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      مكانيك مجازى 
                               براى رايانه



ــه فناورى  ــادي ب ــه زي ــف توج ــازنده هاي مختل س
تشخيص حركت نشان داده اند. كينكت و پلي استيشن 
ــول هاي بازي و قابليت تشخيص حركت  Eye در كنس
ــم كه بتازگى روي برخي تلفن هاي هوشمند وجود  چش
ــت. در پي موجي كه  ــد اين نكته اس ــي موي دارد، همگ
براي فناورى تشخيص حركت به راه افتاده، اينتل دست 
ــر زبان ها بيندازد  به اقدامي زده تا دوباره نامش را بر س
ــازنده اي بيش از يك پردازنده ساز  و خود را به عنوان س

معرفي كند.
ــش را «رايانش ادراكي»  ــروژه جديد اينتل كه نام پ
ــته اند، قصد دارد در عوض انجام حركت، احساس  گذاش
ــه اى كند. به  ــتورهاي رايان ــر حركت را تبديل به دس ه
ــدف از رايانش  ــئوالن اين پروژه، ه ــه يكي از مس گفت

ــت كه رايانه ها را بيشتر  ادراكي اين اس
شبيه انسان كنيم. به گفته او، اگر رايانه 
ــاس را درك  ــد عمق و ميزان احس بتوان
ــگفت انگيز  ــد، دنيايي از كارهاي ش كن
ــوده مي شود.  ــازنده ها گش پيش روي س
ــات فقط  ــا قادر به درك احساس رايانه ه
ــوند و مي توانند  ــن مي ش ــا يك دوربي ب
منظور كاربر را از گفته وي متوجه شوند. 
ــاي بازگو كردن  ــراي مثال كاربر به ج ب
ــتور براي پخش يك موزيك،  چند دس
ــه رايانه  ــط با يك جمله ك مي تواند فق

ــود، دستور  ــادي يا غم ـ را متوجه مي ش لحن وي ـ ش
ــر از آن رايانه مي تواند  ــود را به عمل تبديل كند. غي خ

حركت تك تك انگشتان را تشخيص دهد.
ــت  ــت كه اكنون حركت تمام دس  اين در حالي اس
ــت. همچنين كاربر توسط  براي رايانه ها قابل درك اس
ــا حالت چهره خود ـ عصباني يا  اين فناورى مي تواند ب

شاد ـ دستور متفاوتي را به دستگاه منتقل كند.
ــت آنقدر  ــل معتقد اس ــن تالش ها، اينت ــال با اي فع
ــرفت داشته كه بزودي دستگاه هايي با اين فناورى  پيش
ــت كاري كند  ــل اميدوار اس ــد. اينت معرفي خواهند ش
ــش ادراكي از  ــتفاده از رايان ــازنده اي براي اس تا هر س
ــد و بتواند خود را بيش از  ــتفاده كن پردازنده هاي آن اس

پيش در بين تلفن هاي همراه جا كند.
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ــمند،  ــزون تلفن هاي هوش ــد روزاف همگام با رش
ــت  برنامك هاي ارتباطي هم به محبوبيت بااليي دس
ــان  ــن برنامك هاي ارتباطي كه تعدادش يافته اند.  اي
ــم مي كنند كه كاربران  ــت، زمينه اى را فراه كم نيس
ــا هزينه پايين  ــبكه اينترنت ب ــد از طريق ش مي توانن
ــري و ويدئويي به يكديگر  ــام متني، صوتي، تصوي پي
ــنپ چت  ــن برنامك ها اس ــد. در ميان اي ــال كنن ارس
ــق آن كاربر  ــود دارد كه از طري (Snapchat) وج
ــپس به  ــد عكس گرفته يا ويدئو ضبط كند س مي توان
آنها متن يا نقاشي بيفزايد. پس از آن مي تواند عكس 
ــتي از دريافت كنندگان مشخص  يا ويدئو را به فهرس
ــال كند. اين تصاوير و ويدئوها اصطالحا  ــده، ارس ش
ــران مي توانند يك  ــود. كارب ــده مي ش Snaps نامي
ــخص  ـ  را مش ـ  بين يك تا ده ثانيه   ــدوده زماني   مح
كنند تا طي آن مدت دريافت كنندگان قادر به مشاهده 
ــيدن محدوده  ــه پايان رس ــند. پس از ب ــر باش تصاوي
زماني، تصاوير از ديد دريافت كنندگان مخفي شده و 

از سرورهاي اسنپ چت نيز حذف مي شود.

ــنپ چت از دو سال پيش در قالب يك استارت  اس
ــپيگل (Evan Spiegel) كار  ــده اِوان اس آپ با اي
خود را آغاز كرد. هم اكنون پس از گذشت اين مدت، 

ــن نوجوانان و  ــنپ چت به محبوبيت بااليي در بي اس
ــمند دست يافته،  ــن و سال تلفن هوش كاربران كم س
ــنپ توسط  طورى كه روزانه بيش از 400 ميليون اس
ــن محبوبيت  ــا توجه به اي ــود. ب ــدل مي ش آن رد و ب
اسنپ چت، فيسبوك تمايل خود را با رقم شگفت انگيز 
سه ميليارد دالر براي خريد اين شركت نوپا اظهار كرد. 
اين در حالي است كه همين چند ماه پيش ارزش كل 
اسنپ چت تنها 800 ميليون دالر برآورد شده بود. اما 
جالب تر از اين ارقام عكس العمل اسپيگل بيست وسه 
ساله در پاسخ به پيشنهاد هيجان آور مارك زوكربرگ 
ــنپ چت است؛ او به اين پيشنهاد پاسخ  براي خريد اس

منفي داده است!
بدون در نظر گرفتن درست يا غلط بودن تصميم 
ــخص جواني همچون وي  ــپيگل، پاسخ منفي ش اس
ــجاعت  ــان از اعتماد به نفس و ش ــه زوكربرگ، نش ب
ــپيگل بر اين باور است  او و اعتقاد به كارش دارد. اس
اسنپ چت اليق ارزشي بيشتر از آن چيزي كه اكنون 

به نظر مي رسد، است.

اختراع جديد خاله قزي
صنعت گيم و بازيسازي 
ــوزه نرم افزار و  ــالف ح برخ
برنامه كاربردي از محبوبيت 
ــور برخوردار  بااليي در كش
ــتوديوهاي  اس از  و  ــت  اس
ــه  ــزرگ گرفت ــك و ب كوچ
ــاص در ايران  ــراد خ ــا اف ت
ــا  ب ــد.  مي كنن ــازي  بازيس
اينترنت مي توان  در  چرخي 
ــازي خوش  ب ــوان  چند عن
ــت در  ــا كيفي ب ــاخت و  س

ــبك هاي مختلف يافت كه به دست جوانان  س
ــده اند و در حد نمونه هاي  ــورمان توليد ش كش
خارجي خود هستند. يكي از اين عناوين جذاب 
ــبك پلتفرمر  بازي رايانه اي «خاله قزي» در س
ــبك و  ــه از لحاظ هنري، س ــت ك دو بعدي اس

سياقي كامال شاد و رنگارنگ دارد. 
ــي در اين بازي  ــام پيرزن ــه قزي» ن «خال
ــادي آباد زندگي مي كند  ــت كه اطراف ش اس
ــت و در عين  ــيار باهوش و سرحال اس و بس
ــت تا  حال هر روز منتظر بچه هاي دهكده اس
ــردن و درس  خواندن به خانه او  براي بازي ك
ــد. يك روز هيچ يك از بچه ها به خانه  او  بياين

مراجعه نمي كنند. 
ــود و پس از پرس  خاله قزي نگران مي ش
ــام بچه هاي دهكده  ــود تم و جو متوجه مي ش
ــاق پيرزن  ــي اين اتف ــده اند. در پ ــده ش دزدي
ــن مخفي خود  ــراغ زيرزمي ــان بازي، س مهرب
ــي رود و آخرين اختراع خود را كه يك ربات  م
ــت راه مي اندازد تا دزديده  شبيه كدو تنبل اس

شدن بچه ها را پيگيري كند.
ــددي دارد و تمام پس  ــل متع بازي مراح
ــت طراحي و رنگ آميزي  زمينه هاي آن با دس

شده است. 
ــيار  ــاي مراحل بس ــات در طراحي ه جزئي
ــز در روند  ــال جنبه طن ــن ح ــت در عي باالس
داستاني آن كامال حفظ شده است؛ از طراحي 
ــمنان و  ــزي گرفته تا دش ــخصيت خاله ق ش
ــر طنز براي  ــان دهنده  اهميت عنص غيره نش

بازيسازان بوده است.
ــراي رايانه هاي  ــون ب ــازي هم اكن  اين ب
ــخصي ويندوز و مك عرضه شده ولي قرار  ش
است براي دو پلتفرم آي.او.اس و اندرويد هم 

عرضه شود.

 «نه» به 3 ميليارد دالر

 كتابخوان جديد آمازون 
در راه است

با آن كه اين روزها انواع و اقسام تبلت ها در بازار 
ــيله از  ــود دارد و مانور زيادي براي خريد اين وس وج
ــازندگان آن در اين سو و آن سوي اينترنت  سوى س
ــم مي خورد، اما هنوز مواردي هست كه تبلت  به چش
ــي از مهم ترين  ــود. يك ــن آن ش ــد جايگزي نمي توان
ــد و  ــته باش كاربردهايي كه يك تبلت مي تواند داش
ــه مي كند آن را بخرد، خواندن نوشته  كاربر را وسوس
ــت. اين در حالي  و كتاب روي اين رايانه لوحه اي اس
ــگر  ــم خواندن كتاب روي نمايش ــت كه هنوز ه اس
ديجيتال نمي تواند لذت ورق زدن يك كتاب سنتي را 
ــركت آمازون  انتقال دهد. با توجه به اين موضوع ش
ــروش آنالين  ــوزه ف ــي تخصصي در ح ــه فعاليت ك
ــاخت تبلت هايي به نام  ــال پيش س ــد س دارد، از چن
ــدف محصولي مختص  ــدل (Kindle) را با ه كين
ــيده  كتابخواني معرفي كرد. حال طبق خبرهاي رس
ــده نسل جديدي از اين  ــركت، مشخص ش از اين ش
ــگري با  ــت كه به نمايش كتابخوان آماده عرضه اس
ــلي 300ppi و بدنه اي سبك تر مجهز  تراكم پيكس
ــده كه تصويري مانند ورق كتاب در برابر چشم ها  ش
ــلي  ــن بهبود تراكم پيكس ــش مي گذارد. اي به نماي
ــي اين تبلت  ــد كه مدل فعل ــي اتفاق مي افت در حال
كتابخوان با نامPaperwhite تراكم 212 پيكسل 
در هر اينچ از خود را دارد و تفاوت كيفيت قطعا بايد 

قابل توجه باشد.
غير از بهبود كيفيت نمايشگر ظاهر تبلت همچون 
قاب دور صفحه نمايش تغيير يافته و سطح روي آن 
ــانده شده است.اما  ــتيك با شيشه پوش به جاي پالس
ــده وزن دستگاه باال رود و در  اين تغييرها باعث نش
ــت. بر اساس شواهد  ــبك تر اس حقيقت اين تبلت س
ــال آينده  ــت در فصل دوم س موجود ظاهرا قرار اس

ميالدي اين كتابخوان آمازون رونمايي شود.

پشتيباني بادبان ماهي از اندرويد
ــون  همچ ــي  بزرگ ــركت  ش ــه  ك ــي  حال در 
ــط ويندوزفون، به  ــد توس ــافت، مي كوش مايكروس
ــل موبايلي تبديل  ــتم هاى عام ــوم سيس بازيگر س
شود، توليد يك سيستم عامل جديد و وارد شدن به 
گود رقابت با آي.او.اس، اندرويد و به خطر انداختن 

ــي پرخطر و  ــون مي تواند اقدام ــت ويندوزف موقعي
ــد  ــد. با اين حال به نظر نمي رس ــه باش ماجراجويان
ــي جوال  ــمند يعن ــن هوش ــدي تلف ــازنده فنالن س
ــته و قصد  ــه اين موضوع داش ــي ب (Jolla) اعتناي
دارد با سيستم عامل بادبان ماهي (Sailfish)، راه 
جديدي را آغاز كند.سازنده اين سيستم عامل بر اين 
ــيل فيش در مقايسه با همتاهاي  ــت كه س باور اس
ــت خوردند شانس بااليي براي  مشابهي كه شكس
ــت. اين سيستم عامل و تلفني  موفقيت خواهد داش
ــد هم اكنون به  ــت سخت افزار آن باش كه قرار اس
ــت 540 دالر در اروپا پيش فروش خود را آغاز  قيم
ــه تاريخي در مناطق  ــده چ كرده و هنوز اعالم نش
ــش به نحوي  ــيل في ــد. س ديگر عرضه خواهد ش
طراحي شده كه نيازي به دكمه فيزيكي روي بدنه 

ندارد و تمامي دستورها مستقيم از نمايشگر منتقل 
ــود. يكي از مشكالت سيستم هاى عامل نوپا  مي ش
ــك بري كمبود برنامك  همچون ويندوزفون يا بل
ــت مدتي  ــت؛ براي مثال پس از گذش كاربردي اس
ــي برنامك ويندوزفوني  ــتاگرام بتازگ طوالني اينس
ــت.  ــود را مخصوص اين پلتفرم عرضه كرده اس خ
ــكل سيل فيش از همان ابتداي  براي رفع اين مش
ــت برنامك هاي اندرويدي را هم  كار خود قادر اس
ــيل  ــت گوگل پلي روي س اجرا كند. البته قرار نيس
فيش قابل دسترس باشد، بلكه توسط ماركت هاي 
شخص ثالث مي توان برخي برنامك هاي اندرويدي 
را روي اين سيستم عامل اجرا كرد. جوال هنوز آمار 
ــل ارائه اندرويدي  ــتي از برنامك هاي قاب يا فهرس

منتشر نكرده است.

  رايانش ادراكي، پروژه جديد اينتل
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 افزونه اي براي 
گوش دادن به كاربر

گوگل بتازگي افزونه اي براي مرورگر كروم منتشر 
ــرويس هاي موبايلي اش را  كرده كه تجربه يكي از س
به دسكتاپ مي آورد. اين سرويس جستجوگر خودكار 
ــت كه با اداي عبارت «خيلي خب گوگل»  صوت اس

ــه كار مي افتد و اكنون فقط   (Okay, Google) ب
به زبان انگليسي خدماتش را ارائه مي كند. 

ــتجوي  ــن افزونه، امكان جس ــش از معرفي اي پي
ــكتاپ وجود داشت، اما براي استفاده  صوتي روي دس
ــكل  ــر بايد روي يك آيكون ميكروفن ش از آن كارب
كليك مى كرد تا گوگل به وي گوش دهد. اما اكنون 
ــايت  ــه محض نصب اين افزونه هر زمان كه در س ب
ــن همان عبارت  ــيد مي توانيد تنها با گفت گوگل باش
ــتيد بدون هيچ  ــه كه به دنبالش هس ــر هر آنچ و ذك

كليك كردني عمل جستجو را انجام دهيد.
ــال اين افزونه محدوديت هايي هم دارد؛  با اين ح
براي نمونه براي فعال شدن بايد تب سايت گوگل در 
ــد و عالمت ميكروفن  ميان تب هاي مرورگر باز باش
ــود تا گوش دادن به دستور كاربر  تو خالي بايد پر ش
ــويي پس از انجام جستجو و  ــود. از س ــخص ش مش
نمايان شدن صفحه نتايج، باز هم مي شود جستجوي 

صوتي را انجام داد. 
اين افزونه به محض اداي هر واژه، آن را نمايش 
مي دهد و دقت بااليي دارد. براي دريافت اين افزونه 

به نشانى goo.gl / F1m7nE مراجعه كنيد.

ــتجو هاي روزانه كاربران به آن ختم  ــياري از جس ــت كه بس ــنامه آزاد پايگاهي اس ويكي پديا يا همان دانش
مي شود. شايد تا به حال برايتان پيش آمده كه به آن سر زده و به خود گفته باشيد اي كاش امكان دسترسي به 
ــاخته شده  ــر بود. با توجه به اين نياز، نرم افزار متن بازي به نام Xowa س ويكي پديا بدون نياز به اينترنت ميس

كه مي تواند به صورت خودكار تمام ويكي پديا را روي دسكتاپ ذخيره كند.
 HTML ــت كامل و اصلي ــاالت ويكي پديا را همراه فرم ــت يك كپي از همه مق ــن نرم افزار قادر اس اي
ــري از ويكي پديا همچون  ــر مي تواند بخش هاي ديگ ــش دهد. همچنين كارب ــه صورت آفالين نماي ــايت ب س

Wiktionary يا Wikquote را هم ذخيره كند و بدون نياز به اينترنت داخل آنها جستجو كند.
بخش انگليسي ويكي پديا بيش از 13 ميليون صفحه همراه چهار ميليون تصوير دارد كه حجمي بيشتر از 20 
ــت. از همين رو ذخيره سازي  گيگابايت به خود اختصاص داده اس
اين ميزان داده كار زمانبري است. براي دريافت تمام ويكي 
ــي همراه تصوير حدود صد گيگابايت  پدياي انگليس
ــاعت زمان براي  ــك و 30 س ظرفيت هارد ديس
ــت. البته پس از  ــام فرآيند پردازش نياز اس اتم
تكميل پروسه، حجم فايل به 25 گيگابايت 
 Xowa ــعه دهنده هاي خواهد رسيد. توس
ــتند  اعالم كرده اند كه كاربران مجبور نيس
اين ظرفيت را دانلود كنند. به توصيه تيم 
ــخه  ــعه دهنده، كاربرها مي توانند نس توس
ــاده ويكي پديا را كه 184 هزار مقاله و  س
90 هزار عكس دارد، دريافت كنند. نسخه 
ــخه  ــي 200 مگابايت حجم دارد و نس متن

تصويردار دو گيگابايت.
ــرا روي  ــاز قابليت اج ــزار متن ب ــن نرم اف اي
سيستم عامل ويندوز، لينوكس و مك او.اس را دارد 

و مي تواند در هر زمان به روز رساني شود.

2 حافظه در يك درايوويكي پدياي آفالين
 SSD ــاي ــاالي حافظه ه ــه قيمت ب ــا توجه ب ب
ــمت  مخصوصا در ظرفيت باال، كمتر كاربري به س
ــيار  ــرعت بس ــي رود. گرچه اين درايو ها س آن م
ــرعت جايگزين  ــد و مي توانند بس بااليي دارن
ــوند. براي  ــان ش ــك چرخ ــاي ديس هارده
ــنود كردن عالقه مندان SSD شركت  خش
ــه اي تلفيقي  ــال حافظ ــترن ديجيت وس
ــت HDD و  ــاخته كه يك تراباي س
120 گيگابايت SSD دارد. اين كار 
ــده تا اين حافظه ويژگي  باعث ش
ــيار باالي SSD و  ــرعت بس س
ــن و ظرفيت  پايي ويژگي قيمت 
ــان  همزم را   HDD ــاالي  ب
ــه 5 / 2  ــد.اين حافظ ــته باش داش
ــا 5 / 9 ميلي متر ضخامت  اينچي تنه
ــت كه سرعت انتقال  دارد و به درگاه SATA 3 مجهز اس
داده تا شش گيگابيت بر ثانيه را فراهم مي آورد و سرعت خواندن 350 مگابايت 
در ثانيه را دارد. حداقل مصرف اين درايو 9 / 0 وات است در زمان كار با حداكثر توان مصرفش به 80 / 1 وات 

ــو كه Black2 نام  ــد. به همراه اين دراي مي رس
ــه يو.اس.بي هم وجود  ــاتا ب دارد كابل تبديل س
ــد.  ــا قيمت 300 دالر به فروش مي رس دارد و ب
ــود دارد كه كاربر  ــتمي وج روي اين هارد سيس
ــت روي SSD و  ــد اطالعاتش را نخس مي توان
سپس روي HDD ذخيره كند تا عمل انتقال با 

سرعت باالتري انجام شود.

