله قرمز نمیتواند همزمان هم محصولی
مناسب استفاده تجاری باشد و هم مرتبا تغییر کند و
نوآوری داشته باشد .این طوری بود که آنها توزیع
 RHELرا برای استفاده تجاری و فدورا را برای
نوآوری و ترسیم مسیر آینده لینوکس دسکتاپ به
وجود آوردند.
فدورای  ۲۰پنج میز کار مختلف دارد که میتوانید از
بین آنها یکی را انتخاب کنید .گنومKDE ،Xfce ،
 LWDEو میت .البته اگر کاربر حرفهای لینوکس
باشید میتوانید میز کار خود را نیز به آنها اضافه
کنید .البته گنوم  ۳محبوبترین آنها است .در زیر
برخی از مشخصات آن را مرور میکنیم.
اضافه شدن دکور سمت کالینت .با این ویژگی هر

کالینت (برنامه) خودش میتواند دکور پنجره خود را
ترسیم کرده و فرم پیشفرضی را که از مدیر پنجره
میآید ،قبول نکند.
کل منوهای ناحیه وضعیت سیستم با یک تک
منو جایگزین شده است .بخش نمایش که شامل
تنظیمات صفحهنمایش مانند وضوح تصویر ،چینش
نمایشگرها میشود باز طراحی شده است .همچنین
صفحههای ورود و قفل بهبود یافته و طرحبندی،
انیمیشن و اعالنهای زیباتری دارند.
استیم اتاق نشیمن بازیخورها
کمتر از دو ماه پیش ،شرکت  Valveدر سه پرده از
نقشههایش برای تسخیر نشیمن خانه بازی دوستان
سخن گفت .اولین پرده سیستمعامل "استیم" بود که
قرار است سکوی استیم را در دل یک توزیع لینوکس
قرار دهد .دومین پرده ،ماشین استیم ،کنسولهای
متنوعی هستند که سیستمعامل استیم را اجرا
میکنند و در نهایت هدایتگر استیم که یک دسته
برای بازی است.
 Valveقول داد که در آینده نزدیک سیصد نمونه
اولیه از ماشین استیم را ساخته و به رایگان برای
سیصد کاربر بفرستد و زمانی که این دستگاها آماده
شد ،نسخه اولیه سیستمعامل استیم را نیز برای دانلود
قرار دهد .حاال  Valveبه قولش عمل کرده و نسخه
آزمایشی سیستمعامل استیم را به طور عمومی منتشر
کرده است.
سیستمعامل استیم بر پایه توزیع دبیان  7.1یا
 Wheezyساخته شده است و دو میز کار کالینت
استیم و گنوم دارد.
هنگام ورود میتوانید یکی از این دو را برای کار با این
سیستمعامل انتخاب کنید.

مرک��زی که امروز معرف��ی میکنیم خدمات مستقیمی ارای��ه نمیکند ولی اطالعات
بسیار زیاد و مناسب در اختیار کاربران قرار میدهد .سایت مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی کلیه اطالعاتمربوط به مجلس را در اختیار کاربران قرار میدهد.
rc.majlis.ir

فهرست کلیه نمایندگان مجلس از ابتدای پایهگذاری تاکنون
در بخش مجلس در زیر مجموعه نمایندگان میتوانید نام یا قسمتی از نام نمایندهای که
میخواهید دربارهاش اطالعات به دست آورید ،وارد کنید .اگر نام فرد خاصی را نمیخواهید
بلکه میخواهید نمایندگانی را که در کمیسیون خاصی عضو بودهاند ،بیابید کافی است با
کلیدواژه کمیسیون جستوجو را انجام دهید .نکته جالب این جا است که این جستوجو،
نمایندگانی که از ابتدای تاسیس مجلس تاکنون در آن عضو بودهاند ،نشان میدهد.
فهرست تاریخ رخدادها
اگر میخواهید تاریخ واقعه خاصی را پیدا کنید ،کافی است آن را در این قسمت جستوجو
کنید .این قسمت نیز جستوجو را از اولین دوره مجلس تاکنون انجام میدهد.
کمیسیونها و دستور جلسات
در لینک کمیسیون در بخش مجلس شورای اسالمی فهرست کمیسیونهای مجلس
و نمایندگان عضو هر کدام را نش��ان میدهد .همچنین دستور جلسات مختلف نیز با
استفاده از جستوجو قابل بازیابی است.
سامانهقوانین
در لین��ک سامانه قوانین کلیه طرحها و لوای��ح و قوانین تصویب شده در مجلس شورای
اسالمی وجود دارد .سامانه جستوجو در این بخش بسیار دقیق و با امکانات متنوع طراحی
شده است .قانون اساسی ،سند چشمانداز و تقویم تاریخ قوانین نیز در این بخش وجود دارد.
مرکز پژوهشها
در این بخش امکانات بسیار زیادی در اختیار کاربران قرار میگیرد .کتاب الکترونیک
مجل��س مجموعهای از کتابها و لوحهای فش��رده را ک��ه مرتبط به مجلس شورای
اسالمی اس��ت ،در بر دارد .همچنی��ن گزارشهای کارشناسی ،گ��زارش تصویری و
چندین لینک مفید دیگر نیز در این بخش در اختیار کاربران قرار داده شده است.
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تیشه ای مجازی بر فرهنگ ایرانی
گلسا ماهیان

چه قدر فضای مجازی خوب است ،به واسطه اینترنت ارتباطات
گسترده شده و دیگر هیچ حد و مرزی از نظر زمانی و مکانی
وجود ندارد .این حرف ها را از زبان هر کسی که به تازگی با
امکانات و قابلیت های اینترنت و سرویس ها و خدمات موجود
در این بستر آشنا شود ،خواهیم شنید .این که می توانیم در
قالب این فضا و شبکه های مختلف از حال دوستان و افراد
فامیل خود باخبر باشیم و بدون این که نیاز به دیدار حضوری
باشد از حال هم با خبر باشیم ویژگی بسیار قابل توجهی است.
این که می توانیم گروه ها و کمپین های مختلفی را درست کرده
و با همکاری هموطنانمان در هر جایی که باشند از یک موضوع
مانند خلیج فارس حمایت کنیم ،بسیار قابلیت خوبی است .این
که در قالب همین گروه ها می توانیم به حمایت از یک ورزشکار
در کشورمان بپردازیم ،از یک موضوع یا ارگان خاص حمایت
کنیم ،گروه های مختلفی در زمینه حمایت از فضای سبز ،جمع
آوری زباله از طبیعت ،حتی دوره کردن قرآن به صورت گروهی
ثبت کنیم همه عواملی است که باعث می شود بگوییم چقدر
خوب است که اینترنت این فضا را در اختیار ما گذاشته است
تا به این شکل از آن استفاده کنیم و کارهای گروهی مثبتی
را انجام دهیم .اما هر چیزی می تواند بدون این که خودمان
بفهمیم ،به یکباره از راهی که فکر می کرده ایم راه درستی

بوده منحرف شده و به فضایی کشیده شود که تبعات بسیار
بدی برایمان به همراه داشته باشد .به هر حال حتما به این
جای صحبت ها فهمیده اید که در چه مورد می خواهیم حرف
بزنیم؟ اگر در اینترنت هم فعالیت نداشته باشید حتما از طریق
رسانه های دیگری مثل روزنامه یا تلویزیون در رابطه با اتفاقی
که دو هفته گذشته برای صفحه رسمی بهترین بازیکن فوتبال
جهان یعنی لیونل مسی افتاد ،اطالعاتی را پیدا کرده اید .اتفاقی
که نه تنها باعث عکس العمل نشان دادن رسانه های داخلی
شد بلکه طیف وسیعی از رسانه های خارجی هم نسبت به این
ماجرا عکس العمل نشان داده و حتی روانشناسان و روانکاوان
بسیاری به تحلیل این رفتار نامناسب کاربران ایرانی پرداختند.
به قولی می توان گفت که این ماجرا پیامدهای بسیار بدی را از
نظر فرهنگی و اخالقی برای ما به دنبال داشت .همیشه این فکر
وجود داشته است که قشری به سمت جامعه مجازی حرکت
خواهند کرد که به استفاده از فناوری ها و داشتن پیشرفت در
شاخه های مختلف عالقه مند هستند .معموال این طرز تفکر
در مورد این دسته از افراد وجود دارد که اهل فکر کردن در
مورد کارهایشان هستند و با حضور در یک جامعه مجازی که
امکان ارتباط با تمامی افراد وجود دارد ،سعی بر این دارند که

ارتش فیسبوکی ایرانیان ناآگاه
بعد از درست کردن کمپین هایی در جهت -1حمایت از نام خلیج فارس یا
مواردی مشابه ،به نظر می رسید که  - 2حمله به صفحه فدراسیون جهانی
کشتی جزو اولین حمله هایی بود که کاربران ایرانی انجام دادند و به نظر
میرسد که مزه این حمله ها به مذاقشان بسیار خوش آمد چون بعد از آن
به این روند ادامه دادند .شاید به خاطر داشته باشید پارسال بود که شایعاتی
مبتنی بر  - 3دیده شدن لگوی پپسی در ماه به منظور تبلیغات برای این
شرکت به سر زبان ها افتاده بود .در آن شب هم بعد از این که این لگو در
ماه دیده نشد ،باز ارتش فیسبوکی ایرانیان به سراغ صفحه پپسی رفته و این
صفحه را از کامنت های مهربانانه خود پر کردند .این ماجراها قبلش هم
دیده شده بود در زمانی که ما شاهد - 4لشکرکشی همین تیم قدرتمند به
صفحه ایهار برل ،داور بالروسی مسابقه سعید عبدولی با استیو گینو فرانسوی
در مسابقات المپیک بودیم .البته در آن زمان فدراسیون جهانی کشتی هم از
این حمالت در امان نماند و صفحه اصلی آن با مشکالتی در این باره مواجه
شد .اگر بخواهیم باز هم به نمونه هایی از این جریانات اشاره کنیم باید به
 - 5فراخوان های گسترده ای که برای رای دادن به یک کاندیدا به عنوان
بهترین شهردار دنیا شکل گرفت یا گروه هایی که تصمیم گرفتند برای
حسین رضا زاده رای جمع کنند تا او را به عنوان  - 6بهترین وزنه بردار جهان
معرفی کنند ،همه از جمله نمونه هایی هستند که با مشارکت گسترده کاربران
ایرانی شکل گرفتند و در ابتدا این تحرکات به هیچ وجه جنبه منفی نداشت
ولی به تدریج حمله به صفحات رسمی افراد یا سازمان ها در فیس بوک و
توییتر برای کاربران ایرانی به یک تفریح زشت تبدیل شد.
 -1حمایت از نام خلیج فارس

به سطح اطالعاتشان بیفزایند و دانش خود را در چنین فضایی
که این همه امکانات و قابلیتهای مفید دارد ،بیشتر کنند .اما
متاسفانه ما وارد فازی شدیم که به هیچ وجه شایسته سطح
فرهنگ و اخالق ما نیست .این جریانات حمله های گروهی به
صفحات افراد و سازمان های مختلف در شبکه های مجازی
اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر چند وقتی است که برای
دسته ای از کاربران ایرانی که متاسفانه تعداد آن ها کم هم
نیست ،به یک تفریح تبدیل شده است .تفریحی که می تواند
بهای بسیار سنگینی برای کل جامعه ایرانی داشته باشد .شاید
شما هم به این موضوع دقت نکرده باشید اما در موضوع ویژه
این هفته به مواردی از این حمله ها و توهین های گروهی اشاره
خواهیم کرد تا زشتی این رفتار نامناسب را برای شما بیشتر
مشخص کنیم .این که ما در عرض یک ساعت باعث می شویم
یک مجری تلویزیون یا یک بازیکن فوتبال برایش سئوال پیش
آید که چرا کاربران ایرانی رفتاری متفاوت از دیگر کاربران از
خود نشان می دهند ،الزمه این است که تحلیل بیشتری در
رابطه با رفتارمان داشته باشیم و به شکلی موشکافانه ابعاد این
قضیه را تحلیل کنیم تا بتوانیم جلوی ارتکاب اشتباهات بزرگتر
را بگیریم.

بازتاب رفتار ما در رسانه های خارجی
متاسفانه  - 7حمله اخیری که انجام شد پیامدهایی طوالنی تر از همیشه به
همراه داشت .بعد از این که بسیاری از افراد درصدد عذرخواهی برآمدند و به فکر
راه اندازی صفحات یا کمپین های دیگری در راستای جبران کار ناپسند دیگر
کاربران برآمدند آن عده ای که این حمله را شروع کردند همچنان بر سر موضع
خود باقی مانده و با کامنت های دیگری به روندی که در پیش گرفته بودند ،ادامه
دادند .پیامدهای حمله کاربران ایرانی به صفحه اجتماعی این بازیکن محبوب در
عرض هفته گذشته همچنان ادامه پیدا کرد و این روند به قدری گسترده شد
که بازتاب آن در چند رسانه معتبر دنیا هم مشاهده شد .روزنامه های منطقه
کاتالونیای اسپانیا ،منطقه ای که بارسلونا در آن قرار دارد و به دقت تمامی اخبار و
حواشی که در مورد مسی وجود دارد را پیگیری می کنند ،به صورت مفصل این
موضوع را برای مردم جهان بازتاب دادند تا بیشتر مردم جهان و به خصوص تمام
اسپانیایی ها و هواداران تیم بارسلونا در جریان ،رفتار نامناسب کاربران ایرانی قرار
بگیرند .از این میان می توان به روزنامه «ال موندو» اشاره کرد که در گزارشی به
بررسی حمله هواداران ایرانی و حرف هایی که به مسی زده بودند پرداخت .این
روزنامه در بخشی از گزارش منتشر شده خود نوشته است که  « :مسی در زبان
فارسی نام یک فلز است و ارزش زیادی ندارد و به همین دلیل کاربران ایرانی با
استفاده از این تشابه نام ،به لیونل مسی توهین کرده اند ».روزنامه معتبر دیگری
در منطقه «کاتالونیا اسپورت» گزارشی را در این رابطه منتشر کرده و برخی از
توهین ها و کامنت های فارسی ایرانیان به این بازیکن را ترجمه کرده است .اما
متاسفانه بازتاب این خبر از حد رسانه های اسپانیا خارج شده و برخی از رسانه
های معتبر کشورهای دیگر نظیر «اشپیگل» آلمان هم به این رفتار کاربران
ایرانی واکنش نشان داده اند .بنابر گزارشی که اشپیگل منتشر کرده اظهارات