ــوس گوگل  ــمند را دنبال كنيد، حتما با تلفن هاي نكس اگر اخبار تلفن هاي هوش
ــركت وارد بازار مي شوند. با  ــتيد كه با اندرويد خالص و توسط همين ش ــنا هس آش
ــمند گزارش هايي مبني بر  توجه به محبوبيت باالي اين خانواده از تلفن هاي هوش
آسيب پذيري نكسوس ها رسيده كه مي تواند براي دارندگان آنها ناخوشايند باشد. 

ــن يا  ــاس گزارش ها ، با دريافت يك پيامك خاص تلفن خاموش و روش براس
ــود. اين مشكل با دريافت نوع خاصي از پيام كوتاه كه در  به اصطالح ريبوت مي ش
شبكه جي.اس.ام Flash SMS نام دارد رخ مي دهد. Flash SMS برجسته از 
تمامي برنامه هاي در حال اجرا روي صفحه تلفن به نمايش در مي آيد و كاربر پس 
ــره كند. هم اكنون تنها تلفن هاي  ــدن آن يا بايد پيامك را پاك كند يا ذخي از خوان
گلكسي نكسوس، نكسوس 4 و نكسوس 5 كه از اندرويد 4 به باال بهره مي برند و 
30 تا از اين پيامك ها را دريافت كرده و پاك نكرده اند، ريبوت يا قفل شدن دستگاه 

يا قطع شدن شبكه موبايل و وايرلس را تجربه كرده اند. 
ــف كرده آن را  ــيب پذيري و نقص را كش ــور هلند كه اين آس Alecu از كش
ــكل مشابه اي  ــوس هم آزمايش كرده، ولي مش ــتگاه غيرنكس روي حدود 20 دس
ــه گوگل گزارش  ــل اين نقص را ب ــت كه وي مدت ها قب ــت. جالب اس نديده اس

ــد 3 / 4 دريافت كرده كه عمال  ــكل در اندروي ــخي مبني بر رفع مش داده، ولي پاس
ــكل  ــت. در حال حاضر تنها راه موجود براي رهايي از اين مش اين اتفاق نيفتاده اس

ري استارت كردن دستگاه است.

آسيب پذيري تلفن هاي نكسوس از طريق پيامك

ــپزي دوست دارد  ــاهده يك برنامه آموزش آش معموال هر بيننده اي پس از مش
كمي از غذا يا خوراكي درست شده را مزه كند، اما چنين امكاني وجود ندارد. اكنون 

ــتگاهي ساخته اند كه  ــنگاپور، دس ــگاه ملي س گروهي از محققان مالزيايي در دانش
ــاز ديجيتال طعم» ناميده مي شود. در قسمتي از اين دستگاه يك الكترود  «شبيه س

وجود دارد كه با تماس به زبان شخص مي تواند مزه را منتقل كند.
ــازي با ارسال جريان هاي كوتاه متناوب با تغيير دادن دماي خفيف زبان  شبيه س
انجام مي شود و باعث مي شود زبان به نوعي فريب داده شود و طعم شيرين، شور، 
تلخ و ترش را درك كند. سرپرست اين گروه مي گويد تحريك الكتريكي و دمايي 

نوك زبان حس درك طعم هاي مختلف را ايجاد مي كند.
ــود، جثه اي بزرگ و زمخت دارد، اما  ــتگاه در طراحي اوليه خ هم اكنون اين دس
ــت به گونه اي كه بتوان با دهان بسته نيز  ــازنده در حال باز طراحي آن اس گروه س

تماس الكترود با زبان را برقرار كرد. 
ــازي بو و بافت ماده غذايي هم كار  ــا عالوه بر اين قصد دارند روي شبيه س آنه
ــاخت اين دستگاه،  ــيار پيچيده اي است. با نهايي شدن س ــاله بس كنند كه البته مس
ــتند و به  ــك مزه، طعم ها را براي يكديگر بفرس ــرح ي افراد مي توانند در عوض ش

اشتراك گذارند.

طعم غذاها را به اشتراك بگذاريد

يكشنبه 17 آذر 1392/ شماره 3451



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45104 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

واكاوى

آرش جهانگيري
ــر ما خيلي زود به  ــا وقايع فناورانه دور و ب ــن روزه اي
ــوند؛ از آتاري و هفت سنگ و مار پله  خاطره تبديل مي ش
گرفته تا بخاري نفتي و ميكرو. پديده هايي كه با پيشرفت 
ــت دادند و به  ــان را از دس دنياي دور و برمان، كاربردش
ــت يكي ديگر از اين  ــدند، حاال قرار اس خاطره تبديل ش
ــوش كند. حتما  ــان خاطره ها جا خ ــا هم در مي پديده ه
ــنيده ايد؛ يكي از  ــما هم نام موزيك پلير وينمپ را ش ش
ــن پخش كننده هاي موزيك  ــن و محبوب تري قديمي تري
ــال مي گذرد.  ــخه اش 15 س كه از تاريخ عرضه اولين نس
ــه  ــده اين پلير محبوب، آخر همين ماه براي هميش پرون
ــته مي شود. بيست و نهم آذر موعدي است كه سايت  بس
وينمپ براي خداحافظي هميشگي با كاربرانش انتخاب 
كرده است. اين پايان كار موزيك پلير محبوبي است كه 
در روزهاي تاتي كردن با رايانه هاي پنتيوم 3، ويندوز 98 

و ام.اي با آن خو گرفته بوديم.

قصه از كجا شروع شد؟
ــجوي برنامه نويس مستقل  ــال 1376، دو  دانش س
ــري بولديروف،  ــتين فرانكل و ديميت ــه نام هاي جاس ب
ــام AMP پلير را روي فضاي اينترنتي  نرم افزاري با ن
ــرار دادند. خيلي زود اين  ــبت كوچك آن زمان، ق به نس
ــافت قرار گرفت و با  ــركت نال س نرم افزار مورد توجه ش
ــروع كار نرم افزاري  ــد. اين ش ــام وينمپ وارد بازار ش ن
ــي، روز به روز  ــدن فايل هاي اينترنت ــا رايج ش بود كه ب
ــان كه پليرهايي  ــه محبوبت خود مي افزود. در آن زم ب
ــيار سنگين پيدا  غير از مدياپلير ضعيف و جت آديوي بس
ــود. از ويژگي هاي اين  ــد، وينمپ يك معجزه ب نمي ش
ــه توانايي پخش فايل هاي صوتي و  نرم افزار مي توان ب
تصويري در فرمت هاي مختلف، اكواليزر حرفه اي براي 
تنظيم پخش، توانايي ذخيره سازي فهرست آهنگ هاي 
ــك فايل چند كيلوبايتي، توانايي كپي  مورد عالقه در ي
ــي دي و توانايي تبديل فرمت چند فايل صوتي اشاره  س
ــال نسخه جديدي ارائه مي كرد  كرد. اين نرم افزار هر س
ــخه از آن در اختيار كاربران  ــال 2001، پنج نس و تا س
ــپ را از ديگر رقبايش  ــرار گرفت. اما چيزي كه وينم ق
متفاوت مي كرد، ظاهر جالب، منوهاي مختلف و قابليت 
ــم مفهوم آن در  ــازي بود كه حتي هنوز ه خصوصي س

دنياي ديجيتال باب نشده است.

الما ايرانيزه مي شود
ــمبل شتر الما شناخته  اوج محبوبيت وينمپ كه با س
ــر دهه 70  ــا اواخ ــار كارش مصادف ب ــه آغ ــد، ب مي ش
خورشيدي بر مي گردد. در آن زمان وينمپ يكي از بهترين 
ــه و البته راديوهاي  ــاي موزيك هاي رايان پخش كننده ه
اينترنتي بود؛ يعني درست زماني كه تازه پاي رايانه ها به 
ــده بود. در آن سال ها كه هر چيزي  خانه ايراني ها باز ش
ــف مي كردي، خصوصي سازي وينمپ  را بايد خودت كش
ــد. در فضاي  ــن نرم افزار در ايران ش باعث محبوبيت اي
ــالوه بر پخش همه  ــدود ويندوز 98، پلير وينمپ ع مح
ــي مي خواهيد  ــازه مي داد هر بالي ــما اج فرمت ها، به ش
سرش بياوريد و پوسته هاي مختلف براي آن دانلود كنيد. 
اما اينها براي كاربران ايراني كافي نبود، طولي نكشيد كه 
ــته در وينمپ پيدا كردند و  ــاختن پوس آنها راهي براي س
ــي پر شد از پوسته هايي مانند استقالل،  فضاي وب فارس
ــه ايراني آن زمان  ــپوليس و هر چيزي كه در جامع پرس
ــدن ويندوز اكس پي تغييراتي  محبوب بود. وينمپ با آم

كرد تا كاربران راحت تر با آن كار كنند.

دوران هفتم؛ پايان خاطره ها
ــت آغاز مي شد ميليون ها سيستم در  دهه 80 كه داش
جهان براي پخش موزيك  از وينمپ استفاده مي كردند. 
ــيده بود و حاال يك نرم افزار  وينمپ به نسخه پنجم رس

 AOL كامل و محبوب بود. همين محبوبيت باعث شد
سال 1379 شركت Nullsoft (توليد كننده وينمپ) را 
ــعه  به قيمت 80 ميليون دالر بخرد و از همان زمان توس
ــد. تا پنج سال بعد فقط  ــن تقريباً متوقف ش اين اپليكيش
شش به روز رساني تكميلي براي نسل پنجم اين نرم افزار 
ــخه ششم نرسيد. با  به بازار آمد و وينمپ هيچ گاه به نس
ــخه هفتم ويندوز كه تحوالت ظاهري زيادي  آمدن نس
نسبت به اكس پي كرده بود، كاربران ديگر حاضر نبودند 

ــد. الماي  ــپ را تحمل كنن ــره قديمي وينم ــان چه هم
محبوب ديگر جايي بين رايانه هاي ويندوز هفتي نداشت. 
انگار اين پديده هم به سرنوشت هم نسالنش دچار شده 
ــد. حتي با وجود  ــود و مي رفت كه تنها يك خاطره باش ب
ــخه هاي مخصوص مك و اندرويد در سال هاي  ارائه نس
ــش در ويندوز  ــد محبوبيت اخير، وينمپ هرگز موفق نش
ــن كافي بود كه  ــت آورد. همي ــي را به دس 98 و اكس پ
ــده وينمپ بزند.  ــتگي را روي پرون AOL مهر بازنشس
ــت هاي غلط AOL نبود. در  اما دليل ركود فقط سياس
ــمند تعداد كساني كه با  واقع با حضور گوشي هاي هوش
رايانه شان به طور حرفه اي موسيقي گوش مي دهند بسيار 
ــده است. از طرفي نشر موسيقي در فضاي آنالين  كم ش
هم بسيار فراگير شده و رايانه هاي خانگي بيشتر به سمت 
ــد و نه موزيك پليرها.  ــانه اي رفته ان نرم افزارهاي چند رس
ــما با يك پلير مي توانيد هم آهنگ گوش بدهيد  وقتي ش
و هم بلو ري ببينيد، چرا ديگر كار را براي خودتان سخت 
ــخصي براي  مي كنيد؟ البته خود وينمپ هنوز دليل مش
ــا همين كاهش تعداد  ــان كار خودش ارائه نكرده، ام پاي
ــبك و كارا مي تواند  ــداران آن به عنوان يك پلير س طرف
ــكل، حاال ديگر داستان  ــد. به هر ش مهم ترين دليل باش
ــيده و درست يك ماه ديگر اين پلير  وينمپ به پايان رس

به طور كامل به تاريخ مي پيوندد. 

عمليات نجات
ــتگي وينمپ عالقه منداني  پس از اعالم خبر بازنشس
ــال ها به استفاده از اين پخش كننده موزيك عادت  كه س
ــايتي راه  انداختند تا از مرگ اين  كرده بودند، سريع وبس
پديده محبوب جلوگيري كنند. در اين وبسايت ميليون ها 
ــر جهان طومار نوشتند تا بتوانند  طرفدار وينمپ در سراس
ــش منصرف كنند. در اين گروه كه  AOL را از تصميم
ــم  ــعه دهنده هم در ميان آنها به چش ــداد زيادي توس تع
مي خورد، تالش اصلي بيشتر از آن كه تشويق AOL به 
ادامه كار باشد، پيدا كردن راهي براي اوپن سورس كردن 
وينمپ است. آنها مي گويند: «تاريخ موسيقي ديجيتال با 
ــت كه نال سافت را  ــروع شد؛ هدف ما اين اس وينمپ ش
متقاعد كنيم سورس كدهاي وينمپ را منتشر كند تا ما از 
اين به بعد به توسعه آن به صورت متن باز ادامه دهيم.» 
ــت كه حيات وينمپ را تضمين  ظاهرا اين تنها راهي اس
ــون بيش از يك ميليون و 435  مي كند. اين طومار تا كن
ــت. اگر  ــته و اين رقم در حال افزايش اس هزار امضا داش
AOL با اين كار موافقت كند، وينمپ بار ديگر در دست 

دوستدارانش پيشرفت خواهد كرد.

مرگ آخرين

اگر شما هم در خاطره هاي 
ده سال پيش تان غرق شده ايد 
و مي خواهيــد يــك بــار ديگر 
تجربه كار كــردن با وينمپ را 
 تكــرار كنيــد، به نشــانى زير 
ســر بزنيد؛ در اين وبســايت 
تمام نسخه هاي وينمپ از اولين 
نسخه تاكنون را پيدا مي كنيد:

www.oldapps.com /winamp.php

نرم افزارهاي جايگزين
ــت اين  ــت و قرار اس ــه بخواهيد چه نخواهيد، اين واقعه در حال رخ دادن اس چ
الماي پير براي هميشه با دنياي ديجيتال خداحافظي كند. بهتر است هر چه سريع تر 
جايگزيني براي آن پيدا كنيد. بد نيست اين وظيفه را به ما بسپاريد تا با معرفي چند 

نرم افزار جايگزين، خداحافظي از وينمپ را برايتان آسان تر كنيم.

 MediaMonkey
ــت و پخش تمام  ــردي در مديري ــيار قدرتمند و كارب ــاي بس ــي از نرم افزاره يك
ــما كمك  ــت. اين نرم افزار به ش ــاي رايج صوتي MediaMonkey اس فرمت ه
ــك را به برنامه وارد كنيد و به صورت يك  مي كند تمام موزيك هاي روي هارد ديس
پلي ليست عمومي در آوريد يا پلي ليست اختصاصي خود را بسازيد و براحتي به آنها 

دسترسي داشته باشيد.

Poweramp Music Player
ــت كه از  ــيقي اس ــي از قدرتمند ترين برنامه هاي پخش موس ــزار يك ــن نرم اف اي
ــكل و شمايل نوستالژيك آن به  ــتيباني مي كند. البته ش تمام فرمت هاي صوتي پش

  mp3، mp4 / m4a، ogg، wma محبوبيتش مي افزايد. اين برنامه از فرمت هاي
ــد. همچنين ده باند  ــتيباني مي كن flac، wav، ape، wv، tta، mpc و aiff پش

اكواليزر گرافيكي همراه تعداد زيادي تنظيمات ويژه دارد. 

Foobar2000
ــت ها ندارد  نرم افزار Foobar2000 هيچ گونه محدوديتي براي ايجاد پلي ليس
ــت قرار دهيد و با كيفيت  و مي توانيد بيش از 50 هزار فايل صوتي را در يك فهرس
بسيار خوب  آنها را گوش كنيد. البته تمام قابليت هاي اين نرم افزار به همين جا ختم 
ــود؛ مي توانيد براحتي تگ هاي مربوط به فايل هاي صوتي و اطالعات مربوط  نمي ش
به هر آهنگ را به صورت جداگانه ويرايش كنيد. همچنين مي توانيد آنها را بر اساس 

ژانر دسته بندي كنيد.

MusicBee
اگر اهل گوش دادن موزيك آنالين هستيد، موزيك بي مي تواند انتخاب مناسبي 
ــد. از ويژگي هاي اين برنامه باس قدرتمند، پشتيباني از متن آهنگ ها، پشتيباني  باش
از پوشه ها و پخش به صورت پوشه اي، چهار نوع ويجت مختلف به منظور دسترسي 
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آيا مى دانستيد؟

بابك ولى زاده
حافظه فلش جزو ابزارهاي بسيار ساده دنياي امروزي 
ــت كه در عين حال بسيار كاربردي است و نبودن آن  اس
ــدن برخي امور روزمره ما خواهد شد.  باعث سخت تر ش
ــن حافظه هاي كوچك و ظريف براي انتقال عكس و  اي
ــتيبان از فايل هاي  ــيقي فيلم، كپي نسخه هاي پش موس
ــيقي در  متني براي انتقال به نقطه اي ديگر، پخش موس
ــتگاه هاي پخش كننده و موقعيت هاي بسيار متنوع  دس
ــده  ــر كاربرد دارد. وجود طرفداران فراوان باعث ش ديگ
ــتفاده از حافظه هاي  ــي براي اس ــاي گوناگون نرم افزاره
ــتفاده از آن را مثمرثمرتر كند.  ــود و اس فلش طراحي ش
ــن نرم افزارها برويم. گفتني  ــراغ اي اين بار قصد داريم س

است اين نرم افزارها رايگان است.
اول امنيت

ــار فايل هاي Word پروژه  ــت فقط يك ب كافي اس
ــي تان را به يكي از دفاتر فني براي پرينت ببريد تا  درس
حافظه فلش خود را به پايگاهي جديد براي انواع و اقسام 
ويروس ها تبديل كنيد! به محض اتصال حافظه فلش به 
سيستم هاي غيرمطمئن و فاقد نرم افزار هاي امنيتي قابل 
ــا و نرم افزار هاي مخرب به حافظه  ــان، ويروس ه اطمين
فلش منتقل شده و سيستمي را كه در منزل داريد از اين 
ــت نگران باشيد، زيرا راه حل  طريق آلوده  كند. الزم نيس
ــرار دارد و آن غيرفعال كردن  ــان ق ــاده اي پيش رويت س
قابليت نوشتن اطالعات روي حافظه فلش است. نرم افزار 
ــيار كم  رايگان USB Write Protect با حجم بس
150 كيلوبايت نه تنها حافظه بسيار كمي از حافظه فلش 
شما را اشغال مي كند، بلكه مي تواند امكان نوشتن روي 
حافظه را غيرفعال كرده و ويژگي Autorun را نيز از 
كار بيندازد. (برخي نرم افزار هاي مخرب از همين ويژگي 

براي آلوده كردن استفاده مي كنند) 
ــتن  ــأله جلوگيري از نوش ــش امنيت فقط به مس بخ
ــاز داريم كل  ــود؛ گاهي ني ــدود نمي ش ــات مح اطالع
ــي ديگران حفظ  ــش را از دسترس ــات حافظه فل اطالع
ــدوق براي اطالعات مهم  ــبيه گاو صن كنيم و چيزي ش
ــته باشيم تا هر كسي به آنها دسترسي نداشته باشد.  داش
ــخه رايگان نرم افزار Rohos Mini Drive اين  نس
ــد تا حداكثر حجم دو  ــما فراهم مي كن امكان را براي ش
ــت از حافظه فلش خود را با الگوريتم رمزنگاري  گيگاباي
ــد ديگران خارج كرده و فقط خودتان به  ــي از دي 256 بيت
ــي داشته باشيد. تمام فايل هاي مورد نياز اين  آن دسترس
ــده و به همين خاطر  نرم افزار روي حافظه فلش نصب  ش
ــت.  ــتم نياز نخواهيد داش به نرم افزار اضافي روي سيس
ــت كه در  ــزار TruCrypt نيز ابزار ديگري اس نرم اف
ــگاري حافظه فلش و محافظت از اطالعات  زمينه رمزن
سابقه خوبي دارد؛ اما رابط كاربري آن اندكي كسل كننده 