 -2حمله به صفحه فدراسیون جهانی کشتی

 -3دیدن شدن لگوی پپسی در ماه

تند و توهین آمیز کاربران ایرانی حتی از مسی هم فراتر رفته و گریبان بازیکنان
دیگری که در گروه  Fبا ایران همگروه شده اند را گرفته است و از این میان می
توان به « ادین ژکو» مهاجم تیم بوسنی اشاره کرد .البته این روزنامه به این مورد
هم اشاره کرده است که عده ای هم بوده اند که از این رفتار اظهار ناراحتی و
تاسف کرده و عذرخواهی کرده اند اما کامنت های توهین آمیز به اندازه ای بوده
است که دیگر جایی برای عذرخواهی یا جبران باقی نگذاشته است .در شرایطی
که حتی فدراسیون فوتبال کشورمان هم از رفتار این دسته از کاربران ایرانی در
فیس بوک اظهار تاسف کرده ،در حالی که چهره های شناخته شده کشورمان
نظیر بازیگرهای قدیمی و سرشناس از این اقدام اظهار شرمساری می کنند فکر
می کنید چه رفتاری را از جانب کاربرهایی که این حمله را انجام داده اند می
بینیم؟ جالب است که بدانید این دسته از کاربران از رفتار خود پشیمان نبوده و به
جای این که از موضع خود کوتاه بیایند به تمامی افرادی که به کارشان اعتراض
کرده اند هم توهین می کنند و برایشان تفاوتی ندارد که این اعتراض توسط یک
هموطنشان صورت گرفته باشد یا یک فرد خارجی .متاسفانه بازتاب بین المللی
این ماجرا می تواند وجهه ما را بدتر از آن چیزی که هست بکند و عالوه بر این
می تواند دردسر جدیدی برای فدراسیون فوتبال کشورما ایجاد کند .در زمانی که
این حمالت به صفحه « ایوان زایتسف» بازیکن تیم ملی ایتالیا انجام شد و حتی
خانواده او هم از این توهین ها بی نصیب نماندند ،او اعالم کرد که بسیار متاسف
است از این که بزرگترین تفریح مردم ایران ،توهین به دیگران است .وقتی که
مردم جهان در مورد ما این فکر را داشته باشند کار برای تمامی مردم کشور ما و
گذشته از آن برای مسئوالن و سران کشورمان بسیار سخت خواهد شد که ما را
مردمی متمدن و با فرهنگ معرفی کنند.

 - 4لشکرکشی به صفحه ایهار برل

 - 5رای دادن به یک کاندیدا به عنوان
بهترین شهردار دنیا
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سابقه ای از حمله هایی که نباید می شد
ترتیب حمله هایی که کاربران فیس بوک به صفحات افراد و سازمان های
مختلف داشته اند ،تا به آن جایی که ذهن یاری می کند به این صورت
بوده است:
ُ
 .1صفحه رسمی ایهار برل ،داور بالروسي ،مسابقه كشتي سعید عبدولی در
المپيك ( این حمله منجر به بسته شدن صفحه فیس بوک این داور شد)
 .2پيج فدراسیون جهانی کشتی به ریاست رافائل مارتینتی ( این حمله
باعث شد که این سازمان 2شبانهروز ،صفحه رسمی فیسبوک خود را
«غیر فعال» کند)
 .3صفحه کمیته بینالمللی المپیک ( این حمله بعد از آنكه علی مظاهری
دربوكس مقابل خوزه گومز کوبایی شکست خورد ،صورت گرفت )
 .4صفحه ایوان زایتسف ستاره تیم ملی واليبال ایتالیا (متاسفانه این حمله
در حالی صورت گرفت که تنشي بین او و بازیکنان ایرانی در حین مسابقه
رخ « نداده» بود ،ايران هم «برنده» بازي شده بود)
 .5صفحه ناسا ( در مورد این حمله مفصال توضیح دادیم که خودمان
«شايعه اي دروغين» را باور کردیم كه ناسا پايان جهان در سال 2013
را تاييد كرده اما بعد از «عدم وقوع» حادثه به سراغ صفحه رسمی این
سازمان رفته و به نمایش میزان ادب خود پرداختیم)
 .6صفحه رسمی شرکت پپسی ( کاربران بیکار جهان باز هم «شايعه اي
دروغين» پخش مي كنند كه اين شركت قصد دارد «آرم» خويش را روي
«ماه» بيندازد اما بعد از «عدم وقوع» حادثه کار به همان جایی می رسد
که نباید برسد)
 .7صفحه رسمی لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه (بعد از آنكه
خبرگزاري ها اعالم كردند فرانسه در «نشست ژنو» ،مانع توافق با ايران
شده بود باز هم ایرانیان تصمیم به راه اندازی یک جهاد مجازی گرفتند
و این بار مستقیما به سراغ کسی رفتند که از نظرشان مقصر و خطاکار
اصلی بود )
 .8صفحه رسمی محبوب ترین فوتبالیست جهان ،ليونل مسي ( بعد از قرعه
با
كشي جام جهاني و مشخص شدن همگروهي ايران
آرژانتين ،اینجاست که آدم می ماند که آخر چرا
کسی که حتی آزارش به ما نرسیده باید این گونه
مورد تحقیر ما قرار بگیرد ،حاال فرض کنید که ما با
تیم آرژانتین بازی کنیم و برفرض این بازیکن چند گل هم به تیم فوتبال
کشور ما بزند ،مسلما از اکنون به فکر غیرفعال کردن تمامی پروفایل های
اینترنتی خودش است)
 .9پيج خانم فرناندا لیما (مجری مراسم قرعهکشی جام جهاني فوتبال كه
پوشش نامناسب ايشان مانع پخش مراسم از تلويزيون ايران شد)
البته این امکان وجود دارد که مواردی در این میان از قلم افتاده باشند اما
آن چیزی که باعث جلب توجه شده و تبعاتی را در پی داشته است تقریبا
همین موارد بوده که با توجه به بازه زمانی که انجام گرفته ،اصال کم هم
نبوده است .متاسفانه کاربران ایرانی در این زمینه یعنی خراب کردن وجهه
خود و دیگر مردم کشورشان سنگ تمام گذاشته و وجههای از شخصیت
ما را به دیگر مردم جهان نشان داده اند که شاید ،به درستی به این شکل
نباشیم .نکته ای که در این میان وجود دارد این است که متاسفانه در
هر کار این گونه جمعیت خشک و تر با هم می سوزند و وقتی عده ای
از مردمان یک کشور ،رفتار نامناسبی را در پیش می گیرند این نامناسب
بودن رفتارشان به دیگر مردم کشور هم نسبت داده می شود و این دقیقا
نمودی از همان ضرب المثل قدیمی خودمان است که می گوییم :مشت
نمونه خروار است .ممکن است که در ابتدا فکر کنیم این حملهها نوعی
اعتراض به اتفاقاتی که افتاده است بوده اما باید کمی در این مورد عمیق تر
بیندیشیم زیرا از کنار مواردی مانند حمله به صفحه لیونل مسی یا حمله به
صفحه ناسا پس از شایعه پایان جهان به سادگی نمی توان گذشت .حمالتی
که از روی ناآگاهی ما انجام شده بدون این که در نظر بگیریم چه بالیی
سر فرهنگ و تمدن چند صد ساله خود می آوریم.
 - 6انتخاب بهترین وزنه بردار جهان

چرا جهان از بین نرفت؟
اگر یادتان باشد سال گذشته تب و تاب عجیبی بین مردم راه افتاده بود و
همه می گفتند که سال  2012آخرین سال زندگی است و به پایان رسیدن
تقویم مایا در آن تاریخ یا پیشبینیهای پیشگویان از جمله عواملی است که
دلیل محکمی بر به پایان رسیدن زندگی در سال  2012است .این شایعات
به قدری در فضای مجازی پر رنگ و گسترده شد که فیلم های کوتاهی در

بیماریم اما خودمان نمی دانیم
همان طور که گفتیم رفتاری که در جهان مجازی پیش گرفتیم باعث شد
که روانکاوان و روانشناسان داخلی و خارجی به تحلیل شخصیت و کارهایی

که انجام داده ایم بپردازند و در نهایت اعالم کنند که این سبک از رفتارها

از انسان هایی سر می زند که به یک بیماری دچار هستند .عده ای از این
افراد معتقدند که نام بیماری که کاربران مهاجم ایرانی به آن دچار شده اند

«آموک» است .این بیماری عالئم بسیار مشهودی دارد که عبارت است از

این رابطه ساخته شد و حتی صفحات متعددی در شبکه اجتماعی فیس بوک

تهاجم و پرخاشگری شدید ،ناگهانی و بدون انگیزه مشهود به دیگران .فرد

شده بودند .ایمیل های دروغینی در رابطه با صحبت کارشناسان ناسا در میان

انسانی که سر راهش ببیند را آزار دهد .این حالت چند ساعت طول می کشد

وجود داشت که عده ای از افرادی که این ماجرا را باور داشتند در آن عضو

مبتال به این بیماری ممکن است در لحظه ای که دچار این حالت می شود هر

مردم رد و بدل می شد و همه به اتفاق تصمیم داشتند این باور را به وجود

و در طول این مدت زمان بیمار ،همه را دشمن خود تصور می کند و سعی می

آورند که زندگی در حال اتمام است .به هر حال ما به این موارد کاری نداریم
زیرا این چیزی بود که مختص به کاربران ایرانی نبود و این باور به شکلی
جهانی در میان مردم جهان شکل گرفته بود به قدری
که فیلم های سینمایی هم در این باره ساخته شد

کند که در مقابل هر کسی که با او مخالفت می کند ،به دفاع از خود بپردازد

و در این حالت باعث می شود که شرایط از آن چیزی که هست ،بدتر شود .از
نظر روانشناسان این بیماری در میان جوانان بیشتر دیده می شود و دلیل آن
هم محدودیت هایی است که برای بیان نظر و حق اعتراض برایشان وجود
دارد .این بیماری بعد از این که دوره چند ساعته خود را طی کرد باعث
می شود که فرد بیمار دچار احساس شرمندگی یا حس آبروریزی شود

که به پایان رسیدن جهان در سال  2012را

و همین احساس دوباره منجر به برانگیخته شدن این بیماری

به نمایش درآورده بودند .چیزی که برای ما

شده و به جای این که بیمار ابراز پشیمانی کند ،به روند خود

اهمیت دارد این است که درست در تاریخ 21

در زمینه پرخاش ،توهین و تحقیر دیگران ادامه

دسامبر یعنی روزی که آن دسته از کاربران ایرانی

خواهد داد .با شنیدن این حرف ها در مورد

که فکر می کردند ناسا اعالم کرده

خودمان نمی دانم چه حسی به شما

است در این تاریخ دنیا از بین

دست می دهد اما چه بیمار باشیم

می رود به صفحه رسمی

و چه به دلیل نداشتن فرهنگ
مناسب دست به این سبک

ناسا در فیس

از رفتارها می زنیم ،باید
بدانیم که در نهایت هیچ

بوک

حمله

کردند .این در حالی بود که در
وب سایت رسمی ناسا بارها در رابطه با این شایعات
نقدهایی نوشته شده بود .در آن روز بسیاری از افراد
کامنت هایی توهین آمیز نوشته و به این ترتیب
شکایت خود از ناسا را اعالم کردند البته در این میان
افراد دیگری هم به عذرخواهی پرداخته و اعالم می
کردند که کاربران ایرانی
این کار را از سر
بی

اطالعی

شان

انجام

می دهند اما
جالب اینجا
بود که همان
افراد

هم

مورد توهین قرار می گرفتند.

به هر حال این اولین باری بود که این توهین
ها شروع شد و ما بی تفاوت و بسیار راحت از
کنار آن گذشتیم.
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کس به جز خودمان

نمی تواند به جلوگیری

از این روندی که در حال

نابودی وجهه و فرهنگ ماست،

کمک کند .درست است که در جهان

مجازی به راحتی جهان حقیقی شناخته نمی
شویم اما باور کنیم که شاید فعالیت هایمان
در این جهان می تواند تاثیر بزرگی روی
شخصیت ما و قضاوتی که دیگران در
موردمان دارند ،داشته باشد.

سـال هفـتـم/شمـاره سیصد/چهـارشـنـبـه  4دی 1392
25 December 2013 / www.Khorasannews.com

سیستم هفته

یادداشت بازار
مهــدی غیبی

بازار آرام و زمان خرید فرا رسیده است
سالم به همه بایتیهای عزیز
روزه��ای پایانی سال  2013را سپ��ری میکنیم و در حال حاضر زمانی
اس��ت ب��رای حراجیهای ب��زرگ دیجیتالی در جهان ت��ا آن چه را که
تولی��دات مربوط به این سال و سالهای گذشته است ،به فروش رساند
و جا برای تولیدات جدید باز شود.
از ای��ن رو رقابت باالیی در شکستن قیمتها و تخفیفهای ویژه برقرار
اس��ت؛ هر چن��د که از این موارد در بازار کش��ور یاف��ت نمیشود اما با
ای��ن حال برای برخی از تجار وطن��ی خرید در این روزها امری سودآور
شناخته میشود.
در روزه��ای پایانی سال میالدی بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ در
حوزه فروش میتواند تجربیـات مناسبی را برای استفاده در بازار داخلی
به هم��راه داشته باشد چـرا که در خارج از مرزهای کش��ورمان مسائل
و مش��کالت اقتصادی کمتـر نیست و در برخی موارد مش��ابهتهایی
وجود دارد.
ب��ازار داخلی نیز خود را ب��رای روزهای پایانی آم��اده میسازد و بعد از
الکام��پ تدابیر برای کسب سود بیش��تر یا حداقل جب��ران مخارج این
نمایشگاه بیشتر میشود.
در ای��ن ماه نمایش��گاه کامکس مش��هد را نیز در پی��ش داریم .شرکت
در ای��ن نمایش��گاه برای بسیاری اهمی��ت دارد و از این رو برنامهریزی
خ��ود را برای حضـور پر قـدرت با قیمـته��ای مناسب در این رویداد
انج��ام دادهاند .همه این شرایط روزه��ای خوب خرید را نوید میدهد و
از طرف��ی ثب��ات نرخ ارز در این مدت اخیر دلیلی مضاعف به آن چه که
گفته شد ،است.
روزه��ای سرد و اما قیمتهای گرم تنه��ا مخصوص بازار سختافزار و
لپتاپها نیست بلکه تلفن همراه نیز شامل آن میشود.

در ح��ال حاضر قیمتها نسبت به سال گذشت��ه در این زمان غیر قابل
قیاس است.
کاه��ش شدید قیمتها باعث شده است تا روند فروش گوشیهای کار
کرده افت پیدا کند و تمایل برای خرید نو نوارها افزایش یابد.
همچنین این موضوع باعث شده است تا مخاطبین گوشیهای هوشمند
افزایش یابند.
این امر نیز باعث فراگیر ش��دن استفاده از نرمافزارهای بیشمار مبتنی
ب��ر سیستمعاملهای این نوع گوشیهاست که در مجموع امری مثبت
تلقی میگردد.
ب��ا این توضیحات پیش��نهاد ما خری��د محصوالت ب��ا گارانتی است تا
سرمای��های که برای خرید گوشی ص��رف میکنید هدر نرود و در آینده
خدای ناکرده با مشکل روبهرو نشوید.
در بازاری که قیمتها در سطح رقابتی وجود دارد و قدرت خرید مناسب
است محصوالت��ی را انتخاب کنید که گارانتی و خدمات پس از فروش
مناسبی را به شما ارائه میدهد.
بازار تبلتها نیز همچنان داغ است و طی پیشبینیها این بازار در سال
آتی گ��وی سبقت را از لپتاپها در فروش رب��وده و صدر جدول را به
خود اختصاص خواهد داد.
در ح��ال حاضر این بازار با تن��وع باالیی برخوردار است و از این رو باید
در خرید دقت بیشتری به خرج دهید.
از آن ج��ا که نح��وه و مدت زمان استفاده از این ابزار مانند گوشی تلفن
همراه است ،لذا در زمان خرید قیمت را خیلی مالک عمل قرار ندهید و
به گارانتی و کیفیت دستگاه توجه ویژهای به خرج دهید.
ب��ازار آرام و با قیمتهایی مناسب و معقول زمان مناسبی را برای خرید
فراهم آورده است.

سالم بايت من مدتي است که گرافيک سيستمم را به
 ATI 5450ارتقا دادهام و مادربوردم را به ECS H61H2-
 M13عوض کردم و ارتقاء دادهام اما مدتي است که
کامپيوترم پس از روشن شدن و بعد از گذشت چند دقيقه

آن ها ک��ه از دیر زمانی است که مش��تری لپتاپ
بودهان��د و از لپتاپ به ج��ای سیستمهای خانگی
استفاده میکردهاند ،برند  Dellرا خوب میشناسند؛
ه��ر چند که ای��ن برند در مقاطعی با مش��کالتی از
جمل��ه جنسهای تقلب��ی روبهرو ش��د و همین امر
باعث خراب شدن اعتبار آن شد اما این روزها دوران
طالی��ی خود را از س��ر گرفته اس��ت و قابل اعتماد
شده است.
در این شم��اره برای شما یک دستگ��اه Inspiron
 15R 5537 – Aرا معرفی میکنیم.
ای��ن دستگاه از پردازنده اصلی  Core i5نسل جدید
به��ره میبرد که قدرت پردازش��ی باالیی دارد و در
عین حال مصرف انرژی پایینتری را هم برای این
دستگاه به ارمغان میآورد.

ای��ن مهم در نسل جدید پردازندهها رعایت میشود.
شاخصـ��ه بع��دی این دستگ��اه در ح��وزه قطعات
سختاف��زاری آن ،مربوط به نوع پردازنده گرافیکی
آن است.
داشتن یک پردازن��ده گرافیکی قوی با  2گیگابایت
رم نش��ان از توانایی این دستگ��اه در انجام کارهای
گرافیکی سنگین دارد Radeon HD 8670M .این
مهم را محقق میکند.
در کن��ار این دو مزیت 4 ،گیگابایت رم داخلی برای
این دستگاه در نظر گرفته شده است.
حضور  500گیگابایت فضا در قالب یک هارددیسک
دور پایین موضوع آرشیوسازی اطالعات را حل شده
م��ی نماید اما شاید دور پایین این هارددیسک یکی
از مشکالت کلی دستگاه به شمار آید.

 17/500/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت عزیز .اگر امکان دارد یک نتبوک خوب با
قیمت مناسب معرفی کنید.
در حال حاضر به دلیل نوسان زیاد بازار ارز ،ورود نتبوکها به کشور
بسیار اندک و بعضی از واردکنندگان قدیمی ورود آن را متوقف کردهاند.
دلیل این امر نیز افزایش قیمت این دستگاهها در زمان واردات به کشور
است که صرفه اقتصادی ندارد و دلیل دیگر پر رونق شدن بازار تبلتها
است .با این حال به ندرت در بازار میتوانید مارکهای قدیمی را بیابید.
پیشنهاد ما این است که با همان میزان هیزینه میتوانید یک لپتاپ
خریداری کنید.

دل در گرو دل

خود به خود  Resetميشود و اين روند ادامه پيدا ميکند.
آيا راهي براي متوقف کردن اين روند وجود دارد؟ خواهش
ميکنم به من پاسخ دهيد.
دوست عزیز تعویض کارت گرافیک که در نهایت منجر به تغییر
مادربورد دستگاه شما و توان مصرفی دستگاه شما شده است ،نیازمند
تعویض قطعه حیاتی یعنی همان پاور است .در واقع زمان تغییر کارت
گرافیک باید پاور سیستم را نیز ارتقاء دهید چرا که این دو ارتباط
مستقیم با همدیگر دارند .مشکل شما به احتمال زیاد از پاور دستگاه
است که نمیتواند انرژی مورد نیاز قطعات سختافزاری سیستم شما
را تامین نماید .از این رو در هنگام جریان کشی توسط قطعات جدید،
سطوح ولتاژ نیز تغییر میکند که باعث  Resetشدن گاه و بیگاه
دستگاه شما میشود .بنابراین به شما پیشنهاد میدهیم که در اولین
فرصت پاور دستگاه خود را ارتقاء داده تا آسیبی به دیگر سختافزارهای
شما مانند هارددیسک وارد نشود.

Monitor: 15.6” TFT LED

----

Main Board: ----

----

CPU: Intel Core i5 4200U 1.60GHz

----

RAM: 4 GB DDR3

----

VGA: AMD Radeon HD 8670M 2048 MB

----

HDD: 500 GB 5400 RPM

----

ِWeight: 2.32 Kg

----

Power: ----

----

ODD: ----

----

Key Board: ----

----

Mouse: ----

----

Speaker: ----

----

JoyStick: ----

----

یک حافظه خوب ،یک حافظه سریع است
بسیاری از کاربران رایانه ،کارتهای گرافیک را با توجه به میزان حجم حافظه
گرافیکی میسنجند .به عنوان مثال شخصی میگوید که کارت گرافیک من 2
گیگابایتی است و شخص دیگری میگوید که کارت گرافیک من  1گیگابایتی
است و این تفاضل حافظه ،دلیل توانمندتر بودن کارت گرافیکی تلقی میشود؛
در صورتی که این استدالل عمومیت ندارد و ممکن است یک کارت گرافیک
با حجم حافظه کمتر قویتر عمل کند .در حال حاضر دو نسل از حافظههای
کارت گرافیک در بازار موجود است که با حجمهای مختلف روی کارتهای
گرافیک به کار گرفته میشوند .نسل رایج و نسبتا ارزانتر حافظههای گرافیک
GDDR3ها هستندGDDR3 .ها نسبت به نسل قبلی چند مزیت عمده دارند.
در نگاه اول GDDR3 ،از دو فرکانس مختلف برای خواندن و نوشتن اطالعات
استفاده میکند و به همین دلیل کارآیی سریعتری را نسبت به ( DDR2که
این روزها تقریبا منسوخ شده) از خود نشان میدهد .این نوع حافظه میتواند
به طریق سختافزاری کامال خالی شود و فعالیت خود را مجددا از نو آغاز کند.
این امکان ،مقاومت کارت گرافیک را در مقابل خطاهای احتمالی نرمافزاری
افزایش میدهد .امکان خالی شدن فیزیکی حافظه مانع از آسیبهای فیزیکی
سختافزاری میشود .در بیشتر مواقع ،خطاهای نرمافزاری باعث خراب شدن
کارت گرافیک میشوند .به این صورت که بروز خطا و هنگ کردن رایانه
و ثابت ماندن وضعیت حافظه ،منتهی به بروز خطای سختافزاری میشود،
حال آن که امکان تهیسازی حافظه مانع از ثبات وضعیت حافظه خواهد شد.
این حافظههای گرافیکی با ولتاژ کمتری کار میکنند و به توان کمتری برای

چه تفاوتهایی میان حافظههای  GDDR 3و  GDDR 5وجود دارد؟

کار در رایانه نیازمند خواهند بود .کمترین فرکانس این حافظهها ،از بیشترین
فرکانس در حافظههای نسل قبلی بیشتر است .خوب است بدانید که هر یک
از پایههای این حافظهها در هر  2کالک 4 ،بیت را به وسیله یک پین منتقل
میکنند ،یعنی سرعت این حافظهها در بدترین حالت ،دو برابر از حافظههای
قبلی بیشتر خواهد بود .حافظههای  ،GDDR5حافظههای نسل بعدی هستند
که جانشین GDDR4ها شدهاند .خوب است بدانید که  ،GDDR4بدون این
که وارد بازار شوند ،توسط فناوری  GDDR5کنار گذاشته شد .حافظههای
 ،GDDR5از پهنای باند ،سرعت کالک حافظه و سرعت دستیابی بسیار باالتری

نسبت به  GDDR3برخوردار است ولی در سایر مولفهها،
خصوصیات مشابهی با حافظههای نسل سوم دارند .این دو
نوع حافظه ثبات خود را در چند سال گذشته به خاطر یکی
از دو دلیل ارزانی یا راندمان باال حفظ کردهاند .حال باید
پرسید کدام نوع از حافظه برای ما مناسبتر است؟ کارت
گرافیکی که  Shaderآن برای تنها کاربری ویندوز مناسب
است ،به سرعت حافظه زیادی نیازمند نیست .در صورتی که
فرکانس  Shaderافزایش یابد ،با افزایش سرعت حافظه

میتوانید فعالیتهای سنگینتر گرافیکی را نیز در محیط
ویندوز به سادگی اجرا کنید .حال اگر توانایی  Shaderبه
خوبی افزایش یابد ،یک حافظه گرافیکی  GDDR3تقریبا
برای اجرای هر نوع بازی مناسب خواهد بود .دقت داشته
باشید که سازندگان این نکات را به خوبی مد نظر میگیرند
و هماهنگی میان اجزای یک کارت گرافیک ،کامال رعایت
میشود .از همین رو به ندرت مشاهده میکنید که یک
کارت گرافیک که برای ویندوز ساخته شده ،به حافظههای
با سرعت باال مجهز باشد .حافظههای  GDDR5در
كنار پردازندههای گرافیك جدیدتر قرار میگیرند و برای
عاشقان كیفیت مناسباند؛ چرا كه این كارتها همچنان
گرانترهای بازار هستند .در مقابل سازندگان کارت گرافیک
همیشه محصوالتی با قیمت متوسط و ارزان دارند .معموال
این کارتها از حافظه  GDDR3بهره میبرند .گاهی نیز
در هنگام انجام برخی از فعالیتها مانند رندر فیلم ،حجم
حافظه اهمیت بیشتری نسبت به سرعت آن پیدا میکند.
در این شرایط سازنده ترجیح میدهد برای تعدیل قیمت از
یک حافظه  GDDR3استفاده کرده و در عوض به حجم
حافظه بیفزاید .در هفتههای آینده به مقایسه دقیقتر و فنی
این دو حافظه خواهیم پرداخت.
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یادداشت

| | CPU
9/750/000ريال

 5/850/000ريال
 1/530/000ريال

 1/870/000ريال

 3/370/000ريال

INTEL Corei7-3.9GHz–8MB

 950/000ريـال

3/770/000ريـال
2/620/000ريـال
1/430/000ريـال

AMD Athlon II X2 250 AM3
Pentium 2.9GHz–3MB
INTEL Core i3 3.2GHz–3MB

Zotac GF210 1GB DDR3
XFX ONE HD5450 1GB DDR3
NVIDIA -2GI (128bit,DDR3)GT
GIGA GT630 2GB DDR3 128bit
XFX HD5450 2GB DDR3
| | Motherboard

 1/190/000ريـال

 1/750/000ريـال

 7/490/000ريـال

 2/390/000ريـال

 2/980/000ريـال

Elite A780LM-M2
ELITE Elite G41T-M16
GIGA GA-Z87X-D3H
GIGA P61A-D3
GIGA GA-P75-D3
| | Power

 700/000ريــال
 2/300/000ريال
 1/050/000ريال

 4/200/000ريال

 5/450/000ريال

فیلترینگ آخرین راه حل است

INTEL Core i5-3.6GHz–6MB

| | GraphicCard
1/040/000ريـال

وحید صفایی


PASCAL 300W
GREEN GP 600A-EU
GREEN GP 330A-HE
GREEN GP 750B-0C

"ویچ��ت" برای خیلیها نامی آشناست و البته بیش��ترند کسانی که تا
قب��ل از فیلتر شدنش ،حتی یک بار نیز با نام آن برخورد نکرده بودند یا
بیتفاوت از کنارش گذشته بودند .با این وجود کم نیستند کسانی که از
"فیلترین��گ قاطع" ویچت چندان خوشحال نش��دند و چه بسا به دلیل
از دس��ت دادن یک خدم��ات رایگان اجتماعی که ب��ه کارشان میآمد،
حسرت خوردند.
عن��وان "فیلترینگ قاطع" را از این جهت مطرح میکنیم که به ادعای
یکی از مسئ��والن وزارت ارتباطات ،نماینده این وزارتخانه تنها مخالف
فیلترین��گ ویچت بوده اس��ت .بنابراین باید دالی��ل کامال منطقی و
قاطع��ی برای این چنین فیلترینگی وجود داشته باشد اما گویا هیچ یک
از موافقان فیلترینگ بنا نداشتهاند که توضیحات کامل و قانع کنندهای
برای تصمیم خود ارائه دهند .معدود دالیل منتشر شده به نفوذ بیش از
حد این شبکه به حریم خصوصی افراد و یا وجود محتوای غیرقانونی در
برخی از بخشهای این خدمات اش��اره میکند که البته تنها مسئوالن
وزارت ارتباطات به آن اشاره کردهاند.
نماین��ده مجلس شورای اسالمی در کمیت��ه فیلترینگ به عنوان مدافع
فیلترینگ ویچت این طور عنوان میکند که راه دیگری جز فیلترینگ
این شبکه وجود نداشته است .بدیهی است که اینترنت در هر کش��وری
تح��ت کنترل حاکمیت است و باید این گون��ه باشد .حاکمیت میتواند
فیلتر یا رفع فیلتر کند و البته فیلتر کردن (با یک فرض اثبات نشده) در
تمام کشورها سابقه دارد اما بیشک فیلتر کردن در بیشتر این کشورها،
آخرین اقدامی است که ممکن است برای جلوگیری از دسترسی به یک
سایت صورت گیرد؛ اقدامی که نماینده محترم مجلس در مورد ویچت
روا دانسته است اما واقعا چه راههای دیگری امتحان شده است؟
در تمام کش��ورها اینترنت تحت اختیار حاکمی��ت است به این معنا که