است. 
ــود،  ــه در بخش امنيت مطرح مي ش ــه ديگري ك نكت
ــدن با سيستمي ويروسي است كه نرم افزار هاي  روبه روش
ــم قصد داريد با  ــما ه ــرب تا عمق آن نفوذ كرده و ش مخ
ــات را انجام دهيد.  ــك يك آنتي ويروس عمليات نج كم

 ClamWin Portable ،ــا ويروس ها براي مقابله ب
ــاز به نصب  ــه مي تواند بدون ني ــود، چرا ك ــه مي ش توصي
ــكن  ــده و به اس آنتي ويروس، از روي حافظه فلش اجرا ش
ــتم بپردازد. (دقت داشته باشيد اين نرم افزار پيش از  سيس
ــتفاده بايد فايل هاي مورد نيازش را از اينترنت دريافت  اس
كند) نرم افزار Spybot – Search & Destroy نيز 
داراي نسخه قابل نصب روي حافظه فلش بوده و گزينه اي 
 Spyware ها و Malware ــا ــب براي مقابله ب مناس
هاست. در نهايت اگر دچار Rootkit شده ايد، از نرم افزار 

Sophos    Anti-Rootkit استفاده كنيد.
عمليات جداسازي

ــر هاي هميشگي در كار با حافظه هاي  يكي از دردس
ــه Safe Remove براي  ــتفاده از گزين Flash، اس
ــت. در صورتي كه  ــن حافظه از رايانه اس ــردن ايم جداك
سيستم در حال انتقال فايل باشد يا فايلي از روي حافظه 
ــه فلش را  ــي خبر از آن حافظ ــما ب ــد و ش ــش باز باش فل
ــت باعث آسيب ديدن فايل يا ديگر  جدا كنيد، ممكن اس
اطالعات حافظه فلش شويد. خوشبختانه در اين بخش 
نيز ابزارهايي در نظر گرفته شده است تا اين كار به نحوي 
ــود. نرم افزار USB Disk Ejector با  بهتر انجام ش
ــاختاري بسيار ساده اين  حجم كمتر از يك مگابايت و س
ــت آن را روي  ــام مي دهد. كافي اس ــان انج كار را برايت
ــس از اجراي آن و انتخاب  ــه فلش كپي كرده و پ حافظ
ــراي جدا كردن ايمن  ــورد نظر، مقدمات الزم ب ــو م دراي

حافظه فلش از رايانه را فراهم كنيد. 
دنياي زنده ها

ــاده و كاربردي  ــتم عامل س ــد سيس ــما مي تواني ش
ــده  ــس طراحي ش ــه لينوك ــر پاي ــه ب Ubuntu را ك
ــتم را از روي آن  ــب و سيس ــش نص ــه فل روي حافظ
 ISO ــل ــن كار به فاي ــام اي ــراي انج ــد. ب ــوت كني ب
 Universal و نرم افزار Ubuntu ــل ــتم عام سيس
ــه  ــن حافظ ــد. در ضم ــاز داري USB Installer ني
ــاي خالي ــل دو گيگابايت فض ــد حداق ــما باي ــش ش  فل

 داشته باشد. 

پرتابل اپز
ــاده و كاربردي  ــرم PortableApps كه س پلتف
ــيار متنوع از  ــما به مجموعه اي بس ــت، دسترسي ش اس
ــه فلش را فراهم  ــاي قابل نصب روي حافظ نرم افزاره
ــواع نرم افزار هاي  ــما همواره ان كرده و كاري مي كند ش
ــيد. اين مجموعه  ــته باش مورد نياز را به همراهتان داش
ــز كامال رايگان بوده و مي توانيد هر نوع نرم افزاري را  ني
ــيار  ــتيد به آن اضافه كنيد. رابط كاربري آن بس كه خواس
ــبيه منوي Start ويندوز طراحي  ــاده بوده و كمي ش س
ــده است. اين مجموعه نرم افزاري شامل مرورگر وب،  ش
ــيقي،  ــاي Office، پخش كننده فيلم و موس نرم افزار ه
ــاي چت و گفت وگوي اينترنتي و موارد متعدد  نرم افزار ه

ديگر مي شود. 
فايل ISO چيست؟

ــان خطور كرده، نام  ــور كه احتماال به ذهنت همان ط
ــه استاندارد ايزو گرفته شده و كاربرد  فايل ايزو از موسس
ــادي در دنياي رايانه دارد. يك فايل ISO، نمونه اي  زي
ــده و  ــك هاي مختلف گرفته ش ــت كه از ديس دقيق اس
ــود و  ــتم ذخيره مي ش ــه صورت يك فايل روي سيس ب
مي توان آن را براحتي جابه جا يا روي ديسك هاي نوري 
ــف ضبط كرد. تا پيش از عرضه ويندوز 8 براي باز  مختل
ــراغ نرم افزارهايي همچون  كردن فايل هاي ايزو بايد س
ــد كه با ايجاد يك درايو  Daemon Tools مي رفتي
نوري مجازي روي سيستم، اين عمل را انجام مي داد. 

در سيستم عامل ويندوز 8 ديگر به چنين نرم افزار هايي 
ــك روي فايل هاي ISO (كه  ــاز نبوده و با دو بار كلي ني
ــود)، به طور خودكار  ــوند iso. نمايش داده مي ش با پس
ــده و محتواي فايل را به شما  ــاخته ش يك درايو نوري س

نشان مي دهد.

حافظه دوست داشتني من
ترفندهايي كه مي تواند استفاده از حافظه فلش را لذتبخش تر كند
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زندگى همراه

مريم محمد بيكى فراهانى
ــر برخورداري از  ــمند عالوه ب تلفن هاى همراه هوش
ــاوت، منبعى براى  ــوع و كاربردهاى متف ــات متن امكان
ذخيره سازى بسيارى از اطالعات خصوصى و محرمانه 
كاربران به شمار مى رود. اين اطالعات خصوصى موجب 
ــود كاربران بيش از پيش از تلفن هاى همراه خود  مى ش
ــد. يكى از مواردى كه كاربران تلفن هاى  محافظت  كنن

همراه را تهديد مى كند، سرقت است.
بازار تلفن همراه در ايران بسيار داغ است و مدل هاى 
ــاى ميليونى نظر  ــاى همراه با قيمت ه مختلف تلفن ه
ــبت به خريد اين دستگاه ها به  ــيارى را نس كاربران بس
ــتگاه ها و اندازه  خود جلب مى كند. قيمت باالى اين دس
ــارقان را به  كوچك آنها همچون آهن ربايى قدرتمند س
ــرايط  بايد با  ــران در اين ش ــذب مى كند و كارب خود ج

رعايت نكات امنيتى، مانع از سرقت آنها شوند.

نكته اول قاب هاى ساده
ــايد به نظر خيلى از كاربران، قاب هاى ارائه شده  ش
ــاى همراه فقط براى حفاظت آنها در برابر  براى تلفن ه
ــته  ــات احتمالى كاربرد داش ــر صدم ــه، آب و ديگ ضرب
ــا نگاه كنيد  ــى به اين قاب ه ــد، اما اگر كمى پليس باش
ــد كه قاب ها مى توانند مزيت ديگرى  متوجه خواهيد ش
ــند كه آن مزيت كاهش احتمال سرقت  ــته باش نيز داش

تلفن همراه است!
آيا مى دانيد لوگوى تلفن همراه شما براحتى مى تواند 
ــخص كند و آنها را  ــارق مش حدود قيمت آن را براى س
ــمت شما بكشاند؟ در اين ميان محصوالت اپل از  به س
ــترى برخوردارند؛ زيرا از ديگر تلفن هاى  محبوبيت بيش
همراه گرانقيمت تر بوده و جزو تلفن هاى لوكس به شمار 
ــاده مى تواند با پنهان كردن لوگوى  مى رود. يك قاب س
ــرقت رفتن  ــما تا حد زيادى احتمال به س تلفن همراه ش
ــاره  آن را كاهش دهد و عالوه بر اين همان طور كه اش
ــر صدمات فيزيكى  ــما در براب ــم از تلفن همراه ش كردي

احتمالى نيز جلوگيرى كند.
ــيد گاهى برعكس مى شود؛ يعنى  ــته باش توجه داش
ــما چندان گرانقيمت نباشد،  ممكن است تلفن همراه ش
ــيار شيك با طرح خاص و خيره كننده،  اما يك قاب بس
موجب شود سارقان مجذوب تلفن همراه شما شوند و به 

اين ترتيب احتمال سرقت دستگاه شما افزايش يابد.

نكته دوم قفل هاى انگشتى
ــگيرى از سرقت تلفن همراه،  بهترين روش براى پيش
ــلوغ  ــت. در اتوبوس، مترو، مراكز ش مخفى كردن آن اس
ــود را از ديد افراد  ــر بتوانيد تلفن همراه خ ــهرى و... اگ ش
ــرقت آن بيش از پيش  ــان كنيد، احتمال س مختلف پنه
كاهش مى يابد با اين حال مزيت تلفن هاى همراه، همراه 
بودن و در دسترس بودن آنها در مكان هاى مختلف است 
ــود از دسترس خارج كردن آن  و اين مزيت موجب مى ش
در مكان هاى عمومى دشوار باشد. پس براحتى نمى توان 
ــتفاده نكرد. در چنين  تلفن همراه را پنهان كرد و از آن اس
شرايطى  بايد به قول قديمى ترها اموالتان را سفت بچسبيد! 
ــراه خود را براى  ــنهاد مى كنيم هنگامى كه تلفن هم پيش
مشاهده فيلم، اجراى بازى يا وبگردى مورد استفاده قرار 
ــت خود را در دو طرف آن قرار داده  مى دهيد، هر دو دس
ــتانتان را از زير به يكديگر قفل كنيد. بخصوص  و انگش
هنگامى كه تلفن هايى با ابعاد بزرگ را مورد استفاده قرار 
ــت شست خود را نيز روى صفحه نمايش  مى دهيد) انگش
ــتان خود يك قفل و  ــرار داده و به اين ترتيب از انگش ق

ــايد  ــكيل دهيد. ش ــاظ دور تا دور تلفن همراهتان تش حف
ــن روش فكر كنيد خيلى محكم  ــتفاده از اي در ابتداى اس
ــت گرفته ايد و ممكن است اين كار شما  تلفنتان را در دس

ــد اما فراموش نكنيد كه در  براى مردم كمى عجيب باش
صورت به سرقت رفتن تلفن همراه شما فقط شما هستيد 

كه ضرر مى كنيد نه مردم! پس به فكر اموالتان باشيد!

نكته سوم دسترسى دشوار حتى براى خودتان
ــلوار  ــرار دادن تلفن همراه در جيب هاى كنارى ش ق
ــود، اما  ــه كاربران توصيه نمى ش ب
ــران  ــات كارب ــى اوق گاه
ــكات  ن ــد  نمى توانن
امنيتى براى حفاظت 
را  ــراه  تلفن هم از 
به  ــد.  كنن ــت  رعاي
اين دسته از كاربران 

بناچار بايد توصيه كنيم تلفن همراه خود را در جيب هايى 
ــت مانند جيب هاى  ــخت تر اس ــى به آنها س كه دسترس
ــلوار، جيب هاى داخلى پالتو قرار دهند. هرچه  كنارى ش
ــراى خارج كردن آن  ــما ب ــه تلفن همراه ش ــى ب دسترس
دشوارتر باشد كار سارقان نيز سخت تر خواهد شد. پس 
ــائل ايمنى (جلوگيرى از آسيب ديدن  ضمن رعايت مس
ــى در جيب و...) سعى كنيد تلفن همراه را در جايى  گوش
ــه آن حتى براى خودتان نيز  ــى ب قرار دهيد كه دسترس

دشوار باشد.
جيب هاى داخلى كيف  كه با زيپ محافظت مى شود 
ــب براى قرار دادن تلفن همراه  نيز جزو مكان هاى مناس

و محافظت از سرقت به شمار مى رود.

نكته چهارم هميشه احتياط كنيد
مشاهده شده است كه بسيارى از كاربران تلفن هاى 
ــراه، بخصوص آقايان، پس از صحبت با تلفن همراه  هم
ــرار  ــاگرد ق ــى ش ــى، آن را روى صندل ــگام رانندگ هن
ــرايط تلفن همراه مدام جلوى  مى دهند! شايد در اين ش
ــت و مي توانيد در صورت نياز براحتي آن  ــم شماس چش
ــارقان براحتى مى توانند  ــا مى دانيد س ــد، اما آي را برداري
بدون كمترين دردسر، پشت چراغ قرمزها و مكان هايى 
ــرقت  ــد، تلفن همراهتان را س ــف كرده اي ــما توق  كه ش

كنند؟ 
ــت مكالمه  از ديگر مواردى كه  بايد به آن توجه داش
ــيار خلوت يا كوچه هاى  با تلفن همراه در مكان هاى بس
ــت. احتمال سرقت در چنين مكان هايى زياد  باريك اس
است؛ پس سعى كنيد دست كم در اين مكان ها خودتان 

را به دردسر نيندازيد!
ــيار لذت بخش است، اما  گوش دادن به موزيك بس
ــداى بلند گوش مى دهيد  ــى كه موزيك را با ص هنگام
ــود نخواهيد بود و در  ــنيدن صداى اطراف خ قادر به ش
ــما نسبت  ــيارى ش ــرايط باتوجه به كاهش هوش اين ش
ــارقان آسان خواهد شد و  به اتفاقات پيرامونتان، كار س
براحتى مى توانند بدون آن كه متوجه بشويد، تلفن همراه 

شما را سرقت كنند.

روش هاي محافظت از تلفن همراه در برابر سرقت

تلفن خود را دو دستى بچسبيد

همان طور كه گفتيم رعايت نكات امنيتى مى تواند تا حد زيادى احتمال سرقت تلفن هاى همراه را كاهش دهد، 
ــت اين اتفاق ناخوشايند براى برخى  ــاند. پس ممكن اس اما نمى توان به طور صددرصد اين احتمال را به صفر رس
كاربران پيش آيد و تلفن همراهشان سرقت شود. در چنين شرايطى پيش از استفاده از نرم افزارها و خدمات رديابى 

تلفن  بايد اقداماتى را انجام دهيد كه عبارت است از:
ــماره شما از سوي  ــرقت به اپراتورى كه از آن خدمات دريافت مى كنيد. با انجام اين كار ش ــريع س  ـ  اعالم س
اپراتور مسدود مى شود و امكان برقرارى تماس توسط سيمكارت شما از بين مى رود. در اين صورت شما مجبور به 
پرداخت هزينه  تماس هاى برقرار شده توسط سارق نخواهيد بود و براحتى مى توانيد با تهيه يك سيمكارت جديد 

از شماره خودتان روى يك تلفن همراه ديگر استفاده كنيد.
ــبت به فعال سازى و رديابى آن  ــتگاه خود نصب كرده ايد، نس  ـ  اگر نرم افزارهاى رديابى تلفن همراه را روى دس
اقدام كنيد. ممكن است تلفن همراه شما به يك شبكه بى سيم متصل باشد و بتوانيد براحتى با استفاده از نرم افزار 

مربوطه مكان آن را شناسايى كنيد.
ــايان ذكر است كه درگير نشدن فيزيكي با سارق از مهم ترين نكاتي  ــرقت را به پليس نيز اطالع دهيد. ش  ـ  س

است كه بايد آن را در نظر داشته باشيد.

دسترسى دشوار حتى براى خودتان تتكته سوم ككن
ــلو ننكنارى ش كهاى  ببيب ييهمراه در ج ــرار دادن تلفن ق
ــود، ا ههيه نمىش يياربران توص ااك ــه  كب
ــرا ااكارب ــات  ــى اوق گاه

ااكات ــ ن ــد  ككتوانن نمى
تتيتى براى حفاظت ييامن

ــراه  تلفنهم از 
ــد.  ننكنن ــت  ــي رعا
ااكاربرا كن دسته از  نني ا

اقدامات اورژانسى 
پس از سرقت تلفن همراه
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تالش

رامين فتوت
ــود كه  ــركت معدني ب ــرق يك ش ــدس ب ــدرش مهن پ
ــان چون از  ــي مي كرد. ج ــادن سركش ــي به مع هر  از گاه
ــتر بازديد ها با پدر همراه مي شد  بچگي كنجكاو بود در بيش
ــه داخل معدن مي رفت. در بازديد هايي كه از معدن هاي  و ب
ــرش را جلب  ــز بيش از همه نظ ــف مي كرد يك چي مختل
ــي از آن  ــر مي كرد اگر يك ــتگاه فلزياب. فك ــرد؛ دس مي ك
ــت، مي توانست گنج پيدا كند، درست مثل  فلزياب ها را داش

كارتون هايي كه تماشا كرده بود.
سال ها از آن دوران گذشت و جان خودش يك مهندس 
ــتگاه فلزيابي كه روياي كودكي اش  ــد، اما هنوز دس برق ش
ــه ذهنش وجود داشت. يك روز تصميم گرفت  بود در گوش
ــده در مورد فلزياب تحقيق كند و از  براي تفريح هم كه ش
ــود. آن تحقيق تفنني  ــنا ش ــاظ علمي با طرز كار آن آش لح
ــاب و كار روي آن به مدت دو  ــد فلزي ــاعته به خري چند س
ــد. گرچه ديگر نمي خواست گنج پيدا كند اما  سال منجر ش
ــش جالب بود كه آن را به  ــتگاه براي آنقدر طرز كار اين دس
ــت آمده را مقايسه  مكان هاي مختلف مي برد تا نتايج به دس
كند. پس از گذشت مدتي از اكتشاف هاي عجيب و غريبش 
سرانجام متوجه شد اسكلت فلزي هر ساختمان باعث ايجاد 
ــي منحصر بفرد در آن محيط مي شود كه  يك اثر مغناطيس
اثرش روي دستگاه هاي دريافت كننده اين جريان محسوس 

است و در هر ساختمان متفاوت است.

تولد ايده
ــتفاده اي  پس از اين اتفاق جان دائم فكر مي كرد چه اس
ــيد تا  ــخي نرس ــي كرد، به پاس مي توان از اين اثر مغناطيس
ــگاهي بزرگ براي خريد رفت. آن  اين كه يك روز به فروش
فروشگاه آن قدر بزرگ بود كه جان سر به هوا خيلي زود در 
آن گم شد. طبق عادت تلفن همراهش را از جيبش در آورد 
تا موقعيتش را روي نقشه ببيند و مسير را پيدا كند، غافل از 
اين كه نه جي.پي.اس زير سقف كار مي كند و نه نقشه اي از 
درون ساختمان وجود دارد. در همان زمان فكري به ذهنش 
ــيد كه پيدا كردن راه را فراموش كرد و خود را به دليل  رس
بي توجهي به يك مساله پيش پا افتاده سرزنش كرد. به اين 
فكر مي كرد كه سال هاست نقشه خيابان ها در دسترس همه 
ــت ولي تا به حال نقشه اي از درون ساختمان ها و  مردم اس
ــته تهيه نشده تا به كمك آن مسيريابي كرد  محيط هاي بس

ــد. او ايده اش را يافته  ــگاه بزرگ گم نش و مانند او در فروش
ــاختمان ها را بكشد و در دسترس همه  ــه درون س بود؛ نقش
قرار دهد. با توجه به كاري كه مي خواست بكند نام ايده اش 

را هم IndoorAtlas گذاشت.

چالش ها
شايد اگر استقبال گرمي از ايده اش نمي شد نمي توانست 
ــقف آنقدر جذاب  ــه محيط مس ــود؛ نقش هيچ گاه موفق ش
ــد به جان كمك كند، اما  ــي داوطلب مي ش بود كه هر كس
ــدي بلند در پيش رويش وجود داشت. نقشه هاي محيط  س
ــط ماهواره و انواع و اقسام وسايل پرنده به سرعت  باز توس
ــري  ــات آن هزينه و دردس ــود و انجام عملي ــه مي ش گرفت
ــه  ــتن نقش ــاكنان يك منطقه ندارد. در اختيار داش براي س
ــگر تلفن همراه جذاب است، اما  يك ساختمان روي نمايش
ــاني محيط باز نيست ضمن اين كه  ــه برداري آن به آس نقش
اگر بر فرض نقشه هاي درون ساختماني رسم شود نمي توان 
ــتفاده از  ــيريابي را با آن انجام داد زيرا اس ــي و مس مكان ياب
ــيگنال هاي جي.پي.اس در زير سقف معنايي ندارد. جان  س
ــبكه واي فاي و مكان يابي به كمك  ــتفاده از ش به فكر اس

اينترنت افتاد، اما باز هم اجراي آن ممكن نبود زيرا شبكه 
اينترنت در همه جا در دسترس نبود و نيست.

ــت نااميد مي شد كه ناگهان به فكر فلزياب و ميدان  داش
مغناطيسي ساختمان افتاد. او دريافت كه روي تقريبا تمامي 
ــنج وجود دارد.  ــمند قطب نما و مغناطيس س تلفن هاي هوش
ــت به گونه اي ميدان مغناطيسي موجود در هر  اگر مي توانس
ساختمان را با تلفن هوشمند شناسايي كند آن وقت به كمك 
قطب نما و شتاب سنج تلفن، جهت و سرعت حركت شخص 
ــته در لحظه به دست مي آمد. عملكردي مانند  در فضاي بس
حيوانات كه در خشكي و دريا مسير خود را از روى مغناطيس 

ــدون هيچ كمكي پيدا مي كنند. پس از كلي آزمايش  زمين ب
ــمند بدون هيچ ارتباطي ـ  ــت با تلفن هوش ــرانجام توانس س
ــد؛ در حقيقت براي  ــيريابي كن اينترنت و جي.پي.اس ـ مس
ــان مورد اول ـ  ــل را پيدا كرد، اما همچن ــكل دوم راه ح مش
ــاله پيچيده باقي ماند.  ــه برداري محيط بسته ـ يك مس نقش
ــرانجام به اين  ــتانش كمك گرفت و س ــد نفر از دوس از چن
ــپاري كمك بگيرد، آنگونه كه  نتيجه رسيد از قدرت جمع س
ــپارند تا به سرعت و بدون  ــي را به دست كاربر بس نقشه كش
ــط افراد داوطلب  محدوديت اين كار در اقصي نقاط دنيا توس
ــت يافتن به مقصود بايد از روشي  تكميل شود.اما براي دس
ــام دادن آن براي كاربر عادي  ــتفاده مي كرد كه انج اس
ــان باشد. در نهايت تصميم گرفت از برنامه اى  هم آس
ــتفاده كند تا هر كاربري  مخصوص اس
ــمندش  ــد آن را روي تلفن هوش بتوان

نصب كند. 
ــه، كاربر يك صفحه  ــا اين  برنام ب
ــاز مي كند و پس  ــي را روي تلفن ب خال
ــروع به راه رفتن در مسير هاي  از آن ش
موجود در يك طبقه از ساختمان براي 
ــگاه زنجيره اي مي كند.فرد  مثال فروش
ــه تغيير  ــه اي كه مجبور ب ــر نقط در ه
مسير است بايد صفحه تلفن را لمس كند تا آن نقطه توسط 
ــود. پس از تكميل  ــايي و عالمت گذاري ش ــتگاه شناس دس
ــگاه بزرگ  ــاعت براي يك فروش اين مرحله كه تقريبا دو س
ــرور،  ــت آمده روي س ــان مي برد، با آپلود تصوير به دس زم
ــت، موانع  ــير و ايس ــه مركزي به كمك نقاط تغيير مس رايان
ــه آن مكان را ترسيم  ــخيص مي دهد و نقش و ديوارها را تش
ــه آن مكان مورد نظر در  مي كند. پس از تكميل فرآيند، نقش
سرورهاي IndoorAtlas قرار مي گيرد وكاربرهاي ديگر 

ــه را دانلود كنند و  مي توانند پيش از ورود به آن محيط نقش
ــير با تلفن خود  در زمان خريد بدون نگراني از گم كردن مس
ــه به  ــي و مكان يابي روي نقش ــد. براي نقشه كش راه را بيابن
دستگاه جانبي و استفاده از اينترنت نياز نيست و مي توان به 
صورت آفالين مسيريابي كرد. به اين ترتيب نياز نداشتن به 
تشكيل زيرساخت جديد و صرف هزينه اضافي عاملي است 
ــت.  ــتني تبديل كرده اس كه ايده جان را به محصولي خواس
به غير از استفاده مسيريابي، اين نقشه ها كاربردهاي ديگري 
ــوزي در يك ساختمان  هم دارند، براي مثال هنگام آتش س
ــرعت متوجه تمامي راه هاي فرار شد و  بزرگ مي توان به س
ــترعمليات امداد و نجات را انجام داد.  ــتاب بيش با دقت و ش
ــدت به درد  ــاختماني بش ــه هاي درون س به غير از اين نقش
ــتين بار قصد بازديد  ــت هايي مي خورد كه براي نخس توريس
ــه عنوان نمونه دارند. براي درآمدزايي جان  از يك موزه را ب
ــد دارد وقتي ايده اش به يك محصول بي عيب و نقص  قص
ــد از گوشه گوشه نقشه هايش پول در بياورد. براي  تبديل ش
ــركتي در نقشه يك فروشگاه بزرگ مي تواند نام  مثال هر ش
ــش را در مكاني كه جنس هايش به صورت حقيقي  محصول

در آنجا وجود دارند بگذارد تا مشتري سراغ آن برود.

آينده
ــر كارمند دارد كه همگي با  ــركتي با 9 نف اكنون جان ش
ــغول فعاليت هستند. او  ــابقه اي آكادميك مش تخصص و س
ــايتي  ــد دارد به كمك ايده اش كاري كند تا در آينده س قص
ــاختمان هاي  ــه درون س جامع همچون گوگل مپس از نقش
ــتم مسيريابي  ــر دنيا به وجود آيد. اگرچه سيس بزرگ سراس
ــته سيستم پيچيده اي دارد، اما جان ايده اش را از  فضاي بس
ــت آورد و معتقد است پيچيده ترين  ــاده به دس يك اتفاق س

كارها را مي توان بسادگي انجام داد.

مسيريابي  زير سقف
 اين ايده  براى مسيريابي در داخل ساختمان  و زماني كه 

امواج ماهواره اي در دسترس نيست،  كاربرد دارد
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 مايكروسافت، كاربران 
بي اخالق را محدود مي كند

نماينده  شركت مايكروسافت گفت براي همه «محيطي 
ــركت  ــر اين كه ش ــد و ب ــرح» مي خواه ــن و مف ــاك، ام پ
ــكايپ را استراق نمي كند، تاكيد كرد.  مكالمات شخصي اس
ــورت آپلود فيلم هايي با  ــافت اين خبر را كه در ص مايكروس
ــاب كاربران موقتا بسته خواهد شد،  ابتذال بيش از حد، حس
تائيد كرد، اما نه تعريف مشخصي براي حد و حدود مشخص 
ــن كرد. اين خبر پس  ــده و نه مدت زمان خاصي را تعيي ش
ــافت ادعا  ــد كه تعدادي از كاربران مايكروس از اين تائيد ش
ــان به علت آپلود كردن ويدئوهايي كه به  كردند اكانت هايش
مذاق مايكروسافت خوش نيامده، به مدت 24 ساعت بسته 
شده  است. تعدادي ديگر از كاربران هم مدعي شده اند پس 
ــتفاده از الفاظ ركيك در مكالمات خصوصي اسكايپ،  از اس
ــافت هرگونه استراق سمع در  محدود شده اند كه مايكروس
ــافت با تاكيد بر اين كه  اين باره را رد كرد. نماينده  مايكروس
ــركت تحت هيچ شرايطي مكالمات مستقيم يا چت ها را  ش
كنترل نمي كند، بر اين كه مايكروسافت براي همه محيطي 
ــتا آپلودهاي  ــاك، امن و مفرح» مي خواهد و در اين راس «پ
كاربران را نظارت مي كند، تاكيد كرد. حد و حدود تعيين شده 
ــخص نيست، اما طبق  ــوي مايكروسافت به واقع مش از س
قوانين حريم خصوصي مايكروسافت در ماه نوامبر، ارتباطات 
ــط «كينكت» صورت بگيرد تا جايي كه  تصويري كه توس
ــد! اين طور كه به نظر  قانون اجازه مي دهد كنترل خواهد ش
ــرام به كاربر و رعايت حريم  ــوني در احت مي آيد هنوز هم س
ــت و پاگير از رقيب  خصوصي و تحميل نكردن قوانين دس

خود پيشي دارد.
ــان عرضه   ــاي انحصاري زم ــرد افتضاح بازي ه عملك
و  ــخت افزاري  س ــكل هاي  مش ــافت،  مايكروس ــول  كنس
ــدود دو هفته از  ــت ح ــب! پس از گذش ــاي عجي راهكاره
ــاهد امتيازهاي بعضا  ــول ايكس باكس وان ش عرضه  كنس
ــتيم.  ــول هس ــده دار به بازي هاي زمان عرضه  اين كنس خن
ــايت  ــت كه در س ــازات همگي ميانگين هايي اس اين امتي
 متاكريتيك از امتيازات مراجع مختلف ثبت شده است. بازي 
ــرايط  Dead Rising 3 با ميانگين 78 درصد بهترين ش
 Killer Instinct را دارا است. پس از آن بازي مبارزه اي
ــه  دوم را به خود اختصاص  ــا ميانگين امتياز 74 درصد رتب ب
ــت. عنوان Crimson Dragon كه در سبك  داده اس
 Rail-Shooter عرضه شده و مايكروسافت ساخت آن 
ــط استاد «يوكيو فوتادسوگي» را حسابي در بوق و كرنا  توس
كرده بود، ميانگين 55 امتياز را به خود اختصاص داده است. 
ــبك مبارزه اي براي كينكت  بازي مبارز درون هم كه در س
ــده، ميانگين 27 درصد را كسب كرده است! واقعا  عرضه ش
ــارزه اي براي كينكت هم  ــن توليد و عرضه  بازي هاي مب اي
ــت! عنوان زيباي Zoo Tycoon هم  ــده اس معضلي ش
كه انحصارا براي هر دو كنسول Xone و X360 عرضه 
شده و از كينكت بهره مي برد، 68 درصد امتياز گرفته است. 
ــتگاه هاي ايكس باكس  ــوي ديگر، گويا تعدادي از دس از س
وان در درايوهاي خود دچار مشكل هستند. خوشبختانه اين 
ــت، اما در  ــي حلقه  آبي مرگ PS4 نيس ــكل به بغرنج مش
ــافت به تمام كساني كه كنسولشان دچار  هر حال مايكروس
مشكل است، اين اجازه را داده كه به طور رايگان يك بازي 
ــود از ايكس باكس اليو دانلود كرده و تا زمان  به انتخاب خ

دريافت يك كنسول نو و سالم، خود را با آن سرگرم كنند.

مجيد رحماني
ــزرگ، پيدا كردن  ــاي ب ــلوغ بازي ه ــازار ش در ب
ــت.  ــوزن در انبار كاه اس ــل يافتن س ــت، مث خالقي
ــژن، EA و  ــون اكتيوي ــي همچ ــرهاي مطرح ناش
ــافت تا حد امكان تالش مي كنند در عنواني  يوبي س
ــت نزنند و  ــت، دس ــده اس كه موفقيتش تضمين ش
ــاالنه روانه   ــدي آنها را به صورت س ــخه هاي بع نس
ــان شود. مثال  ــتري عايدش ــود بيش بازار كنند تا س
ــد، تقريبا هيچ  ــه: ارواح» را نگاه كني ــداي وظيف «ن
ــه بيش از  ــاز در روز اول عرض ــي ندارد و ب خالقيت
ــما واقعا به  ــند! اما اگر ش يك ميليارد دالر مي فروش
ــتيد، بهتر است كمي  دنبال خالقيت در بازي ها هس
ــراغ بازي هاي مستقل و  ذائقه  خود را تغيير داده و س
ــر و صداتر برويد. در اينجا مي توان در هر بازي،  كم س
ايده اي نو پيدا كرد، چيزي جديد آموخت و با صرف 
ــب  زماني به مراتب كمتر، تجربه اي خاطره انگيز كس
ــن بازي هاي خالقانه  ــت» يكي از اي كرد. «كنتراس
ــت كه زمان زيادي از عرضه اش نمي  گذرد، ولي  اس
ــازي ايده  بازي آنقدر براي  ــد پياده س به نظر مي رس
ــوار بوده كه شاهد ضعف هاي ريز و  تيم سازنده دش
ــت گوناگون در دل گيم پلي هستيم، مسأله اي  درش
ــايت ها و مجالت  ــده اكثر س كه در نهايت باعث ش

نمراتي متوسط به بازي بدهند. 
كنتراست در مورد دختربچه اي است كه پدرش، 
ــب ها كه مادر  ــت. ش او و مادرش را ترك كرده اس
مي خواهد به اجراي تئاتر برود، از دخترش مي خواهد 
ــح صبر كند، اما دخترك  ــش بخوابد و تا صب در اتاق
ــتاق نمايش هاي مادر است، از پنجره   كه بسيار مش
اتاق خارج شده و قدم به كوچه هاي تاريك و خلوت 
ــهر مي گذارد. البته او تنها نيست، كاراكتر زني به  ش
ــم «داون» در تمام لحظات كنار اوست، ولي به  اس

ــت هاي  ــه نوعي يكي از آن دوس ــد او ب نظر مي رس
ــرا ديگران  ــر بچه ها دارند، زي ــت كه اكث نامرئي اس
ــي  ــتند. به هرحال داون كس قادر به ديدن وي نيس
ــما هدايت آن را به عهده داريد و بايد  ــت كه ش اس
ــدي»  نام دارد،  ــردن به دخترك كه «دي با كمك ك
ــتان نيز برايتان  گيم پلي را پيش برده و به مرور داس

روشن شود. 
ــاي  ــدي» تماش ــي «دي ــته  اصل ــدا خواس در ابت
ــدرش مواجه  ــت، در آنجا با پ ــاي مادر اس نمايش ه

ال وامپايستاره  مرگ كوچولو

سياوش شهبازي
ــال 90  ــده در س ــي از بهترين بازي هاي عرضه ش يك
ــازي Tiny Tower بود.  ــراه، ب ــتگاه هاي هم براي دس
ــاخت  ــازي به اين صورت بود كه بازيكن با س ــبك آن ب س
طبقات مختلف به خلق يك برج مي پرداخت و با قرار  دادن 

ــن طبقات و  ــاوت در اي بخش  هاي متف
ــهروندان)  نقل و انتقال Bitizenها (ش
ــكان آنها در طبقات برج به كسب  و اس
ــت. ماهيت كلي بازي از  امتياز مي پرداخ
ــت زمان بهره  ــاختار بازي هاي مديري س
مي برد. پس از دو سال در يك همكاري 
ــابه، اما اين  ــاهد عنواني مش ــب، ش جال
ــواي فيلم هاي «جنگ  ــال و ه بار با ح
ــتيم. اين عنوان از همان  ستارگان» هس
سبك Tiny Tower پيروي مي كند، 

ــه آن ارزش امتحان  ــده كه ب ــا تغييراتي در آن اعمال ش ام
مي دهد. در اين بازي با انتقال هر بيتيزن به يكي از طبقات، 
ــر خواهد شد. همچنين افزوده شدن  يك دقيقه از تايمر كس
طبقه  امپراتوري به اين بازي، اجازه  انجام فعاليت هاي متمايز 
ــب امكانات بيشتر را فراهم كرده است. تنوع وي.آي. و كس

پي ها هم بيشتر شده كه به معناي اسكان بيتيزن هاي بيشتر 
ــت. البته بازي خالي از  و در عين حال خرج هزينه  كمتر اس
ايراد هم نيست و برخي تغييرات واقعا بازيكن را آزار مي دهد. 
ــت دادن يك جايزه  دندانگير، در  از اين جمله احتمال از دس
ــازي كامل يك طبقه  نتيجه  انتقال بيتيزن ها يا شخصي س
ــتي ها، با عنواني  ــت. با وجود اين نقصان ها و ديگر كاس اس
ــت هواداران سري فيلم هاي  ــتيم كه مصمم اس طرف هس
ــتاره اي را ارضا  ــاي س محبوب جنگ ه
كند و در اين راه به هيچ عنوان كوتاهي 
ــكل  ــد. گرافيك بازي كه به ش نمي كن
پيكسلي كار شده واقعا جذاب و گيراست 
و حضور انبوه قهرمانان سري فيلم ها در 
اين بازي نيز اصال خالي از لطف نيست. 
ــري هستيد و چه  چه از طرفداران اين س
اهل يك بازي فكري با تركيب سرعت 
و عمل و دقت هستيد، به هيچ عنوان اين 

اثر را از دست ندهيد.