حاکمی��ت مختار اس��ت محتوای شبکه را مورد بررس��ی قرار داده و آن
را مدیری��ت کن��د .اگر یک خدماتدهنده اینترن��ت در خارج از مرزهای
یک کش��ور قرار گرفته باشد ،حاکمیت قبل از محروم کردن مردم خود
از خدم��ات ،به وسیله نامهنگاری ،گفتوگ��و و یا روشهای مقتدرانهتر،
خدماتدهن��ده را مجبور ب��ه رعایت قوانین کش��ورش حداقل در حوزه
جغرافیای��ی خ��ود میکند .مگ��ر نه این ک��ه فیسبوک ،گ��وگل ،یاهو،
مایکروسافت و خیلی از غولهای اینترنتی دیگر خود را ملزم به رعایت
قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی کردهاند؟ پس چرا ایران
نتوان��د یک شرک��ت چینی را (که کش��ورش روابط گست��رده سیاسی،
اقتصادی ،نظامی و فرهنگی با کش��ور ما دارد) ملزم نماید که در خاک
م��ا از قوانین ما تبعیت کند؟ آیا اعمال قدرت بر سطح دسترسی مردم و
تصمیمگی��ری برای عموم در مورد تک تک خدمات اینترنتی در ایران،
ب��ه عنوان آخرین راه فرض شده ی��ا عمدتا به سبب سادگی در اجرا ،به
یک روال تبدیل شده است؟
ویچ��ت هم فیلتر شد ،مثل بسی��اری از خدمات دیگر که فیلتر شدند و
احتماال در آینده ،میتوان فیلتر شدههای دیگری را نیز مثال زد؛ چه بسا
در همی��ن روزها وایبر ،اینستاگرام و برخی دیگر از خدمات اجتماعی در
صف فیلتر شدن قرار گرفتهاند اما تعداد فزاینده فیلتر شدهها لزوما برای
همیش��ه در جهت باال بردن امنیت اخالقی ی��ا فرهنگی جامعه حرکت
نخواه��د کرد .بای��د از روزی ترسید که کسی فقط به خاطر یکی از این
خدم��ات فیلتر شده به فیلترشکن روی بی��اورد ،آن روز روزی است که
فیلترین��گ به معنای واقعی کلمه ب��ا شکست روبهرو خواهد شد و تمام
رشتههایش پنبه میشود .هیچ کس مخالف فیلترینگ صحیح نیست اما
فیلترینگ��ی که نتوان صحتش را ثابت کرد و با افتخار از آن دفاع نمود،
آفتی است که فیلترینگ صحیح را به چالش خواهد کشید.

GREEN GP 850B-OC

پرسشوپاسخسختافزار
| | RAM
 680/000ريــال
 1/200/000ريـال

 1/220/000ريـال

 1/270/000ريـال

 1/350/000ريـال

2GB Kingmax 1333
4GB Geil 1333 Pristine
4GB Kingmax 1333
4GB Geil 1333 SODIMM
800

2GB Apacer
| | Tablet

 6/700/000ريال
 6/500/000ريال
 6/100/000ريال

 8/100/000ريال

 19/100/000ريال

ACER Iconia A1-810
ASUS MEMOPAD ME173
LENOVO A2107A-H
AXTROM AX 8E01
ASUS EPAD ME400cl

چندی پیش خطهایی در تصویر مشاهده میشد که
کارت گرافیک را برای تعمیر بردم و گفتند از تراشه اصلی
آن است و آن را برایم تعمیر کردند .چند وقتی خوب کار
کرد و مشکلی نداشت به تازگی دوباره مشکل برگشته و
در برخی موارد تصویر هم ندارم .پیشنهاد شما چیست؟
تعمیر مجدد یا تعویض؟
تعمیر به شرطی مناسب میباشد که قیمت تمام شـده ایـن کار از
حداقل قیمت یک کارت گرافیک موجود در بازار بیشتر نباشد .پیشنهاد
ما در حال حاضر تعویض قطعه است چرا که یکبار روی بورد تعمیرات
اعمال شده است و در اصطالح بورد ضعیف شده است.
از این رو تعمیر مجدد آن مناسب نخواهد بود و احتمال برگشت مشکل
بعد از تعمیر وجود دارد.
برای رفتن به بایوس لپتاپ از کلید  F2استفاده

میکنم اما هر چه این کلید را میزنم به بایوس سیستم
وارد نمیشود .آیا بایوس مشکل دارد یا کلید دچار مشکل
شده است؟ لطفا راهنمایی کنید.
دوست عزیز در لپتاپها از کلیدهای  Fبرای دو منظور استفاده میشود
از این رو کلیدها دارای  2رنگ متفاوت هستند .برای ورود به بخش
تنظیمات سیستم باید دقت کنید که رنگ کلید در چه حالتی قرار دارد.
همچنین برای فعالسازی امکان دوم کلید که با رنگ متفاوت مشخص
شده است یک کلید با نام  Fnدر کنار کلید  Ctrlتعبیه شده است .با
این توضیح برای عملکرد ،این کلید را به همراه هر کدام از کلیدهای F
که نیاز دارید باید هم زمان انتخاب نمایید .از این روش برای رفتن به
محیط بایوس دستگاه خود استفاده نمایید .البته دقت کنید که ممکن
است در دستگاه شما برای ورود به بخش تنظیمات از کلیدی به غیر
از کلیدهای  Fاستفاده نشود .برای مثال ممکن است الزم باشد برای
انجام این کار کلید  Delرا بفشارید.

اتصال نامرئی
یک��ی از مش��کالت اغلب افراد در محیطهای جمع��ی ایجاد شبکهای بین
رایانههای موجود در محیط برای انتقال و تبادل داده بین افراد میباشد اما این
مشکل بر خالف ظاهر سخت خود راهحلهای بسیار آسانی نیز دارد.
ﻓﻨﺎوری بیسی��م یک��ی از کاربردیترین فناوریهای مورد استف��اده در اکثر
دستگاههای الکترونیکی به خصوص سیستمهای کنت��رل شونده از راه دور
میباشد .ﺷﺒﮑﻪهای بیسی��م ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺒﮑﻪهای ﺳﯿﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و همیشه و همه ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس هستند .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪهای ﺗﻠﻔﻦ همراه،
ﺷﻤﺎ در ه��ر ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ میتوانید از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در شبک��ه بیسیم شما ب��رای اتصال چند کامپیوتر نیاز به هیچ
تجهیزات��ی ندارید .در این روش شما تنها ب��ا ساختن یک شبکه Ad Hoc
میتوانید چندین کامپیوتر را با هم شبکه کنید و حتی اینترنت را به راحتی بین
کامپیوترها به اشتراک بگذارید.
راهاندازی شبکه Ad Hoc
ابتدا وارد  Control Panelشده و روی  Network and Internetکلیک
ک��رده و  Network and Internet Sharingرا انتخ��اب نمایی��د .حاال
روی  Setup a New Connection or Networkکلی��ک کنی��د .در
پنج��ره باز ش��ده روی Set up a wireless ad hoc (Computer to
 Computer) Networkkکلیک نمایید و  Nextرا بزنید .در قسمت �Net
 work Nameیک نام دلخواه برای شبکه بیسیم خود انتخاب نمایید .سپس
در قسم��ت  Security Typeحالت  WPA2-Personalرا انتخاب کنید

راهاندازی شبکه بیسیم به صورت Ad Hoc

(به دلیل امنیت بیشتر این گزینه بهترین انتخاب است) .در قسمت Security

 Keyی��ک رمز  8تا  64رقمی برای شبکه خ��ود بگذارید .تیک گزینه Save
 this networkرا بزنید و روی  Nextبزنید .در مرحله بعد اگر شما نیاز دارید تا
اینترنت نیز بین کامپیوترها به اشتراک گذاشته شود روی Turn On Internet
 Connection sharingکلی��ک کنید و سپس  Closeرا بزنید .شبکه شما
دیگر درست شده است .برای دسترسی به وضعیت شبکه روی آیکن Network
در نوار  Startویندوز کلیک کنید.به یاد داشته باشید تمام تنظیماتی که اشاره شد
باید در سیستمی که قصد دارید سرور باشد ،صورت گیرد .برای فعال و غیر فعال

کردن شبکه روی آیکن  Networkدر نوار  Startویندوز
کلیک کرده و شبکه خود را انتخاب کنید .جهت غیر فعال
کردن  Disconnectو در غیر این صورت  Connectرا
انتخاب نمایید .بعد از فعال کردن شبکه در کامپیوترهای
دیگر با جستوجوی شبکه بیسیم میتوانید شبکه خود را
انتخاب کرده و به آن متصل شوید .به خاطر داشته باشید
برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر باید  IPشخصی را برای
هر کامپیوتر تعریف کنید.

تعریف IP
در کامپیوت��ر اول که به عنوان س��رور انتخاب کردید،
وارد  Control Panelشوید .سپس روی Network
 and Internetکلی��ک کنید .ح��اال روی Network
 and sharing centerکلیک کرده و در سمت چپ
صفح��ه  Change adapter settingsرا انتخ��اب
نمایی��د .روی ک��ارت شبک��ه بیسیم (معم��وال با نـام
 Wireless Network Connectionوج��ود دارد)
کلیک راست نمایی��د و  Propertiesرا انتخاب کنید.
ح��ال روی گزین��ه Internet Protocol version 4
 TCP/IPدو بار کلیک نمایید.
در پنجره باز شده تی��ک گزینه Use the following
 IP Addressرا بزنی��د .در قسم��ت ،IP Address
 192.168.1.1را وارد نمایی��د.در قسم��ت Subnet
 255.255.255.0 ،maskوارد نمایید .تمام پنجرهها
را  OKکنید .دقت کنید در کامپیوترهای دیگر  IPرا به
این ترتی��ب وارد کنید .مثال برای کامپیوتر دوم آیپی
را به  192.168.1.2وارد نمایید و برای کامپیوتر سوم
 192.168.1.3و ب��رای کامپیوتره��ای دیگر نیز این
مقدار به این ترتیب باال میرود.
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پرسش ازشما پاسخ ازما

 ITدر اجتماع

بایت سالم .من زمانی که ویندوز  7روی کامپیوتر داشتم ،از طریق
کابل به اینترنت متصل میشدم .این اواخـر خطای Unable to
 Connect the Proxy Serverرا میداد .بعد از این که ویندوز 8
نصب کردم تا دو ماه به اینترنت متصل بودم ولی بعد دوباره همان خطا
را میدهد .مشکل چیست؟ لطفا راه حلی پیشنهاد کنید.
جهت حل این مشکل ابتدا به کنترل پنل رفته و گزینه  Internet Optionsرا
انتخاب نمایید.
در پنجره باز شده وارد سربرگ  Connectionsشده و گزینه  LAN Settingsرا
انتخاب نمایید.
در نهایـت باید در پنجـره  Local Area Networkتیک قسمت Proxy Server
را برداشتـه و البتـه دقـت نماییـد تـا گزینـه  Automatic Configurationانتخاب
شده باشد.
سالم بايت .من وقتي با لپتاپ به اينترنت وصل ميشوم ،ناگهان
لپتاپ وسط کار خاموش ميشود .ويندوز آن را عوض کردم ولي
تغيير نکرد .مشکل آن چيست؟
عوامل زيادي در شکلگيري هنگ کردن سيستم يا خاموش شدن آن موثر ميباشند.
در اولين مورد ميتوان به  Powerسيستم اشاره کرد.
در صورتيکه  Powerنتواند وظيفه برقرساني به قطعات را بهدرستي انجام دهد،
خاموش شدن سيستم حتمي است.
نکته بعدي در مورد قطعات اصلي سيستم است .اگر فن پردازنده سيستم بهصورت
منظم کار نکند ،باعث ميشود حرارت پردازنده باال رفته و با توجه به اينکه تنظيمات
خاصي از سوي توليدکنندگان پردازنده در بايوس سيستم تعريف ميشود ،اگر حرارت
باالتر از حد مجاز باشد ،سيستم بهصورت خودکار خاموش شده يا راهاندازي مجدد
خواهد شد.
عامل بعدي نيز ميتواند کارتگرافيک سيستم يا رم آن باشد که بايد موارد گفته شده
را بهصورت جداگانه روي تکتک آنها بررسي کرد تا به نتيجه دقيق هدايت شويم.
البته عامل ويروسي و نرمافزاري را نيز نبايد فراموش کرد .ويروسها و نيز تنظيمات
خاص نرمافزاري ميتوانند باعث خاموششدن يا هنگ کردن سيستم شوند.
با سالم .کامپیور من با رم  1گیگابایت و گرافیک  256مگابایت و
پردازندهدو هستهای مدتی زیادی است تیک گرفته و کند کار میکند.
در اجرای بازیهایی که مشکل نداشت تیک میزند .مشکل از کدام
قطعه است؟ با ارتقاء درست میشود؟
اگر سیستم شما با کاهش سرعت و عملکرد مواجه شده است ،حتما موارد زیر را به
دقت دنبال نمایید:
ویروسها و  Spywareاز جمله تهدیدات امنیتی مهم در دنیای کامپیوتر میباشند
که میتوانند به طرز کامال مشهودی کارآئی کامپیوتر را تحت تاثیر قرار داده و آن را
کاهش دهند .اولین اقدام مناسب در این رابطه ،بررسی سیستم با استفاده از نرمافزارهای
آنتیویروس و آنتی  Spywareبه هنگام شده است.
شناسائی و توقف پردازشهای مشکوک در حال اجراء از طریق Windows Task
Manager

شناسائی و غیر فعال کردن سرویسهای مشکوک از طریقManagement Con�M

sole

شناسائی و غیر فعال کردن سرویسها و آیتمهایی که در زمان راهاندازی سیستم اجرا
میشوند (از طریق )System Configuration Utility
جستوجو و حذف آیتمها و سرویسهای مشکوک که اطالعات آنها در ریجستری
درج شده است.
شناسائی و حذف فایلهای مشکوک
 Defragmentكردن هارددیسک که با  Defragmentکردن هارددیسک میتوانید
سرعت دسترسی ویندوز به اطالعات را افزایش دهید.
پاك كردن برنامههای غیر ضروری
حرارت و دمای پردازنده و دیگر سختافزارهای رایانه .وجود حرارت باالی سیستم را
میتوان مهمترین عامل کاهش کارایی دانست همچنین به منظور مانیتورینگ آخرین
وضعیت فن و حرارت پردازنده ،میتوان از نرمافزارهای متعددی نیز استفاده نمود.
استفاده از حافظههای نامناسب .حافظه اصلی یا همان  RAMنیز میتواند به دالیل
متعددی باعث بروز مشکل در سیستم گردد.
لطفا مراحل افزودن برنامه به فایروال ویندوز  ،XPرا توضیح دهید.
برایانجام این کار ابتدا در ویندوز  XPبه منوی  Startرفته و روی گزینه
 Panelکلیک کنید.
گزینه  Windows Firewallرا اجرا کنید .دقت داشته باشید که فایروال در حالت
 Onباشد.
در این پنجره روی گزینه  Exceptionsکلیک کنید و دکمه  Addرا بزنید.
در فهرست  ،Exceptionنام تمام برنامههایی که فایروال ویندوز اجازه اتصال به
اینترنت را به آنها داده است ،مشاهده میکنید .با غیر فعال کردن  Checkboxکنار
نام هر برنامه ،از اتصال آن برنامه به اینترنت جلوگیری میشود.
اگر نام برنامه مورد نظر شما در فهرست نبود ،به این معنی است که در حال حاضر
هم اجازه اتصال به اینترنت برای آن برنامه وجود ندارد و آن برنامه نمیتواند به
اینترنت متصل شود.
Control

گلسـا ماهیـان

امروزه شاهد هستیم که جهان به سمتی پیش میرود
که دیگر خبری از شیوههای سنتی در هیچ شاخهای
نیست .در چند سال آینده دیگر دانشآموزان مدارس
به دنبال خرید دفتر و کتاب نخواهند بود و درون کیف
مدرسه آنها فقط یک رایانه همراه وجود خواهد داشت.
دفتر و کتابها دیجیتالی میشوند و در این جهان
مدرن اگر دوست دارید که از دیگران عقب نمانید ،باید
کمکم با تغییرات موجود سازگار شوید .به دلیل همین
پیشرفتها ،استفاده از فایلهای مولتیمدیا ،ضرورت
بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است .همانطور
که میبینیم در حال حاضر بیشتر از گذشته از سیدیها
و نرمافزارهای آموزشی استفاده میشود .شاید شما هم

مبتدیان

آموزش دهید!
دوست داشته باشید که آنچه را که در آن مهارت دارید
در قالب یک نرمافزار آموزشی در اختیار دیگران قرار
دهید .در این صورت شما برای ساخت یک محصول
آموزشی دیجیتال به یک نرمافزار احتیاج خواهید داشت.
در این هفته به شما نرمافزاری را معرفی خواهیم کرد
که بتوانید با کمک آن به آسانی محصولی آموزشی
الکترونیکی برای خود بسازید.
این نرمافزار  AutoPlay Media Studioنام دارد.
این نرمافزار بیش از هر چیزی برای آموزشهای
الکترونیک نرمافزارهای کاربردی رایانه استفاده
میشود .با کمک آن شما قادر خواهید بود که به
راحتی از صفحهنمایش رایانهتان فیلمبرداری کنید.
این نرمافزار یکی از کاملترین نرمافزارهای ساخت
سیدیها و دیویدیهای مالتیمدیا به شمار میرود.
اتوپلی مدیا در میان کاربران مختلف هم به بهترین و
مطمئنترین نرمافزار برای ساخت فیلمهای آموزشی
مالتیمدیا شهرت یافته است.
شما میتوانید با نصب این نرمافزار به امکانات بسیار
متنوعی در زمینه ضبط حرفهای ،ویرایش بسیار
پیشرفته و در نهایت انتشار حرفهای دست پیدا کنید.
با این اوصاف اگر شما فقط از این نرمافزار برای تولید
فیلم آموزشی مورد نظرتان استفاده کنید در این صورت
به هیچ نرمافزار یا امکانات جانبی دیگری احتیاج
نخواهید داشت و میتوانید اطمینان داشته باشید که

همین نرمافزار به تنهایی کلیه نیازهای شما را پاسخ
خواهد داد.
شاید یکی دیگر از احتیاجاتی که در شاخه تولید
نرمافزارهای آموزشی الکترونیکی مورد نیاز میباشد،
توانایی به وجود آوردن امکانی است که بتوان به آسانی
با استفاده از آن آزمون الکترونیک هم تولید کرد.
شما با استفاده از این نرمافزار به سادگی قادر خواهید
بود که برای خود آزمون الکترونیک هم خلق کنید .در
بخش ضبط تصاویر این نرمافزار این امکان را در اختیار
شما قرار میدهد که کوچکترین تصویر و حرکت
روی صفحهنمایش مانیتور را ضبط کنید .همچنین
شما میتوانید تصاویر ویدئویی وبکم را نیز با کیفیت
عالی در اینترنت ضبط کنید .عالوه بر این موارد این
نرمافزار صدای شما را هم با باالترین کیفیت ممکن و
با نویز بسیار کم ضبط خواهد کرد .تمامی حرکتها و
کلیکهای ماوس و کلیدهای صفحهکلید نیز با استفاده
از این نرمافزار ضبط خواهند شد .در نهایت در بخش
انتشار این نرمافزار شما میتوانید پروژهای را که تولید
کردهاید به صورت یک فایل  exeدرآورده و بدون
احتیاج به نرمافزار دیگری آن را در هر محیطی اجرا
کنید .شما میتوانید این نرمافزار را از سایت شرکت
http://autoplay-media-studio.

دریافت کنید.
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نکاتی که در خرید تبلت باید رعایت کنید

در خرید تبلت دقت کنید!
ای��ن روزها تبلتها ب��ا سرعت جای خ��ود را در بین
مصرفکنندگان ب��از میکنند .به همی��ن دلیل هفته
گذشته را به معرفی اجمالی برخی از مشخصات آنها
اختصاص دادیم .این هفته نیز میخواهیم به صحبت
درباره دو نکته مهم در رابطه با تبلتها بپردازیم.
چگونه یک تبلت بیکیفیت نخریم ؟
در ای��ن جا چند روش س��اده را به شما معرفی میکنیم
که در تش��خیص تبلت خوب از تبلتهای بنجل به شما
کمک کند .نمایشگر یکی از مهمترین اجزای تبلت است؛
پس همیشه باید تبلتی با صفحهنمایش خوب و با کیفیت
خرید .اغلب تبلتها از نمایش��گرهایی با رزولوشن ۷۶۸
در  ۱۰۲۴ی��ا  ۷۲۰در  ۱۲۸۰استف��اده میکنند .میتوان
ای��ن موارد را به عنوان حداقل در نظر گرفت .یکی دیگر
از موارد تش��خیص تبلت خوب توجه به نوع پردازنده آن
است .پردازندهها نقش اصلی را در تبلتها بازی میکنند.
یک تبل��ت خوب پردازندهای چن��د هستهای با سرعتی
مناس��ب دارد .در بازار تبلت اکثر محصوالت با کیفیت از
پردازندههای دو هستهای با سرعتی معادل  1.2گیگاهرتز
ت��ا  1.5گیگاهرتز استفاده میکنن��د و تبلتهای عالی
پردازشگرهای چهار هستهای با سرعتهای  1.5تا 1.8
گیگاهرتز دارند .تبلتهای تک هستهای ارزش امتحان
کردن را هم ن��دارد .اگر قدرت خرید آیپد را ندارید ،پس
چارهای جز انتخاب آندروید هم ندارید .تنها دقت کنید که
آخرین ویرایش آن یعن��ی آندروید  4.1یا Jelly Bean
باشد .برای تشخیص تبلت خوب باید به رم هم اهمیت
بدهید .هر تبلتی که ب��رای اجرای برنامهها و بازیها به
حافظه موقت ( )RAMنیاز دارد .اگر رم سیستم شما پایین
باشد نمیتوانید برنامههای سنگین و بازیهای خوب را
اجرا کنید .تمام سعیتان را به کار ببرید تا تبلتهایی با رم
زیر یک گیگابایت نخرید .برای ذخیرهسازی فایل روی
دستگاه به حافظه محتاج هستید اما اهمیت این قسمت
بیشتر از ذخیرهسازی ساده است .حتی اجرای بسیاری از
بازیه��ا و برنامههای تبلت ب��ه این قسمت و حجم آن
وابسته است .در یک کالم تبلت با حافظه داخلی کمتر از
 ۱۶گیگابایت را نخرید.
چه قدر حافظه الزم دارم؟
در هنگام خرید تبلت ب��ه خصوص تبلت آندرویدی در

ب��ازار ایران کمت��ر کسی به میزان حافظ��ه داخلی این
تبلتها توجه میکند .بعضی از کاربران تصور میکنند
که با استفاده از ورودی  USBیا کارت حافظه میتوانند
میزان حافظه تبلت خ��ود را افزایش دهند در حالی که
این تصور درست نیست .سیستمعامل آندروید وابستگی
بسیار باالیی به حافظه داخلی تبلت دارد از سوی دیگر
برنامهها و بازیهای آندروی��د در مواردی دارای حجم
باالی��ی هستند و ی��ک بازی ساده ب��ه راحتی حجمی
بالغ ب��ر  ۱۰۰مگابایت به خود اختص��اص میدهد .در
م��واردی بازیهایی نیز به بازار ارائه میشود که دیتای
جداگان��ه دارد و در نهایت حجم ب��ازی به  ۲گیگابایت
نیز میرس��د .در تبلت آندروید یک��ی از شروط اجرای
ب��ازی امکان نصب کامل آن روی حافظه داخلی است.
مش��کل به این جا ختم نمیشود .آندروید برای اجرای
ب��ازی به حافظه خالی نیز نیاز دارد .برای مثال اگر شما
 ۸گیگابای��ت حافظه داخلی داشته باشید ،با نصب دو یا
سه بازی تقریبا حافظه شما پر میشود و آندروید امکان
اجرای بازی را نداشته و به صورت غیر منتظرهای پیام
میدهد که ” متاسفان��ه اجرای این بازی متوقف شد”.
در حالی که میتوان به راحتی این بازیها را روی یک
تبلت با حافظه داخلی  ۱۶گیگا بایت نصب و اجرا کرد.

چگونه سرعت تبلت را بیشتر کنیم ؟
حتما برای شما هم پیش آمده که گاهی احساس میکنید
تبلتت��ان واقعا کند شده و یا برای چند ثانیه هنگ کرده
است .نکات زیر برای باال بردن سرعت کمکتان میکند:

 -۱تبلت ی��ک وسیله ذخیره و بایگانی اطالعات برای
شما نیست .انتظار نداشته باشید که در کنار استفادههای
روزمره تمامی فیلمهای مورد عالقه شما و عکسهای
خانوادگی شما را ذخیره کند تا شاید شما روزی مایل به
دیدن آنها باشید .برای افزایش سرعت تبلت پیشنهاد
میکنی��م که فقط فایلهایی را که شما در طول روز به
آنه��ا نیاز دارید روی تبلت ذخی��ره کرده و سعی کنید
حافظه آن را خالی نگاه دارید.
 -۲نصب نرمافزار روی تبلت بسیار راحت و ساده است اما
بی دردسر نیست .برای افزایش سرعت تبلت از نصب هر
نرمافزاری روی تبلت خود پرهیز کرده و تنها نرمافزارهایی
را که از آنها استفاده میکنید روی سیستم خود نگه دارید.
اگ��ر هم بعد از نصب ی��ک نرمافزار به آن نی��ازی ندارید
میتوانید آن را از روی سیستم خود پاک کنید.
 -۳در صورت��ی که یک نرمافزار اج��ازه میدهد آن را
روی  SD Cardنصب کنید ،بعد از نصب آن را به SD
 Cardمنتقل کنی��د .برای این کار میتوانید از قسمت
تنظیمات تبلت روی گزینه برنامهها کلیک کنید.
 -۴از نرمافزار های  Tune upبرای افزایش سرعت
تبل��ت استفاده کنید .شمار بسی��اری از این نرمافزارها
برای تبلت آماده استفاده است.
 -۵هر از چندگاهی بعد از گرفتن نسخه پش��تیبان از
تبل��ت آن را  Reset factoryکنی��د .این کار به شما
کم��ک میکند که اوال یک خانه تکانی در نرمافزارها
ک��رده باشید و دوما تبلت شم��ا هم از شر اطالعات و
فایل های مزاحم راحت شود.
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نرم افزار همراه
نرمافزارهایی که در دست��ه عکاسی قرار میگیرند به
ط��ور کلی شامل دو گروه ویرایش��گرها و برنامههایی
برای عکسبرداری میشون��د و معموال برای این که
ه��ر دو کار به صورت حرفهای انج��ام گیرد ،کاربران
برای هر گ��روه یک برنامه جدا انتخ��اب میکنند اما
م��ا این هفته نرمافزاری را در دسته عکاسی و تصاویر
ب��ه شما معرفی میکنیم که هر دو گروه را به صورت
کامال حرفهای در خود جای داده است.
این برنامه جزو معروفترین و محبوبترین نرمافزارها
بین کاربران آندرویدی شناخته میشود که هم اکنون
بی��ش از  100میلی��ون کاربر در سراس��ر جهان از آن
استفاده میکنند.
نرمافزار  Camera360توسط یک پایگاه اینترنتی با
همین نام برای سیستمعاملهای مختلف منتشر شده
که ما نسخه آندروید آن را معرفی میکنیم.
ای��ن نرمافزار ان��واع افکتها و ابزاره��ای مختلف را
ب��رای ویرایش عکس در اختیارتان میگذارد و همین
طور برای عکسب��رداری تنظیمات گستردهای را ارائه
میدهد که دست شما را برای گرفتن یک تصویر زیبا
و حرفهای باز میگذارد .بیش از  100جلوه ویژه برای
شما مهیا گشته که در دستههای مختلف تقسیمبندی
شدهاند .برای مثال اگر بخواهید یک تصویر با موضوع
موسیق��ی داشته باشید ،نرماف��زار جلوههایی را به شما
پیشنهاد میکند که دارای قابهای مختلف و اشکال