 Wii از عناوين در خور توجه Conduit بازي
ــوي مخاطبان  ــفانه با اقبال خوبي از س بود كه متاس
ــوي  ــال كار دائم از س ــد. بعد از چند س ــه رو نش روب
ــاهد بازگشت اين  ــتوديوي سازنده  آن عنوان، ش اس
ــتيم، با  ــتوديو به عرصه  بازي هاي اورجينال هس اس
ــدت طوالني بتواند  ــايد پس از اين م عنواني كه ش

اعتبار از دست رفته  آنها را زنده كند.
 شايان ذكر است كه چند ماه از عرضه  اين بازي 
مي گذرد، اما به عنوان يكي از بازي هاي خيلي خوب 
ــي هاي همراه، بايد به آن اشاره  ــال براي گوش امس
 Endless Runner ــازي يك مي كرديم. اين ب
ــال دويدن خواهيد  ــت، يعني تمام مدت را در ح اس
ــت داريد در نقش بامزه ترين خون آشام  بود. اگر دوس
دنيا ظاهر شده و از تجربه  خود لذت ببريد، اصال اين 

عنوان را از دست ندهيد. 
ــن بازي نه  ــابه، در اي ــاي مش ــالف نمونه ه برخ
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Contrast :عنوان انگليسي بازي
X360 ،PS3 ،PC، PS4 :پلتفرم

Focus Home Interactive :ناشر
Compulsion Games :سازنده

سبك: پازل سكوبازي
امتياز: 7/0

 Star Wars: Tiny :عنـوان انگليسـي بـازي
Death Star

iOS /  Android :پلتفرم
LucasArts :سازنده

سبك: آركيد
امتياز: 8/0

Le Vamp :عنوان انگليسي بازي
iOS /  Android :پلتفرم

High Voltage Software :سازنده
سبك: آركيد
امتياز: 8/0

گمشده  
سايه ها

خبر داغ
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ازي

قتل عام قرص ها 

ــما دوستان و همراهان هميشگي  با سالم خدمت ش
كليك. در اين هفته ها تا مي توانيد بازي هاي قديمي كه 
ــد، چراكه بازار كامال خالي  ــه نكرده ايد، انجام دهي تجرب
ــت زماني كه امتحانات  ــت! همه صبر كرده اند درس اس
ــد، بهترين هاي خود را عرضه كنند! بگذريم،  ــروع ش ش
ــته مي خواهم يك  ــل دو هفته  گذش ــه نيز مث ــن هفت اي
عنوان مستقل كوچك به شما معرفي كنم كه طرفداران 
ــان خواهد آمد.  ــاي ميني مال حتما از آن خوشش بازي ه
ــماپ يا Shoot’em Up به سه دسته   بازي هاي اش
ــت صفحه در  ــوند. آنهايي كه حرك ــيم مي ش كلي تقس
ــت و دسته  سوم كه صفحه اي  ــتاي افق يا عمود اس راس
ــه حداكثر  ــليك كردن ب ــز به ش ــته و تمرك ــت داش ثاب

بخش  هاي موجود در صحنه معطوف گشته است. 
ــته  سوم است، حركت  Intake جزو بازي هاي دس
ــك چپ آماده  ــر داده و كلي ــما را تغيي ــانه  ش ماوس نش
ــت. اگر مكانيك هاي يك بازي اينقدر اندك  شليك اس
باشند، حتي با وجود پر كردن صفحه يا سرعت بخشيدن 
به آنها نيز دير يا زود تكراري خواهد شد؛ Intake براي 
ــما اجازه مي دهد با Space يا  فرار از اين معضل به ش

كليك راست رنگ خود را تغيير دهيد. 
ــوند  ــرازير مي ش بخش  هايي كه از باالي صفحه س
ــه بايد با  ــتند ك ــا دو رنگ مختلف هس ــول هايي ب كپس
شليك كردن به آنها امتياز كسب كنيد و اگر اين دو تا از 
اين كپسول ها به پايين صفحه برسند، بازي را باخته ايد. 
ــليك به هر كپسول بايد حتما رنگ مختص به  براي ش
ــر اين صورت زنجيره   ــيد در غي آن را انتخاب كرده باش
ــما كه اصلي ترين ركن براي كسب باالترين  كمبوي ش
ــت و با وجود اين كه شما را  ــت، خواهد شكس امتياز اس
ــيدن مجدد به امتيازهاي  بازنده نمي گرداند، اما براي رس

باال بايد از صفر شروع كنيد. 
ــود دارد كه به مرور با  ــن صفحه يك نوار وج در پايي
ــد و البته بازي را  ــول ها باال خواهد آم ــردن كپس نابود ك
ــخت تر خواهد كرد، هر بار كه اين نوار به انتها برسد  س
اصطالحا Level Up شده و وارد موج بعدي گيم پلي 
ــته  ــد. بين هر موج براي چند ثانيه صحنه آهس مي گردي
ــده و تعدادي فرص سفيد رنگ وارد صفحه مي شوند  ش
ــرعت نابود كردن آنها، امتياز زيادي  كه مي توانيد با به س
ــت آوريد. در واقع به نوعي مرحله  جايزه شباهت  به دس

دارد با اين تفاوت كه به طور مرتب تكرار مي شود. 
ــردن، گيم پلي  ــاعت بازي ك ــفانه بعد از نيم س متاس
ــايد به اين دليل كه بازي  Intake تكراري مي گردد ش
ــزه به جاي  ــت يا مراحل جاي ــان اس روي هم رفته آس
اين كه هر از گاهي ظاهر شوند هميشه هستند. همچنين 
حداقل تا موج بيستم، تعداد تنوع رنگ كپسول ها بيشتر 
ــع رنگ و  ــت در تعويض به موق ــلما دق ــود. مس نمي ش
ــخت تر و  ــول خيلي س ــه نوع كپس ــليك كردن به س ش
ــن اوصاف تجربه   ــت. با تمام اي ــر از دو نوع اس جذاب ت
بازي را به تمام كساني كه سر كار خود يا هر جاي ديگر 
ــان خسته شده و مي خواهند در وقت  از فعاليت روزمره ش
ــند، توصيه مي كنم. ايرادي  استراحت تنوعي داشته باش
ــايد تنها يك بار Intake را بازي كنيد اما  ندارد كه ش
ــد يا دو ساعت،  ــاعت باش همان تجربه خواه يك ربع س

برايتان لذت بخش خواهد بود.

ير!
ــه كنترل محيط  ــخصيت اصلي، بلك نترل خود ش
ــما قرار دارد. وظيفه  شما اين است كه  ر دستان ش
ــمنان را به دو نيم  ــر راه را از بين برده، دش وانع س
ــد و به هر طريقي راه را براي پرنس ما عاري از  ني

طر كنيد.
 در عين حال بايد شكم او را با غذاهاي مقوي! پر 
نيد تا مبادا دچار كم خوني شود. بخش  هاي قدرتي 
ــتند  ز طبق معمول كه پاي ثابت اين بازي ها هس
ر اين عنوان وجود دارند. بازي از تعادلي مثال زدني 
ــه حقيقتا به خلق اوقاتي خوش براي  هره مي برد ك
ــد اين بازي از  ــد. نگذاري ــان منجر خواهد ش زيكن

شمانتان به دور بماند!

شده و متوجه مي شود چرا پدرش آنها را ترك كرده 
ــاندن پدر و مادر به  ــت. سپس خواسته  او به رس اس
ــقف در كنار هم  ــاز زندگي زير يك س يكديگر و ب
تغيير مي كند كه براي برآورده كردن آن ابتدا بايد به 
پدرش كمك كند تا سيركش را برپا كند تا از درآمد 
ــنگين خود را پرداخت  حاصله، بتواند بدهي هاي س
ــد. در نهايت نيز  ــدا كن ــرگ نجات پي ــرده و از م ك
«ديدي» متوجه حقيقتي در مورد خود و خانواده اش 
ــود كه توضيح دادن بيشتر آن در اينجا جز با   مي ش

لو دادن بازي امكان پذير نيست. 
ــيار زيبا و احساسي شروع  داستان كنتراست بس
ــائلي مانند  ــده و به پيش مي رود، اما به مرور مس ش
ــود كه به عقيده   ــوازي به آن اضافه مي ش دنياي م
من جذابيت بالقوه  آن را كاهش مي دهد. به عبارت 
ــتان در مورد  ــت كه داس ــر اوج قصه زماني اس ديگ
روابط انسان ها و بخصوص «ديدي» با خانواده اش 
است و «داون» را مي توان به عنوان دوست خيالي 
«ديدي» در نظر گرفت. بجز «ديدي» و «داون» ما 
ظاهر هيچ شخصيت ديگري را در بازي نمي بينيم، 
ــايه هايي روي ديوار نمايش  ــكل س زيرا همه به ش

داده مي شوند. 
ــه او اجازه  ــي دارد كه ب ــدرت عجيب «داون» ق
ــرد. به بيان  ــايه اش قرار بگي ــد در نقش س مي ده
ــوار مي افتد  ــايه « داون» روي دي ــاده تر هرجا س س
ــه اين ترتيب  ــوئيچ كرده و ب ــد بين آنها س مي تواني
ــه بعدي بازي به فضايي دوبعدي برويد.  از دنياي س
ــابي  ــت كه حس اين همان خالقيت اصلي بازي اس
ــاس پازل هاي گوناگون  ــر و صدا كرده است. اس س
ــا مي توانيد  ــت و حتي بعده ــازي همين نكته اس ب
ــاي عادي  ــود بين دني ــي را نيز با خ ــام خاص  اجس

و سايه ها جابه جا كنيد.
ــب «داون» بنيان تمام پازل ها   اين توانايي جال
و مسير گيم پلي بازي است. طراحي معماهاي بازي 
ــيار خوب و خالقانه و از منظر بصري  روي هم بس
نيز بسيار زيبا و چشمنواز صورت گرفته اما متاسفانه 
در اندك مواردي راه حل بسيار گنگ به نظر مي رسد 
و از آنجا كه سازنده ها بجز نشان دادن مسير نهايي 

معما هيچ كمك ديگري ارائه نمي كنند، اين مسأله 
ــما مي توانيد روي تمام  ــم مي آيد. ش بيشتر به چش
سايه هاي ثابت و متحرك حركت كنيد، حتي گاهي 
ــم خاصي را به گونه اي جلوي منبع  الزم است جس
ــيري براي  ــايه  آن مس نور قرار دهيد تا بتوانيد از س

حركت خود ايجاد كنيد.
ــي نوراني نيز به عنوان   از طرف ديگر گوي هاي
ــود دارد كه باز براي  ــي در هر مرحله وج جمع كردن
ــايه هاي  ــد از روي س ــا عموما باي ــيدن به آنه رس
ــتان و حوادث  متحركي حركت كنيد كه روايت داس
ــان مي دهد.  ــخصيت ها را نش اتفاق افتاده براي ش
حتما برنامه نويسي چنين تعامل پيچيده اي با سايه ها 
ــيار سنگين بوده و همين باعث شده ضعف هايي  بس
ــن حركت مثل گير كردن در يك نقطه يا  در انيميش
ــيم. سبك  ــاهد باش باگ هايي در فيزيك بازي را ش
گرافيكي بازي بسيار خاص بوده و در عين سادگي، 

جذاب و فريبنده است.
 جزئيات محيط بسيار بيشتر از شخصيت هاست 
ــته اند حس قرار گرفتن  ــازنده ها بخوبي توانس و س
ــتم را در  ــط قرن بيس ــهر اروپايي اواس ــك ش در ي
ــيقي جاز  ــذاري و موس ــي كنند. صداگ ــن تداع ذه
ــمار مي روند،  ــر نكات مثبت آن به ش ــازي از ديگ ب
ــيار  ــيقي ابتدايي و انتهايي بازي بس بخصوص موس
زيباست. كنتراست عنواني است كه اگرچه نمره  اي 
ــد آن را تجربه كنيد، با  ــط دارد، ولي حتما باي متوس
ــي آن را تمام كنيد،  ــام ضعف هايش وقت ــود تم وج
ــن از يك بازي متفاوت در ذهن تان   تصويري روش

باقي خواهد ماند.

Intake :عنوان انگليسي بازي
PC :پلتفرم

Cipher Prime Studios :ناشر
Cipher Prime Studios :سازنده

(Shoot’em Up) سبك: اشماپ
امتياز: 5 / 7

بازى هفته حداقل سيستم مورد نياز
OS WINDOWS XP SP2/WINDOWS VISTA SP1/WINDOWS 

7/WINDOWS 8
CPU AMD/INTEL DUAL-CORE 2.3 GHz
Ram 2 GB

Graphics AMD RADEON X2600 XT/NVIDIA GEFORCE 7900 GTX
DirectX Version 9.0c

HDD 4 GB available space
Sound Card  Compatible DirectX 9.0

برخورد بزرگ

ــده مشغول يك بازي باشيد كه مراحل  تا به حال ش
خسته كننده اي داشته باشد، اما باس فايت هاي آن واقعا 

جذاب و هيجان انگيز باشند؟ 
ــان بخواهد  ــش آمده دلت ــت، آيا پي ــر اينطور اس اگ
ــه  مراحل آن،  ــد كه در هم ــتتان به يك بازي برس دس
ــيد و  ــته باش يكي پس از ديگري، فقط باس فايت داش
ــاده و حقير نباشد؟  ــمنان س هيچ خبري از مبارزه با دش
فلسفه  پشت Infinity Danger همين است. شما 
فقط با رئيس ها مبارزه مي كنيد و با شكست هركدام به 

سراغ ديگري مي رويد.
ــي  احترام اداي   Infinity Danger
ــماپ اش ــاي  بازي ه ــن  پرطرفدارتري از  ــي  يك ــه   ب

 Warning Forever با نام (Shoot’em Up)
ــمنان غول آسا نبرد  ــت. در آن بازي هم فقط با دش اس

ــتقامت آنها  ــد و مرحله به مرحله، قدرت و اس مي كردي
زيادتر مي شد. 

در اين بازي با هر بار كشته شدن، مقداري از زمان 
ــده بازي را از دست مي دهيد كه همين به بازي  اهدا ش

ارزش هيجاني بيشتري مي دهد. 
ــاب آبي رنگي كه  ــت كه حب وظيفه  بازيكن اين اس
ــرار داده و آن را  ــمن قرار دارد هدف ق در بطن هر دش
ــبك بازي را پيشه  از بين ببريد. در صورتي كه يك س
ــانيد،  كنيد و از همان راه بخواهيد بازي را به اتمام برس
ــما را  ــته و حركات ش هوش مصنوعي به مقابله برخاس
ــي مي كند. همين امر بازيكن را مجبور مي كند  پيش بين
هر مدت يك استراتژي ديگري انتخاب كند و به ورطه  

تكرار نيفتد. 

Infinity Danger :عنوان انگليسي بازي
نام نويسنده: سياوش شهبازي

iOS /  Android :پلتفرم
Milkstone Studios SL :سازنده

سبك: آركيد
امتياز: 7/0
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بررسى

مائده گيوه چين
سال 1390 كنسول بازي مايكروسافت، ايكس باكس 
ــه نام كينكت  ــگر حركتي ب ــا بهره گيري از حس 360 ب
ــالب بزرگي در صنعت بازي ايجاد كرد.  (Kinect) انق
ــخيص حركات  ــت با قابليت تش ــيله اي اس كينكت وس
ــرخ و  ــه اي از دوربين هاي فرو س ــه مجموع ــدا ك و ص
ميكروفون هاي حذف كننده، صداهاي اضافي محيط در 
آن كار گذاشته شده است. اين حسگر حركتي، كاربران 
ــه عنوان ضربه با  ــت را مثال ب ــد و حركت دس را مي بين
ــمت  ــوت به س راكت تنيس يا حركت پا را به عنوان ش
ــير و شبيه سازي مي كند. به اين  ترتيب اين  دروازه، تفس
فناوري تشخيص مي دهد كاربر كجا قرار گرفته، سپس 
ــده و با كمك رايانه  ــت بدن و حركات او را خوان موقعي

آنها را به دستورهاي كنترلي تبديل مي كند. 
ــه  ــت ب ــه كينك ــا عرض ــافت ب ــركت مايكروس ش
ــم  ــدن اس ــت يافت؛ از ثبت ش موفقيت هاي زيادي دس
ــيار  ــاي گينس به علت فروش بس ــت در ركورده كينك
ــد در بازي و كنترل  ــم اندازي جدي باال تا باز كردن چش
ــاوري كينكت كه از  ــايل مختلف. امروزه كاربرد فن وس
ــرل بازي ها در  ــيار جلوتر بود، از كنت ــان خودش بس زم
ــتفاده هاي جالب و  ــس 360 فراتر رفته و اس ايكس باك
غيرمنتظره اي از اين تكنولوژي شده است. صدها فكر و 
ايده با استفاده از فناوري كينكت خلق شده كه فقط به 

چند نمونه از آنها اشاره مي كنيم:

1 ـ رايانه شخصي
 مايكروسافت، سازنده كنسول بازي ايكس باكس، با 
توجه به اهميت ابزارهاي لمسي  ـ  حركتي قصد دارد براي 
ــخه كينكت ويندوز  ــر كند. نس ويندوز هم كينكت منتش
احتماال با كينكت ايكس باكس متفاوت است و ويندوز 8 
و ابزارهاي توسعه مايكروسافت مانند Net4.5 و ويژوال 
استوديو از آن پشتيباني خواهند كرد. كينكت ايكس باكس 
ــخيص دهد،  مي تواند حركات را در فاصله چند متري تش
حال آن كه كينكت رايانه شخصي به حدود 50 سانتي متر 
محدود خواهد بود. تصور كنيد چند وقت ديگر مي توانيد 
ــگر كينكت را باالي نمايشگر  در خانه يا محل كار، حس
ــب كنيد، به اين ترتيب در محيط نرم افزارها ديگر به  نص

موس احتياج نخواهيد داشت. 

2 ـ اتاق جراحي
ــاني بروك كانادا، كينكت  ــتان س بتازگي در بيمارس
ــت؛ البته نه  ايكس باكس به اتاق عمل راه پيدا كرده اس
براي بازي در حين عمل يا رفع خستگي پزشكان، بلكه 
ــي. گاهي جراحان  ــه آنها در عمل جراح براي كمك ب
ــكن يا  ــي تي اس ــن عمل نياز پيدا مي كنند كه س در حي
ــاره مرور كنند. براي  ــاي ام. آي. آر بيمار را دوب عكس ه
ــد و تصاوير را روي  ــاق مجاور برون ــن كار بايد به ات اي
ــت به اتاق جراحي  ــاهده كنند. قبل از بازگش رايانه  مش
ــويند و همه مراحل الزم  ــت ها را بش نيز بايد دوباره دس
ــات حدود 20  ــرار كنند. اين عملي ــتريل را تك براي اس
ــل مي افزايد، اما با  ــه زمان عم ــاعت ب دقيقه تا يك س
ــده، جراحان با  ــتان انجام ش ابتكاري كه در اين بيمارس
ــتفاده از كينكت مي توانند بدون ترك اتاق عمل، با  اس
ــگرهاي اطراف  ــن حركتي تصاوير را روي نمايش فرامي
ــر حركت كنند. به  ــد و از تصويري به تصوير ديگ ببينن
اين ترتيب تمركز جراحان حفظ و در زمان و هزينه هم 

صرفه جويي مي شود. 
ــگاه علوم پزشكي مشهد  جالب اين كه محققان دانش
ــي به اطالعات بيمار در حين عمل  ــامانه دسترس نيز س

جراحي را با استفاده از فناوري كينكت طراحي كرده اند.

3ـ مدل سازي 
ــت  ماساچوس ــاوري  فن ــه  موسس ــش  پي ــدي  چن
ــه يكي از جالب ترين  ــر كرد ك (MIT) ويدئويي منتش

ــي داد. در اين پروژه كه  ــان م كاربردهاي كينكت را نش
ــده، وقتي فرد دست هاي خود  INFORM ناميده ش
ــت مي دهد، دوربين كينكت اطالعات را به يك  را حرك
صفحه متحرك مي فرستد و ستون هاي مربع تعبيه شده 

در آن همراه با حركات باال و پايين مي شوند. 
ــتون هاي متحرك  ــد س ــان مي ده ــن ويدئو نش اي
ــن فناوري  ــكان دهند؛ اما اي ــد يك توپ را ت مي توانن
مي تواند حركت هاي ديگري نيز ايجاد كند. پژوهشگران 
MIT معتقدند اين فناوري مي تواند كاربردهاي عملي 
ــه،  ـ  جغرافيايي از جمله نقش ــي   ــد اطالعات مكان مانن
ــتم اطالعاتي جغرافيايي GIS، مدل هاي زميني  سيس

و مدل هاي مهندسي داشته باشد.

4 ـ كنفرانس مجازي
ــينيد و آواتارتان را به جلسات بفرستيد.   در خانه بنش
ــران در اينترنت و بويژه  ــت كه كارب آواتار تصويري اس
ــتفاده  ــوان نماد كاربري خود اس ــاالر گفت وگو به عن ت
ــايي و آنها  مي كنند. كينكت حركات و رفتارتان را شناس
ــما در  ــما منتقل مي كند. به اين  ترتيب ش را به آواتار ش
خانه يا هر جاي ديگر مي توانيد جلسه  تان  برگزار كنيد.

ــاوري كنفرانس ويدئويي  ــر از فن ــتفاده ديگ يك اس
ــت كه  ــوي تصويري با بيماراني اس ــت، گفت وگ كينك
ــكي مراجعه كنند. در  ــه كلينيك هاي پزش نمي توانند ب
ــر ويدئويي واقعي  ــكان به جاي تصوي ــن پروژه، پزش اي
ــبيه آواتارهاي  بيماران، آواتارهاي كارتوني آنها را كه ش
ايكس باكس اليو هستند، مشاهده مي كنند. با اين حال 
ــكان مي توانند بيماري آنها را تشخيص دهند و از  پزش

راه دور اقدامات و داروهاي الزم را تجويز كنند.

5 ـ هوا فضا
ــا  ــن مريخ نورد ناس ــيتي، آخري ــام كيورياس ــا ن حتم
ــرود روي مريخ را «هفت  ــام عمليات ف ــنيده ايد. ن را ش
دقيقه وحشت» گذاشته بودند، واقعا هم فرود يك ربات 

ــون كيلومتر  ــياره اي كه 53 ميلي روي س
ــتناك است.  از زمين فاصله دارد، وحش
ــكالي در فرود  ــن اش ــر كوچك تري اگ
ــيتي ممكن بود  ــي داد، كيورياس روي م
ــطح مريخ  ــورد به س ــوزد يا با برخ بس
ــود و حاصل ماه ها تالش و  متالشي ش

ــاد برود. بنابراين  برنامه ريزي به ب

ــافت شد.  ــت به دامن كينكت مايكروس ــا هم دس ناس
ــده از فرود هشت دقيقه اي  ــازي ش يك برنامه شبيه س
ــد كه كنترل آن به طور كامل  ــاخته ش كيورياسيتي س
ــا بارها اين پروژه را  ــط كينكت انجام مي شد. ناس توس
ــن عكس العمل ممكن را  ــا بتواند بهتري امتحان كرد ت
ــافرت هشت ماهه كيورياسيتي  براي پايان دادن به مس
ــت آورد. اين طرح مشترك ناسا و مايكروسافت،   به دس
ــت و اكنون به  ــام گرف Mars Rover Landing ن
عنوان يك بازي در اختيار كاربران ايكس باكس قرار دارد.

6 ـ خودروها
كسي چه مي داند شايد مدتي ديگر سوار خودرو هايي 
ــويم كه با حركت بدن، دست و صورت راننده حركت  ش
ــافت در  ــان مي دهد كه مايكروس ــواهد نش مي كنند. ش
ــركت هاي بزرگ  ــازي فناوري خود براي ش حال آماده س
ــگر  ــت. حس ــازي همچون فورد، فيات و كياس خودروس
ــمند خواهد بود  ــي در اين خودروها به قدري هوش حركت
كه راننده را تشخيص داده و با بهره گيري از تكنيك هاي 
ــدي را براي  ــاي جدي ــرفته واكاوي داده، راهكاره پيش
ــي آن ارائه مي كند.  ــرايط فعل هدايت خودرو و تعيين ش
ــال پيش در نمايشگاه  به همين منظور مايكروسافت س
ــين مفهومي پرده  ــاالنه ديترويت آمريكا از يك ماش س
ــين از فناوري كينكت، ايكس باكس  ــت. اين ماش برداش
ــتفاده  ــتجوي بينگ و... اس 360، ويندوزفون، موتور جس
ــودرو مي توان به  ــات اين خ ــد. در بين خصوصي مي كن
ــاره كرد كه  وجود دوربين هاي كينكت در چراغ عقب اش
تصويري زنده از محيط پيراموني خودرو را به راننده ارائه 
مي كند. احتماال در آينده خودرو ها آنقدر پيشرفته مي شود 

كه ديگر حواس راننده به رانندگي نخواهد بود.

7 ـ رباتيك
ــي ربات ها، توانايي تعامل با محيط  يك ويژگي اساس
ــت و معموال با كمك حسگرها محيط اطراف  اطراف اس
را درك مي كنند. حسگر كينكت نيز امكان ديد سه بعدي 
را براي ربات فراهم مي كند، به همين دليل دانشمندان از 
كينكت به عنوان چشم ربات استفاده كرده اند. با استفاده از 
حسگر كينكت و با كمك نرم افزارهاي پردازش تصوير و 

صدا مي توان يك ربات را به چشم و گوش مجهز كرد.
ــاي متعددي با بهره گيري از فناوري  تاكنون ربات ه
ــاخته شده  است. به عنوان مثال در يك طرح  كينكت س
ــك ربات پرنده با كمك كينكت  تحقيقاتي در زوريخ ي
توسط حركات بدن كنترل مي شود. شركتي ديگر، يك 
ــاخته كه با  ــمارت پال VII س ــات خانه دار به نام اس رب
ــتفاده از فناوري كينكت از حركت اندام كاربران خود  اس
تقليد مي كند. اين ربات براي سالمندان و افراد ناتوان 
ــده تا با كمك آن به وظايف روزمره  طراحي ش

خود بپردازند و اشيا را براحتي جابه جا كنند. 

8 ـ ترجمه زبان ناشنوايان
قابليت هاي  به  چيني  پژوهشگران 
حسگر حركت كينكت، زبان اشاره را 
ــمندان پژوهشگاه  نيز افزوده اند. دانش
نرم افزاري  بتازگي  آسيا  مايكروسافت 
ــتفاده از  ــد كه با اس ــي كرده ان را معرف
ــت، زبان  فناوري كينكت و پيگيري حركت دس
ــتم مترجم زبان اشاره  ــاره را مي خواند. سيس اش
كينكت مي تواند مكالمه را از دو طرف ثبت كند. 
فرد ناشنوا با زبان اشاره صحبت مي كند و ترجمه 
ــود. از  ــفاهي آن بالفاصله ارائه مي ش كتبي و ش
ــخنان فرد شنوا  ــتم س ــوي ديگر، اين سيس س
ــاره تبديل  ــا را به زبان اش ــز ثبت و آنه را ني
ــروژه نتيجه همكاري آكادمي  مي كند. اين پ
علوم چين، دانشگاه اتحاد پكن و پژوهشگاه 

مايكروسافت آسيا بوده است.

كينكت شوخي شوخي، جدي مي شود

8 كاربرد براى كينكت
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45111 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

مقايسه

مائده گيوه چين
ــي هاي هوشمند، همه كارها آسان تر شده، فقط كافي است  با آمدن گوش
با نوك انگشت صفحه نمايش تلفن تان را لمس كنيد تا كارها بسرعت انجام 
ــود. اما همين لمس صفحه نمايش هنگامي كه پشت فرمان هستيد، شما  ش
را به سمت مرگ مي برد و چنين مواقعي است كه وجود يك دستيار صوتي 
ــود. در زندگي روزمره امروزي، راحت طلبي حرف اول را مي زند  الزامي مي ش
ــلما بسيار راحت تر است به جاي آن كه منوهاي مختلف را باال و پايين  و مس

كنيم، فقط به تلفن همراهمان آن چيزي را كه مي خواهيم، بگوييم.
 استفاده از دستيار صوتي با عرضه آيفون 4S اپل، رنگ و بوي جدي تري 
ــونگ اين  ــتيارهاي صوتي گوگل و سامس به خود گرفت و حاال با آمدن دس
ــكل رقابتي پيدا كرده و هر يك سعي مي كنند بهترين امكانات را  ويژگي ش
براي كاربران خود ارائه دهند. به نظر مي آيد در آينده كنترل تلفن هاي همراه 
ــتيار  ــتياران صوتي صورت مي گيرد. در حال حاضر اپل به دس ــيله دس به وس

صوتي siri، گوگل به google now و سامسونگ به 
S voice مجهز است. اگر مي خواهيد بدانيد كداميك از 
اين سه دستيار، كاربري بهتري دارند با ما همراه شويد تا 
ــه رقيب را در اجراي ده دستور اصلي كه  عملكرد اين س
ــتر كاربران ممكن است از آن استفاده كنند، مقايسه  بيش

كنيم. 

1   برقراري تماس
ــرعت دستور را  ــمت هر سه دستيار به س در اين قس

مي شنوند و واكنش درست انجام مي دهند.

(SMS) 2  فرستادن پيام كوتاه
ــتور را  ــين اين دس ــه اپليكش در يك آزمايش هر س
ــاي كار مي لنگيد.  ــرعت انجام دادند، اما يك ج هم بس
ــيري و گوگل نو بدون مشكل دستور را اجرا كردند، اما   س
ــماره گيري مي كند و پس از  ــدا اقدام به ش S voice ابت
سه بار اصالح دستور، سرانجام منظور شما را مي فهمد.

3   تنظيم زنگ ساعت
ــاعت را براي  ــر دو زنگ س ــيري، ه S voice و س
ــيري در تنظيم زنگ  ــرر تنظيم مي كنند، اما س زمان مق
 S voice .ــت ــراي لغو آن بهتر اس ــه گزينه اي ب و ارائ
ــاز دارد كه نوعي  ــد آن ني ــره آالرم به تائي ــل از ذخي  قب

وقت تلف كردن است. در مقابل، گوگل يك قدم جلو تر است و به شما اجازه 
مي دهد حتي روزهاي هفته را هم انتخاب كنيد.

4   يافتن مسيرها
ــه دستيار به سرعت وارد برنامه نقشه و ناوبري مي شوند، اما جالب  هر س

است كه سيري شما را از ترافيك منطقه هم مطلع مي كند.

5  بررسي آب و هوا
ــابهي براي وضعيت آب و هواي مناطق مختلف  ــه آنها نتايج مش هر س
ــان نيست و گوگل نو اطالعات  ــان يكس ارائه مي كنند، فقط پيش بيني هايش

ــرد  ــود را از weather.com مي گي  خ
كه از همه دقيق تر به نظر مي آيد.

6  اجراي يك قطعه صوتي
اين آزمون به دو صورت انجام شد. در مرحله اول براي هر سه گوشي 
ــت  ــپس درخواس ــد و س آهنگ مورد نظر از آي تينوز و گوگل پلي دانلود ش
ــدا كردند، اما  ــرعت موزيك را پي ــيري و گوگل نو به س صورت گرفت. س
ــده بود، براي  S voice باز هم جا ماند. در مرحله دوم موزيك دانلود نش
همين سيري و گوگل نو سراغ دانلود موزيك رفتند و موزيك را پيدا كردند. 
ــرانجام توانست از  اما S voice بعد از يافتن تعداد زيادي گزينه بي ربط س

همان گوگل پلي به نتيجه برسد.

7   تنظيم يك رويداد در تقويم
ــيري زمان مالقات و همچنين نام فرد مورد نظر را درست تشخيص  س
داد. S voice تمام تالش خود را كرد تا يك مخاطب را از دفترچه تلفن 
ــت. گوگل نو كمي  پيدا كند، اما غير از وقت تلف كردن نتيجه ديگري نداش

از سيري كند تر بود، اما كار را به درستي انجام داد.

8  جستجو در وب
ــت عمل كرد. S voice به يك  ــيار نزديك تر به درخواس ــيري بس س
ــان داد و دقيقا همان  ــمعك نياز دارد! اما اينجا بود كه گوگل خودي نش س
 Brave ــتجو كلمه ــتجو كرد. براي نتيجه جس كلمه حتي بي معني را جس
ــتجو كرد و در مرحله دوم  ــار) سيري Brain را جس ــني از پيكس (انيميش

درست متوجه شد، اما S voice چيزي نزديك تر به rain پيدا نكرد. 

9   باز كردن اپ
ــد و  ــت براي گوگل نو و S voice فقط با تعجب روبه رو ش اين درخواس
ــيري كه دقيقا براي اين كار  ــدند، اما س در مجموع متوجه منظور كاربر نش
ــده دارد براحتي و بدون كوچك ترين خطايي  دستورالعملي از پيش تعيين ش

كار را انجام داد.

10 پرسش: آيا تو استيو جابز را مي شناسي؟
ــيد،  ــتيو جابز را مي شناس ــيد كه آيا اس ــتياران تلفن خود بپرس اگر از دس
سيري در عين نمك نشناسي مي گويد مي خواهيد در گوگل برايتان جستجو 
ــما مي آورد و  ــم؟ S voice صفحه معرفي فيلم ايتالين جابز را براي ش كن
ــت كه بدرستي بيوگرافي كوچكي از استيو جابز را براي شما   فقط گوگل اس

نمايش مي دهد.

كدام برتر است؟
ــتيارهاي صوتي تلفن هاي  ــما نيز با ما هم عقيده باشيد كه دس ــايد ش ش
ــيري در iOS و  S voice و Google Now در  ــد س ــمند، مانن هوش
ــوز راه درازي براي متداول  اندرويد هن
شدن و كار كردن بدون نقص در پيش 
دارند. تا همين جاي كار مي توان گفت 
ــانه به شانه هم حركت  گوگل و اپل ش
ــه را به  ــونگ قافي ــد، اما سامس مي كنن
ــت. در سيري،  دو رقيب خود باخته اس
ــاده، اما  ــران يك رابط كاربري س كارب
خوش ساخت و كامال كنترل شده دارند. 
ــتيار صوتي بسيار  ــوي ديگر، دس در س
ــت  قدرتمند گوگل قادر به يادگيري اس
ــان به صداي  ــه مرور زم ــد ب و مي توان
ــن قدرت و  ــد. اما همي ــما عادت كن ش
گوگل نو  ــود  مي ش ــث  باع ــي  پيچيدگ

آنقدرها هم دقيق نباشد. 
براي مثال معلوم نيست سه ويژگي 
 ، Google Now صوتي گوگل يعني 
Google Voice search و 
ــه  Google Voice Actions ك
ــه كار رفته اند،  ــو ب ــاوري گوگل ن  در فن
ــروع كنند  چه زمانى بايد كار خود را ش
ــد، اما آينده  ــه وجود نياي ــا اختاللي ب ت
ــت و اگر  ــن اس ــيار روش ــو بس گوگل ن
ــدرت نرم افزاري اش  ــد به خوبي ق بتوان
ــيري  ــد مي تواند به س ــت كن  را مديري

اپل برسد.

مقايسه 3  دستيار صوتي اپل، سامسونگ و گوگل

دستياران صوتى

چرا صداي زن؟
ــتر  ــتيار صوتي جديد iOS7 مي توان گفت بيش بجز دس
ــتفاده مي كنند. شايد پيش  ــتياران صوتي از صداي زن اس دس
ــي هاي دنيا زن هستند  ــتر منش خود فكر كنيد از آنجا كه بيش
در گوشي هاي همراه هم به همين شكل است، اما پشت اين 
ــود دارد. همان طور كه مي دانيد  ــم يك دليل علمي وج تصمي

صداي زن ها نسبت به مردها زيرتر 
ــت و به همين  (فركانس باالتر) اس
ــنيده مي شود. يك  دليل راحت تر ش
دليل ديگر هم به ريشه يابي شركت 
ــال ها  ــردد كه س BMW بازمي گ
پيش انجام داده است. سازندگان اين 
شركت خودرو سازي در يك بررسي 
ــدند، رانندگان بخصوص  متوجه ش
ــدارهاي GPS با  ــه هش ــا ب مرد ه
ــي نمي كنند، از  ــرد توجه صداي م
اين رو صداي راهنما را از مرد به زن 
ــدند واكنش  تغيير دادند و متوجه ش
ــت. بعد از  ــتر اس به صداي زن بيش
ــان تمام راهنماهاي خودرو با  آن زم

صداي زن راهي بازار شد.

ويندوز فون هم دستيار دار مي شود
ــده كه كافي است شركتى دست  ــم و همچشمي زياد ش در دنياي ديجيتال به قدري چش
ــام پدرخوانده هاي صفر و يكي به دنبالش راه بيفتند و دقيقا همان كار را  ــه كاري بزند تا تم ب
ــت شد و حاال  ــتيار صوتي اپل هم دچار همين سرنوش بدون ذره اي خالقيت انجام دهند. دس
ــتيار صوتي براي ويندوز فون خبر داده  ــافت هم از دس ــونگ و گوگل، مايكروس بعد از سامس
ــت. اين دستيار جديد قرار است Cortana نام داشته باشد كه از يكي از شخصيت هاي  اس
ــده است. ويندوز فون اكنون از فرمان هاي صوتي ساده پشتيباني  بازي Halo الهام گرفته ش
ــتگاهش را  ــت ارتباط صوتي كاربر با دس ــت كرتانا قرار اس مي كند، اما خبرها حاكي از آن اس
ــت چگونه در  ــت كرتانا قرار اس ــخص نيس به مرحله تازه اي وارد كند. هنوز به طور دقيق مش
ــاني هاي  ــتيار صوتي به احتمال زياد در قالب يكي از به روزرس ــون كار كند. اين دس ويندوز ف
 Notification ،ويندوز 8/1 به دستگاه كاربران خواهد آمد. بنابر شنيده ها اين به روزرساني
ــت. كورتانا به احتمال خيلي زياد اواخر  Center و تغييراتي در رابط كاربري نيز خواهد داش
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جواد ودودزاده 

ــاي، اين  ــه رازبري پ ــت ميكرورايان ــودن قيم ارزان ب
ــريات حوزه   ــايت ها و نش ــتر س روزها موضوع بحث بيش
ــال بود كه سازمان حيات وحش  ــت. اوايل امس آي تي اس
ــتفاده از دوربين مدار بسته امنيتي رازبري پاي  كنيا با اس
ــبكه اي از دوربين هاي قابل كنترل از راه دور  به ايجاد ش
براي حفاظت حيوانات و دستگيري شكارچيان غيرقانوني 
ــاط و باغچه خانه تان  ــما هم مي توانيد حي اقدام كرد. ش
ــيد و  ــته باش ــتفاده از همان فناوري زير نظر داش را با اس
ببينيد پرنده ها و گربه ها چه باليي سر گياهان و گل هاي 

ارزشمند باغچه مي آورند. 
ــتفاده نكرده ايد، ابتدا  اگر تا به حال از رازبري پاي اس
ــخه سيستم عامل رازبين را روي يك SD كارت  بايد نس
ــراي كار، نصب پايانه  ــن قدم براي اج ــب كنيد. اولي نص
دوربين رازبري پاي به پورت رابط كاربري سريال دوربين 

روي بورد رازبري پاي است. 
ــمت  ــورت كوچك را مي توانيد در قس ــكاف پ اين ش
انتهايي سمت راست رازبري پاي روي مدار و بين پورت 
HDMI و درگاه اتصال شبكه اينترنت آن بيابيد. ضامن 
پالستيكي كوچك سياه رنگ آن را به آرامي باال كشيده، 
ــر كابل تخت نواري پايانه رازبري پاي را، در  ــپس س س
ــگ اتصال كابل رو به  ــمت هاي نقره اي رن حالي كه قس
ــن حد ممكن در  ــت، تا آخري ــمت چپ مدار اس طرف س

شكاف اتصال بورد وارد كنيد. 
هنگامي كه مطمئن شديد سر كابل در انتهاي شكاف 
ــت كابل را گرفته و با دست  اتصال قرار دارد، با يك دس
ــكاف اتصال را با فشار به پايين، در  ديگر ضامن كنار ش

جاي اصلي خود انداخته و محكم كنيد.

حال رازبري پاي را به يك صفحه نمايش، صفحه كليد 
و شبكه فعال داراي دسترسي به اينترنت متصل كنيد. اگر 

ــتفاده مي كنيد بايد براي  ــدار نوع A رازبري پاي اس از م
 USB دانلود نرم افزارهاي مورد نياز، آن را با يك دانگل
به اينترنت يا واي  ـ  فاي به شبكه خود متصل كنيد. البته 
ــد اين اتصال را قطع  ــتفاده از دوربين مي تواني هنگام اس
 pi ــد، با حساب كاربري كنيد. وقتي رازبري پاي بوت ش
ــتر ساخته ايد، الگين كرده و ابزار پيكربندي  خود كه پيش
ــردن متن زير باال  ــري پاي را با تايپ ك ــزاري رازب نرم اف

  sudo raspi-config :بياوريد
ــت گزينه  ــن فهرس ــمت پايي ــه به س ــن مرحل دراي
 (Enable Camera option) فعالسازي دوربين
ــد Enter آن را انتخاب كنيد. در  ــا زدن كلي ــه و ب رفت
ــود، Enable را انتخاب كرده،  منويي كه ظاهر مي ش
ــت  پس از آن با انتخاب Finish هنگامي كه درخواس
ريبوت مي شود، Yes را بزنيد. در اين حال الگين كرده 
ــيت دوربين به  ــزاري را كه عامل اجراي حساس و نرم اف
ــت، نصب  ــركات (motion-sensing  ) اس ثبت ح
ــد اندازه گيري  ــردن متن زير يك واح ــد. با تايپ ك كني
پايتون براي اجراي تجزيه و تحليل تصوير و دستكاري 
آن به اضافه ابزاري كه موجب تداوم اجراي متن است، 

فعال مي شود: 
Sudo apt ـ get install python ـ imaging ـ tk 
screen

ــپس متن PiCam python script را كه از  س
ــوي اعضاي جامعه رازبري پاي توسعه يافته است، با  س

تايپ متن زير دانلود كنيد:
wget https: /  / raw.github.com / ghalfacree 
/ bash ـ scripts / master / picam.py

ــت راهنما براي اسكريپت، به  ــت آخر يك فهرس دس
منظور ذخيره تصاوير آن ايجاد كنيد:

mkdir picam
ــد اتصال  ــده، مي تواني ــزار نصب ش ــال كه نرم اف ح
ــرده و آن را در جهتي  ــبكه را قطع ك دوربين پاي از ش
كه مي خواهيد تصاويرش ثبت شود، قرار دهيد. نرم افزار 
ــال كنيد: ــردن متن زير فع ــر را با تايپ ك ــت تصاوي  ثب

ــپس براي به اجرا در   chmod +x picam.py س
./picam.py  :آوردن آن تايپ كنيد

ــت سر هم  ــكريپت پايتون با گرفتن تصاوير پش اس
ــد دوربين كار مي كند  ــن پايين در ميدان دي با  رزولوش
ــر را با تصوير  ــيا، تصوير حاض و براي درك حركت اش
قبلي مقايسه مي كند. هنگامي كه يك تغيير در تصاوير 
ــخيص داده مي شود، دوربين بسرعت يك عكس با  تش

رزولوشن باال گرفته و به دنبال تغيير مي گردد. 