پرسش و پاسخ همراه

دنیای هنر در دستان شما
زیبای��ی هستن��د و در مجم��وع ترکیب ای��ن اشکال
با تصوی��ر شما ،یک تصویر در سب��ک موسیقی ارائه
میده��د .همچنین پوستههای زیب��ا و متنوعی برای
تصاویرتان ارائه شده ک��ه محصول نهایی را جذابتر
میکنن��د .شما میتوانید جلوهها و پوستههای جدیدی
را ک��ه توس��ط پایگ��اه اینترنت��ی این برنام��ه عرضه
میشوند ،در خود نرمافزار دریافت کنید.
در تنظیم��ات عکسب��رداری م��وارد زیادی به چش��م
میخ��ورد که میتوانی��د از آنه��ا در شرایط مختلف
استف��اده کنید .ویژگ��ی  Camera360این است که
میتوانید قب��ل از عکسبرداری جلوهه��ا و ابزارهای
خ��ود را انتخ��اب کنید تا با این ک��ار تمام تنظیمات و
جلوههای انتخاب شده در عکس تاثیر خود را بگذارند.
در  Camera360میتوانید از  ۷حالت عکاسی که در
دسترس هستند ،نظیر
Special Effect، Self Portrait، Quick Shoot،
Funny، Tilt Shift Color Shift، Audio Camera
استفاده کنید.
عالوه ب��ر امکانات عکسب��رداری ،امکانات مدیریت
تصاوی��ر هم برای کاربران قرار داده شده است .توسط
این ویژگیها قادرید از تصاویر خود نسخه پش��تیبان
تهیه کنید و یا آنها را به اشتراک بگذارید.
اگر ب��ه دنبال یک برنامه حرفهای ب��رای مدیریت بر
بخش دوربین تلفن هوشمند خود هستید ،قطعا برنامه

چگونه فایلهای دانلود شده را روی گوشیام منتقل کنم؟
معموال فایلهای دانلود شده به صورت فشرده هستند .پس بهتر است آنها را قبل از انتقال
از حالت فشرده خارج کنید .حاال میتوانید از طریق کابل موبایلتان آنها را به گوشی انتقال
دهید .در این روش نیاز به درایورهای گوشیتان دارید تا سیستم گوشی شما را بشناسد و
یا میتوانید از طریق کارت حافظه این کار را انجام دهید به این صورت که فایل را ابتدا به
کارت و بعد کارت را به گوشی انتقال دهید.

فوق ب��رای شما جالب خواهد بود .چ��را که عالوه بر
امکانات ذکر شده ،تجربه  100میلیون کاربر همراهتان
است .برای این که بتوانید آخرین نسخه این نرمافزار
را در اختیار داشته باشید به نشانی پایگاه اینترنتی خود
برنامه مراجعه کنید و این نرمافزار کاربردی را با حجم
 21مگابایت دریافت کنید.
http://goo.gl/XAn7jx
حسین سیدآبادی

بازی همراه

فرار در اعماق جنگل

این هفته با یک بازی در سبک دونده به سراغ کاربران
سیستمعامل ویندوزفون آمدهای��م .بازی Moonlight
 Runnerساخ��ت شرک��ت  ENKSoftاست .داستان
بازی در ی��ک شب مهتابی ام��ا در جنگلهای تاریک
اتف��اق میافتد .دختر بچهای که در این جنگل گم شده
است ،به دنبال مسیر خود میگردد .شما باید به او کمک
کنید ک��ه از موانع و درهها عبور کند .با این که محیط
ب��ازی یک جن��گل تاریک است اما ب��ا وجود کرمهای
شبتاب و طالهای موجود در مسیر ،یک محیط رویایی
به وج��ود آمده ک��ه از کیفیت باالیی برخ��وردار است.
بای��د در طول مسیر طالها را نی��ز جمعآوری کنید .هر
چ��ه به جلو پیش میروید کنت��رل دختر بچه سختتر

میشود .جالب است که در این مسیر راههای مخفی نیز
میتوانند به شما کمک کنند .پس بیشتر تالش کنید تا
راههای جدیدتری را کش��ف کنید چون راههای مخفی
دارای امتی��از باالتری هستند و به همین سادگیها پیدا
نمیشوند و ممکن است به سرعت از آنها عبور کنید.
برای به دست آوردن امتیاز باالتر باید بسیار دقت کنید
و سرعت عمل باالیی داشته باشید.
ب��ازی  Moonlight Runnerتنها روی سیستمعامل
ویندوزف��ون نسخه  8قابل نصب اس��ت .برای دریافت
فای��ل نصب این بازی با حجم  21مگابایت به نش��انی
اینترنتی زیر مراجعه کنید.
http://goo.gl/OlCqkq

ترفند همراه

دسترسی به محل پیامکها در آیفون
همیشه یکی از مشکالت مهم کاربران در اکثر
سیستمعاملهای موبایل ،مشکل پاک کردن فایلها
است .زیرا بعد از حذف یک فایل که ممکن است یک
تصویر ،یک فیلم و یا حتی یک پیامک باشد ،هنوز
اثرات آن فایل در گوشی وجود دارد و ممکن است هنوز
به طور کامل از حافظه حذف نشده باشد .یکی از این
موارد پیامکهای موجود در گوشیهای آیفون است .برای
مثال ممکن است شما بخواهید کل پیامکهایتان را از
گوشی آیفونتان حذف کنید اما پس از این کار اگر به
سراغ  Spotlight Searchبروید خواهید دید که عمال
هیچ یک از آنها حذف نشدهاند و هنوز مشاهده میشوند.
حتی پس از پاک کردن پیامکها گوشی را  Resetهم
بکنید باز هم تاثیر ندارد .تنها راه این است که همانند سایر
سیستمعاملها مسیر ذخیرهسازی همان فایلها را بدانید
و به نحوی به آنها دسترسی پیدا کنید و آنها را به طور
دستی و خارج از خود گوشی حذف کنید .در این ترفند این
مسیر را به شما نشان خواهیم داد تا بتوانید به راحتی تمامی
پیامکهایتان را حذف کنید .در همین ابتدا بگوییم که
این روش تنها برای گوشیهای به اصطالح "جیلبریک"
شده قابل استفاده است .برای این کار به یک نرمافزار
مدیریت فایل از طریق کامپیوتر احتیاج دارید که به

فایلها و پوشههای درون حافظه موبایل دسترسی داشته
باشید .در حقیقت به خاطر همین دسترسی به فایلها
است که این روش تنها روی گوشیهایی امکانپذیر
است که قفل آنها شکسته شده باشد .پس از این که
این چنین نرمافزاری را روی سیستمتان نصب کردید باید
گوشی را با کابل به سیستم متصل کنید تا شناسایی شود
و بعد از طریق نرمافزار به حافظه دسترسی پیدا کنید.
حاال کافی است تا به سراغ پوشههای MobileSMS
و  Spotlight TopHitsکه در مسیر
"private/var/mobile/Library/Spotlight/

و

"com.apple.MobileSMS/

"private/var/mobile/Library/Spotlight/
"com.apple.SpotlightTopHits/

قرار دارند بروید .در این پوشهها نسخههای پشتیبان
و فایلهای المثنی پیامکهایتان موجود است .حاال
که به این محل دسترسی پیدا کردید میتوانید به
راحتی پیامکهایتان را به طور کامل حذف کنید
تا هیچ اثری از آنها نباشد .البته با دسترسی به این
فایلها میتوانید به جای حذف کردن ،از آنها نسخه
پشتیبان تهیه کنید.

منظور از اندازه گوشی یا رزولوشن چیست؟
تمام گوشیهای موبایل دارای اندازه صفحهنمایش مختلفی هستند .به عنوان مثال
اندازههای  320×240یا  640×360یا  128×128و اندازههای دیگر که برای انتخاب
بازیهای مناسب گوشی و والپیپرهایی که به عنوان پسزمینه استفاده میکنید ،باید
این اندازه را رعایت کنید .البته در صورت عدم رعایت اندازه برای بازیهای جاوا
ممکن است بازی در صفحه گوشی شما کوچکتر یا بزرگتر اجرا شود .برای والپیپر
نیز بیشتر گوشیهای جدید عکسها را فیت گوشی نمایش میدهند اما بهتر است
رعایت شود .اگر اندازه گوشی خود را نمیدانید به کاتالوگ گوشی خود مراجعه کنید
یا در اینترنت بررسی کنید.
چرا برای گوشیهای چینی برنامه بازی یا نرمافزار خاصی در سایت
نیست؟
گوشیهای چینی به دلیل ارزان بودن قیمتشان فاقد سیستمعامل بوده امکان
نصب هیچگونه فایلی روی آنها نیست اما برخی از گوشیهای چینی ارائه شده از
فرمتهای جاوا پشتیبانی میکنند که برای اطالع بیشتر میتوانید به کاتالوگ گوشی
مراجعه کنید یا با نصب یک بازی یا نرمافزار جاوا از این موضوع آگاه شوید.
گوشیهای جدید چینی هم که روی آنها سیستمعامل آندروید نصب شده از
سختافزار بسیار ضعیف و با کیفیت کم استفاده میکنند که با نصب اندکی برنامه
حافظه گنجایش ندارد و یا حافظه اصلی جوابگو نیست.
چگونه میتوانیم روی گوش�ی آندروید خود دسترس�ی کامل داش�ته
باشم؟
شما میتوانید با روت کردن گوشی که آموزش آن به وفور در سایتهای اینترنتی
است این کار را انجام دهید .البته باید گفت که ممکن است روت هر گوشی با
گوشی دیگر تفاوت داشته باشد .با روت کردن شما میتوانید به معنای واقعی از یک
سیستمعامل متنباز استفاده کنید.
سلام بایت عزیز .گوش�ی من  LGمدل  KP 500است .لطفا من را
در نصب تم برای این گوشی راهنمایی کنید و یک سایت برای این کار
معرفی کنید.
این گوشی دارای پلتفورم جاوا نسخه  MIDP 2.0است و صفحهنمایش آن ۲۴۰
×  ۴۰۰پيکسل است و باید توجه کنید که این گوشی نرمافزاری برای پذیرش تم
ندارد و باید با ترفند روی آن تم نصب کنید .برای آموزش این ترفند به نشانی زیر
مراجعه کنید:
http://www.takmob.net/archive/2011/02/-lgkp500.php#more

با سالم .لطفا اوپتيموس بلك را معرفي كنيد.
این گوشی که اوایل سال  2011توسط شرکت  LGمعرفی شد ،در بین گوشیهای
هوشمند ،یک گوشی باریک محسوب میشود که از طراحی زیبایی نیز برخوردار
است .صفحهنمایش خازنی آن محصول  LGو  nit NOVAاست که با 800×400
پیکسل در یک صفحهنمایش  4اینچی از کیفیت باالیی برخوردار است .همچنین
صفحهنمایش آن در مقابل نور مستقیم آفتاب قابل مشاهده است .دوربین این گوشی
نیز  5مگاپیکسل و با توانایی فوکوس خودکار میباشد که با کیفیت HD 720
فیلمبرداری میکند .دوربین دوم این گوشی نیز  2مگاپیکسل است که در صورت
بهروز رسانی سیستمعامل گوشی کارایی بیشتری پیدا میکند.
پردازشگر آن نیز با از نوع  OMAP3630 Texas Instrument processorاست
که با فرکانس  1 GHzکار میکند.
از امکانات ارتباطی مهم و متمایز آن میتوان به خروجی تلویزیون  DLNAو شبکه
قدرتمند  Wi-Fiکه از نوع  Wi-Fi Directبوده و میتوان با آن ،به راحتی بلوتوث
به انتقال داده پرداخت اما  GPSآن در ابتدا ضعیف عمل میکند که این مشکل با
تنظیمات داخلی حل میشود .قدرت باتری آن نیز  1500میلیآمپر است که به نظر
قوی است اما کاربران نظرات متفاوتی در مورد مصرف آن دارند ولی به طور متوسط
و کمی سختگیری یک روز دوام میآورد که با بهروز رسانی سیستمعامل مصرف
کمتر نیز میشود.
از بهروز رسانی سخن گفتیم چون جای تعجب است که سیستمعامل پیشفرض این
گوشی نسبتا جدید  Android v2.2 Froyoاست که باید آن را بهروز کنید .با این
کار امکان روت کردن به روشهای ساده و مرسوم از بین میرود.
در مورد اسپیکرهای صدا و گوشی نیز باید گفت که چنگی به دل نمیزنند و کمی
ضعیف هستند که البته با توجه به قطر گوشی قابل چشمپوشی است ،هدفون آن نیز
کیفیت کمی دارد و اگر اهل موسیقی هستید باید این گوشی را با برنامههای جانبی
و خرید یک هدفون با کیفیت تقویت کنید.
مشکل دیگر نیز پشتیبانی نکردن از بعضی از فرمتهای تصویری است که باز هم
برای حل این مشکل باید از پخشکنندههای دیگر کمک بگیرید.

سـال هفـتـم/شمـاره سیصد/چهـارشـنـبـه  4دی 1392
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بازیکوچک

خبربازی

حبابهای فضایی

به زودی یخهای بازار بازی آب خواهد شد

وحید صفــایی


ب��ازی کوچ��ک این هفته  Space Bubblesنام دارد .ای��ن بازی یک پازل ساده در
سبک  Match 3است.
محی��ط بازی ی��ک مستطیل است .از باالی مستطیل حبابه��ای رنگی پرتعدادی با
رنگه��ای متعدد به صفح��ه وارد شده و با سرعت خاصی ب��ه پایین صفحه نزدیک
میشون��د .در پایی��ن صفح��ه شما کنترل یک ت��وپ را در اختیار داری��د که میتواند
حبابهایی دیگر به ترکیب حبابهای رنگی باالی صفحه بیفزاید.
ه��ر بار کلی��ک ،توپ یک حباب رنگی را به سمت ب��االی صفحه شلیک میکند .در
صورت��ی که حباب شلیک شده در باالی صفحه به گونهای قرار گیرد که حداقل یک
ترکیب  3تایی از یک رنگ به وجود آید ،این ترکیب از صفحه بازی پاک خواهد شد.
در صورتی که تعدادی از شلیکها به طور پی در پی منجر به پاک شدن ترکیبهای
رنگی در باالی صفحه شود ،بمب جایزه میگیرد.
ب��ا باال رفتن مراحل ب��ازی ،سرعت حرکت حبابها به سم��ت پایین صفحه افزایش
مییاب��د .عالوه بر این که تع��داد رنگها افزایش مییابد و به این ترتیب احتمال این
که شلیکها منتهی به ایجاد ترکیبهای حداقل  3تایی شود ،کاهش مییابد.
در صورت��ی که ستون حبابهای رنگی در حال حرکت ب��ه پایین صفحه برسد ،شما
بازی را میبازید.
در ص��ورت تمایل میتوانید این ب��ازی کوچک را با حجم  6مگابایت از نش��انی زیر
دریافت کنید.

هر سال با نزدیک شدن به تعطیالت پایان سال میالدی،
بازار بازیهای رایانهای نیز یخ میبندد اما این وضعیت خیلی
زود و در میان ه دی خاتمه مییابد و به سرعت به زمستانی پر
حرارتتغییرمیکند.زمستانامسالنیزازاینقاعدهمستثنی
نیست .در اولین شماره زمستانی امسال بایت قصد داریم نیم
نگاهی به عناوین شاخصی که در این فصل سرد به عرضه
گذاشتهمیشوند،بیندازیم.اولینبازیشاخصبرایبازیکنان
وین��دوزیMetal Gear Rising: Revengeance ،
است .این بازی  82امتیازی پارسال برای اجرا در کنسولها
منتشر شد اما عرضه نسخه ویندوزی آن تا زمستان به تعویق
افتاد 19 .دی زمانی است که ناشر این بازی برای عرضه آن
انتخاب کرده استAssassin’s Creed Liberation .
عنوانی از مجموع��ه  Assassin’s Creedاست که در
سال  2012برای  Vitaطراحی و عرضه شد اما موفقیت آن
سبب شد  UbiSoftاین بازی را بهبود داده و برای PS3،
 Xbox 360و وین��دوز آماده عرضه کند .این بازی در 24
دی به بازار میآید .عالقهمندان بازی محبوب & Might
 Magicمیتوانند در سوم بهمن منتظر Might & Magic
 X: Legacyباشن��د .این بازی مانند نسخههای قبلی در

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

چرا برخی از بازیها زودتر از زمانی که ش�ما عنوان میکنید ،به بازار
میآیند؟
زمان عرضه ،زمان رسمی آغاز فروش بازیها توسط ناشر بازی است ،در حالی که بسیاری از
بازیها به سبب سرقتهای گسترده دیجیتالی ،پیش از عرضه عمومی ،به صورت غیرقانونی
در سطح اینترنت منتشر میشود .از آن جا که در ایران قانون کپیرایت نرمافزارهای خارجی
رعایت نمیشود ،ممکن است بتوانید حتی دیسک این بازیها را نیز قبل از عرضه رسمی
آنها در فروشگاهها بیابید .بایت تمام دقت خود را برای ارائه دقیق و صحیح تاریخ عرضه
بازیها به کار میبندد و تاریخها در بیشتر موارد از منابع معتبر (که معموال سایت خود بازیها
هستند) نقل میشوند.

بسیاری از عالقهمندان بازیهای نقشآفرینی بر این
باورند که بازیهای سری  Diabloاجداد اصلی سبک
نقشآفرینی ام��روزی محسوب میشون��د .علت این
تصور ،عرضه نسبتا زودتر این بازی نسبت به بسیاری
از بازیهای این سبک اس��ت در حالی که بازیهای
ب��زرگ دیگری نیز هستن��د که تاثیرات��ی شگرف بر
بازیهای سبک نقشآفرینی گذاشتهاند ،به طوری که
حت��ی  Diabloنی��ز از آنها تاثیر گرفت��ه است اما به
مرور زمان و به سبب متوقف شدن ساخت نسخههای
جدیدتر ،کمکم ب��ه فراموشی سپ��رده شدهاند .سری
 Baldur's Gateیک��ی از این مجموعه بازیهاست.
اولین نسخه از این س��ری در اواخر دهه  90میالدی
درست چند ماه بعد از نسخه اول  Diabloمنتشر شد.
اگ��ر چه شباهته��ای زیادی می��ان بازیهای جدید
نقشآفرینی و  Diabloوجود دارد اما تاثیرپذیری این
بازیها از سری  Baldur's Gateاگر بیش��تر نباشد،
کمتر نیز نیست.
در واق��ع بسی��اری از جذابیته��ای فعل��ی بازیهای
نقشآفرین��ی را میت��وان در بازیه��ای  15س��ال
پی��ش س��ری  Baldur's Gateیاف��تBioware .
سازن��ده خوشنام این مجموع��ه ،در ساخت بازیهای
نقشآفرین��ی جدی��د خ��ود مانن��د  Mass Effectیا
 Dragon Ageبا استفاده از اصول اولیه خود ،عناوین
موفق امروزی را ساخته است.
به تازگی نسخه بازسازی شده  Baldur's Gateبا نام
 Baldur's Gate II: Enhanced Editionمنتش��ر
ش��ده است .اگ��ر چه ممکن است این ب��ازی از منظر
بص��ری کمی تاریخ گذشته و قدیمی به نظر برسد اما
بیشک اصول گیمپلی در این بازی همچنان جذاب و
سرگرم کننده است.
 Baldur's Gate II: Enhanced Editionترکیبی
از دو عن��وان Baldur's Gate II: Shadows of
 Amnو Baldur's Gate II: Throne of Bhaal
است .به همین دلیل بازی در بخش داستانی و گیمپلی

http://goo.gl/M9vEHO

منظور از  DLCدر بازی چیست؟
 DLCبه بستههای معموال کوچک بازی گفته میشود که پس از گذشت مدتی
به بازی افزوده میشود .سازندگان بازی بعد از گذشت مدتی که بازیکنان تمام
بخشهای یک بازی را تجربه کردند ،برای جلوگیری از فراموش شدن عنوان بازی،
یک بسته را به صورت دانلودی منتشر میکنند .این بسته میتواند امکانات جدید یا
بخشهای داستانی تازه را شامل شود اما هیچ وقت تغییرات گرافیکی یا نرمافزاری
برای کل بازی در این بستهها گنجانده نمیشود و این بستهها تنها شامل بخشهای
جدید برای بازی هستند .در صورتی که سازنده بازی بخواهد برخی از مشکالت بازی
را رفع کند یک  Patchیا وصله عرضه میکند.
ب�ازی ن�دای وظیف�ه را روی لپتاپ�م که از گرافیک مناس�ب و رم 6
گیگابایتی برخوردار اس�ت ،نص�ب کردم .در یک�ی از مراحل بازی قفل
ش�ده و صدا قطع میش�ود و قادر به عبور از مرحله نیستم در حالی که
بازیهای س�نگین دیگر بدون مشکل در رایانهام اجرا میشوند .مشکل
از کجاست؟
از آنجا که رایانه شما در اجرای بازیهای بهروز دیگر هیچ مشکلی ندارد ،بی شک
باید این مشکل را در بازی ندای وظیفه که روی رایانه شما نصب شده ،جستوجو
نمود .با توجه به این که بازی تنها در برخی از مراحل با مشکل روبهرو میشود ،ایراد
را باید در فایلهای سورس بازی یافت .این گونه مشکالت در بیشتر موارد از نسخه
نامناسب فایل کرک بازی ناشی میشود .بسیاری از فایلهای کرک شده در شرایط
خاصی با خطا روبهرو میشوند و بعدها معموال پس از عمومی شدن مشکل ،فایل
دیگری که مشکل را بر طرف نموده است ،منتشر میشود .قبل از هر کاری ،ابتدا از
سالم بودن دیسک بازی اطمینان حاصل کنید .بازی را تعمیر کنید و اگر مشکل رفع
نشد ،از نسخه دیگری برای نصب مجدد بازی استفاده نمایید.

نیم نگاهی به عناوین بازیهای شاخص فصل زمستان

سبک نقشآفرینی ساخته شده و تنها به صورت یک نفره
روی ویندوز قابل اجراستLightning Returns: Final .
Fantasy XIIIسیزدهمی��ن نسخه از سری اصلی بازی
نهایت خیال است که در سبک اکشن – نقشآفرینی برای
اج��را در دو کنسول  Xbox 360و  PS3آماده شده است.
نسخه ژاپنی این بازی ماه پیش در ژاپن عرضه شد و عمدتا
امتیازات��ی باالتر از  90دریافت کرد .این بازی تنها عنوانی
بود که توانست رکورد  Super Mario 3D Worldرا در
فروش بش��کند و در صدر پرفروشترین نرمافزارهای روز
ژاپن قرار گیرد .نسخه انگلیسی این بازی در  22بهمن به
عرضه عمومی گذاشته خواهد شد .بازی متفاوت و بسیار
هیجانانگی ز �Plants vs. Zombies: Garden War
 fareیک جهش در این مجموعه محسوب میشود که با
بهرهگیری از یکی از بهترین موتورهای گرافیکی ،هدفی
متفاوت را نش��انه گرفته است .این بازی که این بار سبک
شوتر سوم شخص را نیز شامل میشود ،در  29بهمن برای
اج��را در وین��دوز Xbox 360 ،و  Xbox Oneبه عرضه
عمومی گذاشته خواهد ش��دCastlevania: Lords of .
 Shadow 2بازی پرطرف��دار و شناخته شده Konami

است که در میان عالقهمندان سبک اکش��ن – ماجرایی
از اهمیت ویژهای برخ��وردار است .این بازی برای اجرا در
وین��دوز PS3 ،و  Xbox 360در  5اسفند به بازار میآید.
عنوان  Thiefب��ازی ساخ��ت  Square Enixاست که
به سبب نمایشه��ای موفق خود ،زیر ذرهبین بازیکنان و
منتقدان قرار گرفته است .این بازی اکشن – پنهانکاری،
روایتی مدرنتر و متفاوت از کلیشه رابینهود است اما با این
وجود ،بسیاری بر این باورند که  Thiefیکی از عناوین برتر
س��ال  2014خواهد بود .این بازی در  6اسفند برای اجرای
در وین��دوز PS3، PS4، Xbox 360 ،و  Xbox Oneبه
عرضه گذاشته خواهد شد.
 Titanfallبا یک��ی از موفقترین پیشنمایشهای طول
تاری��خ در  E3 2013از شاخصتری��ن بازیه��ای 2014
محسوب میش��ود .سازندگان این بازی ،خالقان مجموعه
ندای وظیفهاند که پس از اختالفات جنجالی با Activision
اینک به صورت مستقل بازی میسازند و  Titanfallاولین
بازی این گروه است .این موضوع به اهمیت این بازی افزوده
و آن را در ص��در بازیهای مورد توج��ه در  2014قرار داده
اس��ت .این بازی هیجانانگیز در سبک شوتر اول شخص
ساخته شده و  Xbox 360، Xbox Oneو ویندوز میزبان
آن هستند .این بازی در  20اسفند منتشر میشود .در همین
روز  Dark Souls IIبه بازار خواهد آمد .نسخه اول آن بارها
مورد تحسین قرار گرفت و امتیازات عموما باالی  90این
بازی ،در سال عرضه آن رکورددار بود .عنوان بهترین بازی
 ،2011بهترین بازی نقشآفرینی و بهترین بازی کنسولی در
همین سال ،از افتخارات نسخه اول این بازی است ،حال آن
که سازنده این مجموعه مدعی است  Dark Souls IIبه
مراتب از نسخه اول بهتر خواهد بود .این بازی در  20اسفند
برای اجرا در  PS3و  Xbox 360عرضه میشود اما زمان
عرضه نسخه ویندوزی آن مشخص نیست.
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تجدید یک خاطره خوشایند

از غن��ای باالیی برخوردار است .در واقع Throne of

 Bhaalبست��ه توسعهای است که برای دومین نسخه
از ب��ازی  Baldur's Gate IIساخت��ه ش��ده و بدین
ترتی��ب میت��وان Baldur's Gate II: Enhanced
 Editionرا دو ب��ازی کامال بزرگ دانست که به طور
مجتمع ارائه شدهاند .ب��ه همین دلیل این بازی بسیار
بزرگت��ر از بسیاری از بازیهای نقشآفرینی امروزی
به نظر میرسد.
بازی جدید تمام نقشههای نسخههای قبلی را در خود
گنجانده است؛ عالوه بر این که نقشههای جدیدی نیز
برای این نسخه طراحی شده است.
گیمپل��ی بازی مبارزات ک�لاس محور افسانهای را به
تصویر میکش��د .درس��ت شبیه ب��ه Dragon Age
هر ی��ک از کاراکترها خصوصی��ات ،عالقهمندیها و
تواناییه��ای خاص خود را دارند .قهرمان اصلی بازی
بر طب��ق عالقهمندیه��ای بازیک��ن ساخته میشود
و سپ��س بازیکن میتواند از می��ان انبوه کاراکترهای
موج��ود در بازی ،چند قهرم��ان دیگر را با خود همراه
ک��رده و در نبردهای سخت و پیچیده بازی ،از ترکیب
توانمندیه��ای چند کاراکتر استف��اده کند .این همان
روش��ی اسـت ک��ه در  Dungeon Siegeو Mass
 Effectنیز به کار گرفته شده است.

مهمتری��ن بهب��ود گرافیکی نسخه جدی��د در مقایسه
ب��ا نسخههای قدیم��ی این بـازی خوشن��ام ،افزایش
رزولـوشـ��ن بازی اسـت که تا ح��د  Full HDارتقـا
یافت��ه امـ��ا سازنـده ب��ازی اصالحـ��ات اندکی را در
طراح��ی کاراکتره��ا و ب��اال بردن کیفیـ��ت بـافتها
اعمال کرده است.
در واق��ع بعد از گذشت  15سال ،همچنان این طراحی
ک��م جزئیات و بدوی به نظر میرسد و به همین دلیل
ممکن است بازیکنان��ی که روی گرافیک بازی تاکید
خاص��ی دارند ،خیل��ی زود از تماشای مناظر این بازی
خسته شوند.
متاسفانه در پ��ی بهبودهای گرافیکی بازی ،چند باگ
نی��ز در برنام��ه اجرایی ب��ازی به وجود آم��ده است و
بسی��اری از بازیکنان این ب��ازی ،از بروز خطا و خارج
شدن از بازی گالیه کردهاند.
ای��ن موضوع باعث شده است ک��ه نسخه بهبود یافته
این بازی برخالف نسخه  93امتیازی خود ،حداکثر به
امتیاز  80دست یابد .اگر چه همچنان باید این بازی را
در میان بازیهای خوب رده بندی کرد.
 Baldur's Gate II: Enhanced Editionب��رای
اج��را در سیستمعاملهای خانواده ویندوز و مکینتاش
ساخته شده است.
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همـــراهباشـــما
بايتيها سالم .لطفا در مورد گوشيهاي  Galaxy Mini 2و  Galaxy Aceتوضيح
دهيد و بگویید كدام يك براي بازي مناسب است.