ــت نرم افزار به تنظيم بهينه  گاهي اوقات ممكن اس
ــاز پيدا كند، بخصوص هنگامي كه دوربين را نزديك  ني
گياهان بگذاريد. چون ممكن است باد گياهان را حركت 
ــد. در اين هنگام  ــن را به هم بزن ــم دوربي داده و تنظي
اسكريپت را در ويرايشگر متن باز كرده و از گزينه هاي 
ــه و تحليل  ــيت و تجزي ــراي تنظيم حساس ــف ب مختل

ناحيه هاي مورد نظر استفاده كنيد. تصاوير ثبت شده در 
ــه picam  جا گرفته (البته فقط تصاوير رزولوشن  پوش
ــه ثبت و تصاوير رزولوشن پايين حذف  باال دراين پوش
ــكريپت، دكمه هاي  ــراي متوقف كردن اس ــود). ب مي ش
ــاريد. اگر دوربين  ــد بفش Ctrl+C را روي صفحه كلي
ــما در نقطه اي غير قابل دسترس قرار دارد، مي توانيد  ش
ــبكه وايرلس را به آن وصل كنيد تا بتوانيد آن  دانگل ش
را روي شبكه بي سيم كنترل كنيد. آدرس IP پاي را با 

Ifconfig :تايپ كردن متن زير پيدا كنيد
 PuTTy مانند SSh ــت ــتفاده از يك كالين با اس
ــتفاده از screen utility كه از  ــا اس ــكريپت را ب اس
ــدنش هنگام قطع اتصال جلوگيري مي كند، به  بسته ش

اجرا درآوريد:
Screen  / home / pi / picam.py 

ــرف برق  ــاي از لحاظ مص ــري پ ــه رازب ــا ك از آنج
ــما مي توانيد حتي از باتري  ــيار كم مصرف است، ش بس
خورشيدي استفاده كنيد. البته مي توانيد يك كيس ضد 
ــن كه خودتان  ــراي آن خريداري كرده يا اي ــم ب آب ه
ــازيد.  ــي را براي آن طراحي كرده و بس يك چنين كيس
ــادي در زندگي  ــتفاده زي دوربين رازبري پاي موارد اس
روزمره شخصي و موارد امنيتي از كنترل اتاق كودك تا 

دوربين مدار بسته امنيتي ضدسرقت دارد. 

برقراري سيستم مدار بسته امنيتي با قابليت خودكار ثبت و ضبط حركات 

ساخت دوربين مدار بسته ارزان قيمت

دستكش صفحه لمسي بسازيد
ــما براي جلوگيري از سرما دستكش به دست داريد و مي خواهيد  ــرد است، ش هوا س
ــي اسمارت فون را  ــتفاده كنيد. اما هر چه صفحه لمس ــمند خود اس از تلفن همراه هوش
ــرد با  ــي در هواي س ــتفاده صفحات لمس لمس مي كنيد هيچ كاري انجام نمي دهد. اس
ــكالتي هم دارد. چاره كار استفاده از يك جفت دستكش با قابليت  ــتكش چنين مش دس

ــتكش كه خيلي ضخيم نباشد، تهيه كرده و در  ــت. يك جفت دس هدايت الكتريكي اس
نوك انگشتان آن با سوزن نخ، كوك هاي متعددي نزديك هم بزنيد. در قسمت داخلي 
نوك انگشت هاي دستكش، نخ اين كوك هاي دوخته شده را شل گرفته و با نخ دوخت، 
ــما اين گره ها را لمس كرده  ــت هاي ش ــتي ايجاد كنيد. نوك انگش گره هاي متعدد درش
ــمند ايجاد مي كند. اين كار خيلي  ــخگويي را روي صفحه لمسي تلفن هوش و حالت پاس

مؤثرتر و گرم تر از ايجاد سوراخ هاي متعدد روي سر انگشت هاي دستكش است.

 B يا A مدل (Raspberry Pi) 1 ـ ميكـرو رايانه رازبري پاي
كه دركليك شماره 449 آن را معرفي كرديم.

ـ  يك واحد اتصال (پايانه) دوربين رازبري پاي  2
ـ  يك كيس رازبري پاي داراي محل اتصال دوربين  3

4 ـ  يـك كارت حافظـه SD حـاوي نرم افـزار روزآمـد رازبين 
(Raspbian)

ـ  يك صفحه نمايش، صفحه كليد و اتصال شبكه براي انجام   5
تنظيمات نرم افزار

 وسايل مورد نياز
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امير عصاري
ــب معاينه  ــتن برچس همان طور كه مي دانيد باتوجه به آلودگي هوا داش
فني براي همه خودروها اجباري است. رانندگاني كه برچسب معاينه فني 
ــالمت  ــان از بابت س را براي خودروي خود تهيه مي كنند، تا حدي خيالش
ــتفاده از آن  ــتري به اس ــت و با اطمينان و آرامش بيش ــودرو راحت اس خ
مي پردازند. به نظرتان معاينه فني رايانه نيز مي تواند آرامش و اطمينان را 

براي كاربران به همراه داشته باشد؟
ــاي متوالي مواجه  ــده و مدام با هنگ ه ــكال ش اگر رايانه تان دچار اش
ــرعت اجراي فعاليت ها در آن بشدت كاهش يافته، مطمئنا  مي شويد يا س
ــخ بلي را انتخاب خواهيد كرد؛ زيرا سالمت رايانه نيز نه فقط موجب  پاس
ــود،  ــرعت اجراي فعاليت ها و كاهش هنگ هاي احتمالي مي ش افزايش س
ــروري خود را ناگهاني از  ــما اطمينان مي دهد كه فايل هاي ض بلكه به ش

دست نخواهيد داد.
ــه خود به انجام  ــروز معاينه فني را روي رايان ــت داريد همين ام دوس

برسانيد و در صورت نياز، مشكالت احتمالي آن را برطرف كنيد؟

مكانيكي براي رايانه
ــده  ــه همين منظور طراحي ش ــزار System Mechanic ب نرم اف
است. به كمك اين نرم افزار قدرتمند مي توانيد در كمتر از چند دقيقه همه 
تست هاي مورد نياز را روي بخش هاي مختلف رايانه و سيستم عامل اجرا 
كرده، در صورت نياز نسبت به تعمير هريك از بخش هاي داراي اشكال، 
ــت ضمن رفع خطاها و كاهش هنگ ها  ــدام كنيد. اين نرم افزار قادر اس اق
ــتم عامل، سرعت اوليه رايانه شما را به آن بازگرداند و  و انجمادهاي سيس

ميزان بهره وري آن را نيز افزايش دهد.

افزايش سرعت
ــف  ــود، براي كش ــما نصب ش ــتم مكانيك روي رايانه ش وقتي سيس
ــت؛ زيرا اين  ــرعت رايانه نيازي به مهارت نخواهيد داش داليل كاهش س
ــي بيش از 229 بخش مختلف در رايانه به وسيله 50 ابزار  برنامه با بررس
متفاوت، مي تواند همه داليل افت سرعت در رايانه شما را كشف و سپس 

ــرعت بوت رايانه، افزايش  ــده را رفع كند. افزايش س ــكالت كشف ش مش
سرعت اينترنت، افزايش سرعت اجراي برنامه ها در سيستم عامل و روان تر 
كردن اجراي بازي ها در ويندوز از امكاناتي است كه استفاده از اين ابزارها 

براي شما به همراه خواهد داشت.

عيب يابي و تعمير
به قول مكانيك هاي امروزي، عيب يابي صحيح، مهم ترين قدم در رفع 
ــت. سيستم مكانيك نيز با بهره مندي از ابزارهاي مختلف و  مشكالت اس
ــت دقيق ترين عيب يابي  ــه نتايج تعمير چند ميليون رايانه، قادر اس مقايس
ــاز براي اجراي بهترين  ــد و پس از آن همه اقدامات مورد ني ــام ده را انج
ــتري، رفع  ــاني درايورها، تعمير رجيس روش تعمير را به كار گيرد. به روزرس
ــتارت هاي ناگهاني، اصالح  ــالح هنگ ها و ري اس ــكالت حافظه، اص مش
ــتم  ــالمت سيس ــي س حفره هاي امنيتي، ترميم ارتباطات اينترنتي و بررس
ــرد ActiveCare از جمله اقدامات  ــتفاده از فناوري منحصر به ف با اس

مفيدي است كه در اين بخش در اختيار شما قرار مي گيرد.

حفظ حريم خصوصي
هر كاري كه با رايانه انجام مي دهيد در بخش هاي مختلف سيستم عامل 
ثبت مي شود و اين گزارش هاي ثبت شده مي تواند حريم خصوصي شما را 
در معرض خطر قرار دهد. سيستم مكانيك براي جلوگيري از اين خطرات 
ــما مي توانيد  ــودمندي را در خود جاي داده و ش ــي نيز ابزارهاي س احتمال
ــازي كرده،  براحتي همه فعاليت هاي صورت گرفته ازطريق رايانه را پاكس
ــك را نيز از بين  ــده از روي هارد ديس رد فايل هاو ديگر اطالعات حذف ش
ببريد. حذف گزارش هاي وبگردي و گفت وگوهاي آنالين و حذف حافظه 

نهان سيستم عامل از جمله امكانات اين بخش به شمار مي رود.

تشديد امنيت
ــي مختلف از جمله  ــه اي، هكرها و خطرات اينترنت ــاي رايان ويروس ه
ــما را در معرض خطر قرار  ــالمت رايانه ش ــت كه مي تواند س عواملي اس
ــاي آتش نيز اولين  ــد. ويروس ياب ها و ديواره ه ــد و به آن صدمه بزن ده

و ابتدايي ترين اقدامات براي جلوگيري 
ــمار مي رود و به همين منظور سيستم مكانيك،  از بروز اين صدمات به ش
ابزاري را به عنوان مكمل امنيتي در خود جاي داده است. مكمل امنيتي در 
ــتم مكانيك قادر است حفره هاي امنيتي سيستم عامل را مسدودكند،  سيس
ــتري به حفاظت آن بپردازد، مانع فعاليت  ــتيبان گيري دائم از رجيس با پش
ــكوك شود و از اعمال تغييرات روي مرورگر و صفحات  نرم افزارهاي مش

اينترنتي ممانعت به عمل آورد.
ــيار زيادي را در اختيار شما قرار مي دهد  ــتم مكانيك امكانات بس سيس
ــرح  ــتيباني مي كند كه در اين مقاله قادر به ش ــاي متنوعي پش و از ابزاره
ــتيم؛ اما پيشنهاد مي كنيم براي آشنايي با همه امكانات اين  تمام آنها نيس
ــا مراجعه به لينك زير  ــزار و بهره مندي از قابليت هاي فراوان آن، ب نرم اف
ــخه از آن را با قابليت اجرا روي همه نسخه هاي سيستم عامل  آخرين نس

ويندوز اكس پي، ويستا، 7 و 8 دانلود كنيد:
http://www.iolo.com/downloads / 
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ــنا  اين روزها همه كاربران با فرمت پى دى اف آش
ــتند و از مزاياي آن نيز باخبرند. فرمت پي دي اف  هس
ــمند امروزي اعم از رايانه،  در همه دستگاه هاي هوش
ــت و يكي از  ــاهده اس ــن همراه و تبلت قابل مش تلف
ــن ويژگي هاي آن نيز حفظ خصوصيات فايل  مهم تري
ــت. تا  ــتگاه هاي به نمايش درآمده اس ــي دس در تمام
ــل يا Word را  به حال يك ايميل حاوي فايل اكس

دريافت كرده ايد؟ 
بسياري از كاربران با دريافت اين نوع فايل ها روي 
ــوند؛  ــكل مواجه مي ش تلفن همراه يا تبلت خود با مش
ــت نرم افزار مورد نياز براي  زيرا گاهي اوقات ممكن اس

ــتگاه خود نصب نكرده  اجراي اين فايل ها را روي دس
باشند و گاهي نيز ممكن است به دليل پشتيباني نشدن 
ــي اين  ــي، قادر به خواندن محتواي فارس از زبان فارس
ــن راه حل،  ــرايطي بهتري ــند. در چنين ش فايل ها نباش
دريافت فايل ها به فرمت پي دي اف است اما همان طور 
كه مي دانيد نمي توانيد از تمام افرادي كه برايتان ايميل 
ارسال مي كنند انتظار داشته باشيد فايل هاي پيوست را 
در قالب فايل پي دي اف برايتان ارسال كنند. به نظر شما 

راه حل خالصي از اين مشكل چيست؟
ــرويس آنالين  ــما استفاده از س ــنهاد ما به ش پيش
ــن ايميل ها به  ــت و حتي مت ــل فايل هاي پيوس تبدي

پي دي اف است. سايت pdfconvert.me شما را 
ــواي ايميل هاي خود را  ــد تا براحتي محت قادر مي كن
ــه فرمت پي دي اف  ــت آن ب همراه با فايل هاي پيوس
ــاي اضافه به  ــاز به نرم افزاره ــل كرده، بدون ني تبدي
مشاهده محتواي فايل هاي پيوست بپردازيد. استفاده 
از اين سرويس آسان است و نيازي به نصب نرم افزار 
ــت ايميل خود  ــروج از برنامه مديري ــزا يا حتي خ مج
ــرويس  ــدي از امكانات اين س ــد. روش بهره من نداري

به شرح زير است:

تبديل متن ايميل
ــي را به  ــل دريافت ــن ايمي ــد مت ــد داري ــر قص اگ
ــت آن را به آدرس  ــل كنيد كافي اس ــي دي اف تبدي  پ
ــوروارد  ف  pdfconvert@pdfconvert.me
ــن كار در كمتر از يك دقيقه ايميلي  كنيد. با انجام اي
براي شما ارسال مي شود كه فايل پيوست آن، نسخه 

پي دي اف از ايميل ارسالي شماست.
تبديل فايل هاي پيوست

ــما باز  ــتگاه ش ــت در دس ــاي پيوس ــر فايل ه اگ
ــي دي اف تبديل  ــوند و مي خواهيد آنها را به پ نمي ش
ــت.  ــاده اي را در پيش خواهيد داش كنيد، روش كار س
ــون روش قبل از قابليت فوروارد كمك بگيريد،  همچ

ــه آدرس ــي را ب ــل دريافت ــار ايمي ــا اين ب  ام
 attachconvert@pdfconvert.me
ــال دهيد. در كمتر از يك دقيقه ايميل  انتق
ــرد كه حاوي  ــدي دريافت خواهيد ك جدي
ــتي به فرمت  ــت درخواس فايل هاي پيوس

پي دي اف است.

تبديل سايت ها
ــم يا هر  ــه جام ج ــايت روزنام ــد س ــت داري دوس
ــي دي اف تبديل كنيد يا  ــايت ديگري را به فايل پ س
ــايت را به صورت  ــخه اي از خبر موجود در يك س نس
ــال كنيد؟ براي  ــتانتان ارس فايل پي دي اف براي دوس
ــايت را  ــن كار بايد در متن ايميل آدرس س ــام اي انج
webconvert@pdfconvert. وارد و آن را به

me ارسال كنيد. از ويژگي هاي متمايز اين سرويس 
ــتيباني از فرمت و  ــرويس هاي مشابه، پش با ديگر س
ــالي، نياز نداشتن به  خصوصيات ظاهري محتواي ارس
ــرويس دهنده براي دانلود فايل ها  مراجعه به سايت س
ــط ايميل) و سرعت بسيار باالي  (ارسال فايل ها توس

اجراي درخواست هاست.
ــم خصوصي اين  ــت حفظ حري توجـه: در سياس
ــت كه محتواي فايل هاي ارسالي  سايت قيد شده اس
ــما فقط هنگام تبديل به فرمت پي دي اف  ــوى ش از س
ــرورهاي سايت ذخيره و پس از ارسال به صورت  در س

فايل پيوست، بسرعت عمليات حذف آغاز مي شود.

PDF تبديل آسان و سريع ايميل ها به
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45114 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

PS4 آدرس مك در
ــن 4 بتازگي وارد بازار شده است و بسياري از كاربران  ــوني پلي استيش ــول س همان طور كه مي دانيد كنس
ــول بازي قدرتمند مي پردازند. يكي از امكانات اين كنسول پشتيباني  ــتفاده از اين كنس ــر دنيا به اس در سراس
ــت و برخي كاربران براي حفظ امنيت شبكه بي سيم خانگي خود  ــبكه هاي بي سيم اس از قابليت اتصال به ش
ــتگاه هاي غيرمجاز  ــا فيلتر كردن آدرس هاي مك، امكان اتصال را از دس ــالوه بر اختصاص رمز اتصال، ب ع
ــتيد و حاال قصد داريد كنسول PS4 خود را نيز  ــما هم جزو اين دسته از كاربران هس ــلب مي كنند. اگر ش س
ــتگاه خود هستيد. ما نيز قصد داريم  ــيم خانگي متصل كنيد، مطمئنا نيازمند آدرس مك دس ــبكه بي س به ش
ــن 4 را به  روش پيدا كردن آدرس مك در پلي استيش

شما آموزش دهيم:
ــي (XMB) به  ــري اكس ام ب ــط كارب 1ـ در راب
ــما  ــد تا منوهاي اكس ام بي براي ش باال حركت كني

به نمايش درآيد.
ــرده و گزينه   ــت ك ــت حرك ــمت راس ــه س 2ـ ب

Settings را انتخاب كنيد.
ــرده و Network را  ــت ك ــه پايين حرك 3ـ ب

انتخاب كنيد.
4ـ گزينه  View Connection Status را 

انتخاب كنيد.
ــد آدرس مك  ــي دقت مي تواني ــون با كم 5ـ اكن

شبكه كابلي و بي سيم را مشاهده كنيد.