افقـی:
 -1نرمافزاری برای فیلمبرداری از مانیتور(صفحه  -2 )12انتقال بیماری
– سخن بیهوده  -بیحس و مفلوج  -3ندای بی انتها  -خاک سفالگری
 پرهیزکار  -4یکی از سرویسهای گوگل (صفحه  - )5از ویتامینها -5در ادبیات گاهی به جای ضمیر او به کار میرود  -نو و دست نخورده
 مهمترین علت درخواست دولتها برای حذف اطالعات کاربران (صفحه -6 )5از نرمافزارها  -از اسامی دختران  -7سیب نیم خورده جهان فناوری
(صفحه  - )3از پرندگان  -بله به زبان انگلیسی  -8واحد پول کشور ژاپن
 همان بله خودمان – آینده  -9طال  -مایه حیات است  -از فلزات  -10ازانواع باکتریها  -حکم شرعی  -11موفقترین طرح جهان (صفحه )3

عمـودی:

رمز جدول  300را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

( 6افقی و  8عمودی)  11( -افقی و  10عمودی)  1( -افقی و  2عمودی)  4( -افقی و  5عمودی)
( 9افقی و  2عمودی)  2 ( -افقی و  7عمودی)  7( -افقی و  3عمودی)  1( -افقی و  10عمودی)
رمز جدول شمــاره  :299بیسیک ()Basic

طراح جدول :شادی طباطبایی

بايت به  2نفر «يك نفر از مش�هد و يك نفر از شهرس�تـان» از كس�اني كه رمز جدول نشريه را ارسـال كنند ،جوايزي
به رسم یــادبود اهدا خواهد كرد .رمز جدول بايد از طريق ايميــل (در صورت تمایل به درج نامتان) و يا پيـــامك
به ش�ماره  2000999قبــل از چاپ ش�مــاره بعدي به دفتر بــايت ارسال شود .پيامكهاي ارســالي فقط بايد در
قالب زير ارسال شوند تا در قرعهكشي شركت داده شوند.
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.
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 -1مدیرعام��ل سابق اپل (صفحه  -2 )3خی��س و مرطوب  -از ضمایر
فاعل��ی در زبان انگلیسی  -بهره  -3از انواع ماشینهای باری  -شاخهای
از علم شیمی  -روشن بودن چراغ  -4 IDفرمت برخی از فایلهای متنی
 سازمان فضایی آمریکا  -5بخش یا قطعهای از یک چیز  -به فردی کهفعالیتهای حقوقی را بر عهده میگیرد ،گفته میشود  -کوچکترین واحد
ذخی��رهای رایانه  -6پروردگار  -پول فل��زی  -از نتهای موسیقی  -7از
سختافزارها  -شهری در استان فارس  -8مروارید  -از محصوالت اپل
(صفحه  - )3متعهد بودن به عهد و پیمان  -9آسیب و ضرر  -علم فناوری
اطالعات  -10وسیلهای برای غربال کردن  -نشانی اینترنتی  -تکرار یک
ح��رف  -11از رسانههای ذخیرهای (صفحه  - )12نام یکی از پروژههای
مایکروسافت و نام محلی در ایتالیا (صفحه )4

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 298

وحید خانی زارع
مشهـد

سینا خانزاده
تبریز

معصوم�ه بيرق�داري  -فاطمه عطاري  -هوش�نگ بختی�اری  -رضا
عباسزاده  -مصطفی فخرایی  -رضا بهاریفرد  -رضا دلیر  -ابوالفضل
مرش�دلو  -س�حرغیبی  -عیس�ی دهقان  -فاطمه نيازمند  -سعیده
خلیلیمطلق-شبنمصانعی-مهدیصانعی-مریمارتضاء-محمدرضا
عصمتیراد  -رضا غالمی  -حس�ن امیرپور  -نسترن داروگر  -عیسی
رس�ولی  -محمدعلی اکبری  -محمد مثنویدوست  -محمد اکبرزاده
 فرهاد فاطمیپور  -مرتضی نباتی  -احمدرضا قنبری  -محمد مروج کاظم علیزاده  -جواد اکبری  -بهراد شاکری  -سلیمه رحیمی  -زینبخدیوزاده-مریمبینوا-مرتضیکریمی-سیدمحمدابراهیممحمودیان
حسینآرامی-رضادلیر-آیدیننوری-فتحا...غفاری-مهساناصری تهمینه دهقان  -مژگان رحیمی  -جواد خالقیمنش  -زیبا جعفریان امید صادقینژاد  -احمد حاتمی  -حسین شوقی  -طاهره فيضيريابي سیدمحسن محمدزاده  -اميررضا رشيدي  -مصطفي زماني  -احمدكالمي  -حسین حکمآبادی  -بیژن کچرانلویی  -مصطفی حسینزاده
 بنتالهدی حس�ینی  -مهرداد س�تارزاده  -هــادی بـزرگــــی س�یدهفاطمه موس�وی  -حیدر ذبیحی  -وحید بابایی  -محمدرضادستگزار-وحیدبابایی-علیغالمی-سکینهرحمانی-فاطمهنجبائي
 علي ايزدي  -سعيده مختاريمقدم  -جواد محمدی  -علیرضا سهامی احمد اسماعیلزاده  -پروانه خانی  -نعمت اسماعیلزاده  -گالبتونخانی  -علی خانی  -احسان سامقاني  -حبیبا ...سبزهکار  -حمیدرضا
حاتمیراد  -عبدا ...ترابی  -مهدي نوايي  -وحید خواجهزاده  -مهدي
وكيلزاده  -امیر همتیان  -محمد فروزاننژاد  -مس�عود فروزاننژاد -
یاسر سعادتنژاد  -جواد قدمگاهی  -علی انصاري  -طالب سعادتزاده
 حدیثه سعادتزاده  -توران فاضل  -محمدانصاري  -جهانگیرخانزاده سیناخانزاده  -امیدانصاري  -نیره تقیزاده  -فاطمه كريمي  -عبدا...صمدی  -محمود فیروزی  -حس�ین فرهود  -معصوم�ه رحیمزاده -
هادي مس�توفيان  -زهره دروگرمقدم  -زکیه فروزاننژاد  -احمدعلی
قاس�می  -مصطفی فروزان ن�ژاد  -حیدر ذبیحی  -حس�ين عليزاده

سالم .بر بایتنویسان دانا لطفا هر هفته یک اسمارتفون معرفی کنید و بیشتر در این
رابطه مطلب بنویسید .متشکرم
سالم بایت عزیز .من فکر میکنم که یکی از مهمترین دالیل افت رتبه اینترنت
ایران محدودیتهایی هست که خود دولت برای کاربران عادی گذاشته است .در
صورتی که باقی جهان به سمت فضای ابری میروند ایران هنوز در زیرساختهای
ضعیف با هزینههای گزاف و اینترنت  128و لوح فشرده اسیر شده و فکر میکنم این
موضوع برای نسل چهارم ارتباطات هم صدق کند که کسی به سمت آن نرود .ممنون
سالم بايت عزيز .لطفا درباره قيمت و تاريخ ورود فبلت جديد
توضيح دهيد.

Asus Fonpab

سالم بایت .لطفا اگر ممکن است در مورد معایب گوشی  XPERIA PLAYتوضیح
بدهید و این که با آندروید  4هم وجود این گوشی ارائه میشود .با تشکر
سالم بایت عزیز .خدا قوت میگویم به همه شما .میخواستم در مورد فونپد
ایسوس توضیح بدهی و اسم و قیمت آن را در بازار بگویید .ممنون از همه همکاران
زحمتکش بایت.
با سالم وخسته نباشید .لطفا برای خرید تبلت بفرمایید که به چه ویژگیهایی باید
توجه شود.
با سالم بایت .لطفا روش فشردهسازي يك فايل با حجم باال را آموزش دهید.
سالم بایـت .بـازی "انافاس ریوالز" خیلی وقت است که برای ویندوز و
ایکسباکس و پلیاستیشن آمده است .تقریبا دو سه هفته میشود .شما گفتین بیست
و هشتم!!
سالم بايت عزيز .لطفا مراحل نصب ويندوز را کامل شرح دهيد تا من هم بتوانم ويندوز
را نصب کنم .با تشکر
سالم بایتی جان .ممکن است رام رسمی و یا غیر رسمی برای بهروز کردن
سیستمعامل گوشی گلکسی یانگ  GT-S6310Nمعرفی کنی.
بایت عزیز سالم .گوشی من گلکسی مدل  GT-S5830iلطفا در مورد امکانات
آن توضیح دهید .تشکر
سالم بايت لطفا بازي  MAFIA 3را هم معرفى کن.
سالم .خواهش میکنم طریقه نصب بازی  Battle Field 2را روی سیستمعامل
آندروید یاد بدهید.
بایتی لطفا راجع به  WPA personal ،WEP ،WPA2 ،WPAو انواع کدگذاری
شبکه کامل توضیح دهید.
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مرد آهنی خواننده میشود

شادی طباطبایی

اگ��ر از طرف��داران  Iron manهستی��د و دلت��ان میخواه��د کالهی مش��ابه این م��رد آهنی داشته باشی��د ،این محصول ک��ه اسپیکری به شک��ل شخصیت مرد
آهن��ی اس��ت میتوان��د مورد توجه شما ق��رار بگیرد .این بلوت��وث اسپیکر جالب بیسیم ب��وده و ان��دازه آن  125×74×87میلیمتر میباش��د .وزن آن  216گرم بوده و
مجه��ز ب��ه چراغه��ای  LEDاست که با روشن کردن اسپیکر روش��ن شده و آن را هولناک جل��وه میدهد .امکان اتصال آن به تبلت ،گوش��ی موبایل و دستگاههای
دیگ��ر وج��ود داشت��ه و کامال سب��ک و قابل حمل است .همچنین مجهز ب��ه میکروفون بوده و کارب��ر میتواند در حالی که موسیقی گ��وش میدهد تماسهای خود
را نی��ز پاس��خ ده��د .چ��ون دارای ورودی  USBو  MicroSDمیباشد از آن میت��وان به عنوان پخشکننده موسیق��ی نیز استفاده نمود .قیم��ت آن  32دالر است.
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آندروید با کالس

کلیدهایی برای سیب

عیدی اپل در سال نو

شرکت  Gressoبرای اولین بار دو نوع گوشی بسیار لوکس و گران قیمت را به بازار
عرضه داشته است که جنس بدنه آن از تیتانیوم و طال بوده و قیمت آنها به ترتیب
 1800و  2300دالر است.
ای��ن گوشیها مجهز به آندروید  4.1.2ب��وده و پردازنده  1.2گیگاهرتزی دارند .به
عالوه این که صفحهنمایش آنها  4.2اینچ با وضوح فول  HDمیباشد.
دوربین  8مگاپیکسلی 36GB ،حافظه داخلی و  1گیگابایت  RAMاز دیگر امکانات
این محصول است.
این گوشی بسیار خوش دست تا یک سال گارانتی داشته و در سال جدید میالدی با
تخفیف ویژه به فروش خواهد رسید.

شرک��ت  ZX Spectrumکه حدود  30سال سابقه در تولید انواع صفحهکلید دارد،
ای��ن بار صفحهکلیدی را به بازار عرضه کرده که البته برای انواع دستگاههای iOS
ساخته شده است.
صفحهکلید بیسیم فوق که با سیستم بلوتوث کار میکند میتواند برای وسایل مجهز
به آندروید نیز مورد استفاده قرار گیرد.
امک��ان انج��ام بازیهای مختلف با این صفحهکلید وج��ود داشته و کار با آن بسیار
راحت است.
ای��ن محصول  50دالری در آغاز سال جدید میالدی قابل استفاده برای مش��تریان
خواهد بود.

خبرهایی راجع به تولید ساعت هوشمند جدید اپل به گوش رسیده است که قرار شده
تا در سال جدید میالدی از آن رونمایی شود.
 iWatchمحصول جدید شرکت اپل است که نکته مهم در مورد این ساعت امکان
شارژ به صورت بیسیم بوده که با فاصله حدود یک متر قابل شارژ شدن بوده و برای
خانمها و آقایان به طور مجزا طراحی شده است.
صفحه نمای��ش آن به صورت ترنسپرنت و خمیده بوده و  200دالر قیمت دارد.این
ساع��ت هوشمند دارای امکانات متعدد و بسیاری است که اپل هنوز جزئیات زیادی
از آن منتشر نکرده است و قرار است در ماههای ابتدایی  2014به بازار عرضه شود.

فوق باریک و فوق سبک

عکس دیجیتال ،چاپ آنالوگ

شرک��ت  Logitechدر میان انب��وه سختافزارهایی که به بازار عرضه
میکند ،برخی از آنها را با ویژگیهای منحصر به فرد به مشتریان خود
ارائه میدهد.
 T630یکی از این محصوالت است که با بدنهای نقرهای رنگ و صاف
بسیار باریکتر و بسیار سبکتر از نمونههای قبلی تولید شده است.
ای��ن ویژگی باعث میشود تا حمل و استفاده از آن کار آسانی باشد .این
م��اوس منحصرا ب��رای ویندوز  8طراحی شـده و ع�لاوه بر ایـن که با
 Gesturesکار میکند ،امکان اتصال همزمان آن به صورت بیسیم به
چندین وسیله مختلف به راحتی میسر میباشد.

 Impossible Instant Labنام این دستگاه عجیب است که میتواند
در لحظه عکسهای دیجیتالی شما را چاپ کند .این چاپگر یک تفاوت
عمده با چاپگرهای موجود دارد که به صورت آنالوگ عکسها را برای
شم��ا چاپ میکند .در حقیقت البراتوار کوچکی است که میتواند مثل
زمانه��ای گذشته عکسها را چاپ کند .ای��ن محصول در عین حال
بسیار سبک بوده و به راحتی قابل حمل است.کافی است موبایل خود را
روی دستگاه قرار داده و شاتر قرار گرفته روی فیلم عکاسی را باز کنید.
با روشن کردن تایمر در زمان مشخص دوربین تصویر را نمایش داده و
فورا چاپ روی فیلم عکاسی صورت میگیرد .قیمت آن  300دالر است.