مديريت پيام هاي كوتاه در كيت كت
ــتم عامل  ــخه سيس كيت كت، جديدترين نس
اندرويد (4/4) است كه براي دستگاه هاي مختلف 
ــت. اگر دستگاه شما  ــده اس اندرويدي طراحي ش
ــخه را دارد يا  ــاني به اين نس هم قابليت به روزرس
نسخه پيش فرض تبلت يا تلفن همراه شما اندرويد 
ــما تبريك مي گوييم؛ زيرا يكي  4/4 است، به ش
ــخه هاي اندرويد را داريد. كيت كت  از بهترين نس
امكانات فراواني را در اختيار كاربران قرار مي دهد كه يكي از آنها 
ــتيباني از Hangouts براي مديريت پيام هاي كوتاه است.  پش
ــددي را در اختيار كاربران قرار  ــزار Hangouts امكانات متع اب
ــح مي دهند از نرم افزارهاي  ــد، اما برخي كاربران نيز ترجي مي ده
ديگري كه براي مديريت پيام هاي كوتاه طراحي شده اند، استفاده 
ــما جزو اين افراد باشيد، مطمئنا اطالع داريد كه  كنند. چنانچه ش
ــك از نرم افزارهاي مديريت پيام كوتاه، پيامي  پس از نصب هري
ــزار پيش فرض براي  ــده به نرم اف ــراي تبديل نرم افزار نصب ش ب
ــما به نمايش درمي آيد و  مديريت پيام ها در تلفن همراه يا تبلت ش

شما مي توانيد با تائيد اين پيام، نرم افزار موردنظر را جايگزين نرم افزار پيش فرض اندرويد كنيد؛ اما گاهي اوقات 
ــاهده نكنيد يا موفق به انتخاب گزينه  تغيير نرم افزارها نباشيد. در  ــت به داليل مختلف اين پيام را مش ممكن اس
ــتي و از بخش تنظيمات اندرويد اقدام كنيد تا نرم افزار  ــرايطي  بايد به طور دس چنين ش

موردنظرتان را با نرم افزار پيش فرض مديريت پيام هاي كوتاه در اندرويد تعويض كنيد.
1ـ از فهرست برنامه ها روي Settings كليك كنيد.

ــش Wireless & Networks، گزينه More… انتخاب  2ـ در بخ
كنيد.

 Default SMS App 3ـ در صفحه به نمايش درآمده گزينه اي با عنوان
ــود. با فشار روي اين گزينه فهرستي از برنامه هاي نصب شده براي  ديده مي ش

مديريت پيام هاي كوتاه به نمايش درخواهد آمد. 
ــت،  ــار كليد بازگش 4ـ پس از انتخاب هريك از برنامه هاي موردنظر و فش
ــما به عنوان نرم افزار پيش فرض مديريت پيام ها انتخاب شده و  برنامه  دلخواه ش

مي توانيد از استفاده آن لذت ببريد.

افزونه هاي پرمصرف در فايرفاكس
ــن  بهتري ــزو  ج ــس  فايرفاك ــر  مرورگ
ــتر كاربران  ــه بيش ــت ك ــي اس مرورگرهاي
ــتفاده از آن مي پردازند. اين  ــه اي به اس حرف
ــرعت اجرا مي شود و با پشتيباني  مرورگر بس
از امكانات فراوان، وبگردي آسان و سريع را 
ــم مي كند. گاهي اوقات  براي كاربران فراه
ــودن فايرفاكس  ــد ب ــران از كن ــي كارب برخ

شكايت مي كنند و به دنبال كشف علت كاهش سرعت اجراي فعاليت ها در اين مرورگر 
هستند! يكي از شايع ترين داليل كاهش سرعت فعاليت ها در اين مرورگر نيز افزونه هاي 
ــده روي آن است. گاهي اوقات اين افزونه ها به دليل ناسازگاري با نسخه هاي  نصب ش
ــغال مي كنند و موجب  ــياري را اش ــكاالت موجود در طراحي آنها حافظه بس جديد يا اش
ــتم عامل مي شوند. اگر اين مشكل  ــدن فعاليت ها در مرورگر و حتي در كل سيس كند ش
براي فايرفاكس شما هم پيش آمده است و قصد داريد براحتي افزونه مشكل دار را پيدا 

كرده و آن را حذف يا غيرفعال كنيد، مي توانيد به اين روش عمل كنيد:
ــتن آدرس زير در نوار آدرس، به صفحه  ــر فايرفاكس را اجرا كرده و با نوش 1ـ مرورگ

http://goo.gl/VmN3rN :مراجعه كنيد about:addons-memory  افزونه
ــه  را دانلود و روي  ــن افزون ــه  Add to Firefox+ اي ــك روي گزين ــا كلي 2ـ ب
ــس خود نصب كنيد. (در صورتي كه پنجره  تائيد نصب افزونه به نمايش درآمد با  فايرفاك

كليك روي Install Now عمليات نصب را تائيد كنيد)
3ـ اكنون براي استفاده از افزونه كافي است در نوار آدرس عبارت زير را تايپ كرده 

 about:addons-memory:و كليد اينتر را فشار دهيد
ــت افزونه هاي  ــامل فهرس 4ـ با طي اين مراحل صفحه اي به نمايش درمي آيد كه ش

نصب شده و ميزان حافظه اشغال شده از سوي هركدام از آنهاست. 
ــش از 100 مگابايت از  ــن افزونه، افزونه هايي كه بي ــق اعالم طراحان اي نكتـه: طب
ــكالت در مرورگر شما به شمار  ــغال مي كنند، جزو موارد احتمالي بروز مش حافظه را اش

مي رود و  بايد نسبت به حذف يا غيرفعال سازي آنها اقدام كنيد.

امير عصاري
اين روزها تلفن هاي هوشمند و تبلت ها، مخزن اسرار بسياري 
از كاربران شده و اطالعات محرمانه و خصوصي بسياري را در 
خود جا داده  است. ذخيره شدن اطالعات خصوصي و محرمانه 
ــود تا حفاظت از آنها در برابر  ــتگاه ها موجب مي ش در اين دس
دسترسي افراد غيرمجاز از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. براي 

ــيدن به اين هدف، سيستم عامل آي .او . رس
ــتفاده از  اس قابليتي دارد كه كاربران با اس
ــد چهار رقمي را  ــد يك پين ك آن مي توانن
مشخص كرده و دستگاه خود را با استفاده 

از آن قفل كنند.
ــان، اختصاص پين كد  از نظر كارشناس
ــبي  ــي به هيچ وجه روش مناس چهار رقم
ــه  ــات محرمان ــت از اطالع ــراي حفاظ ب
ــر با 9999  ــمار نمي رود؛ زيرا حداكث به ش
ــي برد! آيا  ــوان به رمز پ ــار تالش مي ت ب
ــن  ــتم عامل آي .او .اس اي ــد سيس مي داني
ــت را دارد كه رمز عبورهاي طوالني  قابلي
ــامل اعداد و حروف را براي قفل كردن  ش
دستگاه از كاربر درخواست كند؟ اگر شما 
هم از آيفون، آيپد و ديگر محصوالت اپل 
مجهز به سيستم عامل آي .او .اس استفاده 
ــد داريد رمز عبور طوالني  مي كنيد و قص
و پيچيده اي را به دستگاه خود اختصاص 

دهيد،  بايد به روش زير عمل كنيد:
روي  ــا  برنامه ه ــت  فهرس از  1ـ 

Settings فشار دهيد. 
ــار  ــه  تنظيمات روي بخش General فش 2ـ در صفح

دهيد.
ــه  Passcode Lock را پيدا كرده و روي آن  3ـ گزين
فشار دهيد (در صورتي كه تاكنون پين كد را براي دستگاه خود 
ــبت به فعال كردن  ــيد،  بايد در اين مرحله نس فعال نكرده باش
ــتگاه اقدام كنيد.  ــاص يك پين كد چهار رقمي به دس و اختص
ــما  جايگزين اين كد  در ادامه رمز عبور طوالني و پيچيده ش

چهار رقمي خواهد شد)
ــدن پين كد، با فشار اين گزينه ، صفحه  4ـ پس از فعال ش
ــرفته در اختيار شما قرار خواهد گرفت. در اين  تنظيمات پيش

صفحه گزينه اي با عنوان Simple Passcode مشخص 
شده است. كليد مقابل اين گزينه را فشار داده و وضعيت آن را 
به Off تغيير دهيد تا امكان استفاده از رمزعبورهاي طوالني 

نيز براي شما فعال شود.
ــما كد جديد را درخواست  ــتگاه از ش 5ـ در اين مرحله دس
مي كند و شما  بايد يك رمز عبور طوالني و پيچيده را به دلخواه 
ــما مي تواند شامل  وارد كنيد. (رمز عبور ش
ــانه ها باشد. همچنين  اعداد، حروف و نش
ــه كار بردن نام و نام  توصيه مي كنيم از ب
خانوادگي، اطالعات شناسنامه اي، شماره 
تلفن و ... به دليل احتمال حدس زدن ساده 

آنها خودداري كنيد)
6ـ سرانجام پس از واردكردن رمزعبور 
ــت فشار دهيد.  دلخواه، روي دكمه بازگش
در اين مرحله دستگاه براي تائيد رمز عبور 
وارد شده از شما مي خواهد تا يك بار ديگر 
ــد. پس از وارد كردن دوباره  آن را وارد كني
ــد و  رمز عبور، مراحل كار به پايان مي رس
دستگاه شما با رمزعبور طوالني و پيچيده 

حفاظت مي شود.
محكم كاري امنيتي

محرمانه اي  ــيار  بس اطالعات  چنانچه 
ــره كرده ايد و  ــتگاه خود ذخي را روي دس
ــانس حدس زدن رمزعبور را  مي خواهيد ش
از كاربران غيرمجاز سلب كنيد، مي توانيد 
ــردن  ــت Erase Data (پاك ك از قابلي
ــدن اين  ــك بگيريد. با فعال ش ــات) در آي.او.اس كم اطالع
ــتگاه اشتباه  قابليت در صورتي كه بيش از ده بار رمز عبور دس
وارد شود به طور خودكار همه اطالعات ذخيره شده در دستگاه 
شما حذف مي شود. در اين شرايط در صورتي كه افراد خرابكار 
ــي پيدا كنند قادر به بازخواني  ــتگاه شما دسترس بتوانند به دس

اطالعات ذخيره شده در آن نخواهند بود.
ــار روي گزينه   براي فعال كردن اين گزينه  بايد پس از فش
Passcode Lock، از صفحه به نمايش درآمده روي كليد 
 On كليك كنيد و وضعيت آن را به Erase Data ــل مقاب

تغيير دهيد.

متوسط

متوسط

حرفه اي

مبتدي

رمزهاي پيچيده در آي .او .اس
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45115 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

ــماره 4 با كليك  مجيد ميرزايي از كرج: من از ش
آشنا شدم و هميشه اين هفته نامه را تهيه مي كنم، پس 
ــم و به همين  ــر مي كنم بايد يكي از قديمي ها باش فك

دليل مي خواستم پيشنهادي بدهم:
ــه 15 بود، دو  ــه بازي ها در صفح ــي كه صفح زمان
صفحه وسط كليك به معرفي نرم افزار ها و حتي لينك 
ــت  ــنهاد من اين اس ــت. پيش دانلود آنها اختصاص داش
ــت يك هفته درميان يكي از صفحات  اگر امكانش اس
ــك را به اين موضوع اختصاص دهيد؛ به طور مثال  كلي
ــل و يك هفته  ــي نرم افزارهاي موباي ــك هفته معرف ي

نرم افزارهاي رايانه اي!
   راسـتش شـما اوليـن كسـي نيسـتيد 
كـه چنيـن پيامـي مي دهيـد. درسـت اسـت كـه 
پـس از اعمـال تغييـرات جديد در كليـك، صفحه 
نرم افـزار حـذف شـده اسـت، امـا ما بـدون هيچ 
يـا  كارگاه  صفحـات  در  هفتـه  هـر  و  وقفـه اي 
بررسـي، بـه معرفـي دسـت كم يـك نرم افـزار 
مي پردازيـم. ايـن غيـر از معرفـي نرم افزارهـاي 
 ريـز و درشـت در ديگـر صفحات اسـت كه گاهي 

صورت مي گيرد.
ــماره از كليك  ميثـم شـمس: از اين كه در اين ش
ــه نرم افزارهاي  ــد از حذف صفحه مربوط ب باالخره بع
ــكرم. اميد  ــي از لينوكس محبوب آورديد، متش آزاد نام
ــژه اوبونتو  ــس و بوي ــن درباره لينوك ــش از اي  دارم بي

مطلب بگذاريد.
ــمي هستم  جواد بهلول وند از تهران: معلول جس
ــدارم و فقط كار  ــن از منزل را ن ــي بيرون رفت و تواناي
ــتم و دنبال منبع  ــا اينترنت را مي دانم. بيكار هم هس ب
درآمدي از طريق رايانه و اينترنت مي گردم. خواهشمندم 
اگر كاري داريد كه بتوان از اين طريق انجام داد (مانند 
ــردن پنل،  ــايت، كنترل ك ــات در س ــردن اطالع وارد ك

چك كردن ايميل ها و...) به من اطالع دهيد. 
   البتـه پيام اين خواننده عزيز طوالني تر 
بود و ما بناچار بخش زيادي از آن را حذف كرديم. 

ورود رايانـه و اينترنـت بـه زندگي ما باعث شـده 
خيلي هـا مثل اين دوسـت عزيز بتواننـد براي خود 
منبـع درآمدي مطمئـن جهت كار در منزل داشـته 
باشـند. متاسـفانه مـا در كليـك فرصـت شـغلي 
مناسـبي نداريم، اما بزودي مطلبـي مفصل درباره 
سرويس هاي اينترنتي كاريابي و سرويس هايي كه 
از طريـق آنها مي توان كارهـاي كوچك و بزرگ را 
به صورت پروژه براي افراد و شركت ها انجام داد، 
معرفـي خواهيم كـرد. اميدواريم ايـن مطلب براي 

جواد عزيز هم مفيد باشد.
ــما  اميـن آزادبخـت از دليجـان: آيا واقعا خود ش
مي توانيد اسكرين شات هاي مربوط به آموزش فتوشاپ 
ــت.  را بخوانيد. اصال هيچ چيز اين عكس ها معلوم نيس
ــورد را برطرف كنيد.  ــخه پي دي اف اين م لطفا در نس
ــاي بي كيفيت كه نمي تواند  كاربر از روي اين عكس ه

كاري انجام دهد.
   كامـال حق با شماسـت. ما بـه دو دليل 
محدوديـت در حجـم صفحـات و كيفيـت چـاپ 
مجبوريم دربـاره مطالب كارگاه فتوشـاپ كمي از 
وسواسـمان بكاهيم. تالش خواهيم كرد اين مورد 
را با روشـي ديگر جبران كنيـم. كمي به ما فرصت 

بدهيد لطفا.
ــك تلويزيون  عـارف مـرادي از اروميه: بتازگي ي
ال جي خريده ام. در قسمت wi-fi منوي اين تلويزيون 
 wi-fi   ــم ــي مخصوص اتصال به موبايل به اس بخش
ــتم توضيحي براي اين  Direct وجود دارد. مي خواس
ــوه اتصال آن به  ــمند و نح قابليت تلويزيون هاي هوش

ــكلم را  ــون بدهيد، چون هر جا مش ــي بويژه آيف گوش
مطرح كردم، جواب نگرفتم. 

  مـا بـزودي درباره اتصال دسـتگاه هاي 
 هوشـمند بـه يكديگـر مطلبـي آمـاده و منتشـر 

خواهيم كرد.
ــي از مخاطبان  ــالم. يك كامران از بروجرد:  با س
قديمي كليك  هستم، اما متاسفانه به نظر من سال هاي 
ــته خيلي بهتر بود و شما به بهانه حس خودباوري  گذش
و يك سري شعار، كليك را بسيار سطحي و نازل كرديد 
ــتر دنبال رفع مسئوليت هستيد! با مطالعه كليك  و بيش
مخاطب چيزي به اطالعاتش اضافه نمي شود، متاسفانه 

حيف كاغذ كه بدهند به شما.
  مانده ايم حيران ميان دو دلبر و نمي دانيم 

چه كنيم! لطفا به پيام زير توجه كنيد.
ــت  ــه ماه اس ــي اصغر مواليي از كازرون: من س عل
ــه ماه همه شماره ها  ــنا شده ام. طي اين س با كليك آش
ــه روزي در آن گنجانده  ــده ام. مطالب متنوع و ب را خوان
ــك زحمت  ــه براي كلي ــاني ك ــه كس ــود. از هم مي ش
ــن روند ادامه ــكر مي كنم. اميدوارم اي ــند، تش  مي كش

 داشته باشد.
زهـرا حاتمي از كرج: سالم. لطفا درباره تلفن هاي 
ــي را ــم مطالب ــان ه ــي و كاركردهايش ــراه ايران  هم

 منتشر كنيد؟
  مـا در كليك درباره اطالق عنوان ايراني 
بـه كاالهايـي كه تمـام فرآيند طراحي، سـاخت و 
بسـته بندي آن در چين انجام مي شود، حساسيت 
ويـژه اي داريم. بـه همين دليل تصميـم گرفته ايم 

مطلبي درباره اين روند جديد كه كااليي خارجي را 
به عنوان ايراني تحويل مشتري مي دهند و در اين 
ميان از رانت هاي فراواني استفاده مي كنند، مطلبي 

تهيه و منتشر كنيم. منتظر باشيد.
علي نقاشـي از قم: باسالم و خسته نباشيد به شما 
ــرح مي كنيد.  ــه تازه هاي تكنولوژي را مط ــه هر هفت ك
ــت درباره مقايسه بين آنتي ويروس ها  خواهشم اين اس

مطلبي بنويسيد.
 ما در شـماره هاي قبلي كليك به تفصيل 
در ايـن باره مطالب متعددي چاپ كرده ايم. اما اگر 
هنوز پرسـش هايي براي خوانندگان ما باقي مانده 
اسـت، تـالش خواهيم كـرد از زاويـه اي جديد به 
مقايسه بين ويروس ها و آنتي ويروس ها بپردازيم. 

پس منتظر باشيد لطفا.
ــت از بخش  محمـد طوسـي از تهران: مدتي اس
ــدازه كه  ــد همان ان ــت. باور كني ــري نيس ــا خب ايده ه
ــت، ايده ها هم جالب  صفحه فناوري ديجيتال جالب اس
ــما راهنمايي كنيد چطور  ــت.  من يك ايده دارم. ش  اس

عملي كنم!
ــزاري و  ــاظ نرم اف ــراه از لح ــاي هم ــر تلفن ه اگ
ــوند كه  ــل رايانه روميزي طراحي ش ــخت افزاري مث س
ــا نصب كرد  ــتم عامل را روي آنه ــوان هر نوع سيس بت
ــاب كند دنياي  ــتم عامل را انتخ ــر خودش سيس و كارب

گوشي ها متحول خواهد شد.
كـم كاري  دليـل  بـه  ايده هـا  بخـش   
خوانندگان يا شـايد تمام شـدن مخـزن ايده هاي 
آنها متوقف شـده است. متاسـفانه تعداد ايده هاي 
دريافتي به شدت كاهش يافته و تقريبا همه آنها يا 
موضوعاتي اسـت كه قبال ساخته شده  يا ايده هاي 
بي ارتباط با موضوع هفته نامه كليك، يعني فناوري 

ديجيتال است. 
بـه همين دليـل مـا مشـغول برنامه ريـزي مجدد 
هسـتيم.  نويـن  دريچـه اي  از  بخـش  ايـن 
وقتـش  بگذاريـد  مي خواهيـم.....  بـار  ايـن 
صبـور  داد.  خواهيـم  توضيـح  بيشـتر   برسـد، 

باشيد و پيگير!

ــد، ما از طريق  ــر حرف كلي ديگري داري ــكايت، درددل، ايده يا ه ــنهاد، انتقاد، ش ــت بفرماييد اگر پيش دق
ــتيم.  ــما هس ــماره پيامك هفته نامه كليك و آدرس ايميل click@jamejamonline.ir در خدمت ش ش
ــط از طريق آدرس ايميل  ــا نرم افزارهاي خود داريد، فقط و فق ــمند ي ــكلي در رايانه، تلفن هوش  اما چنانچه مش
ــكالت رايانه اى مطرح شده با  ــش هاي فني و مش clickhelp@jamejamonline.ir با ما مكاتبه كنيد. پرس

ساير روش هاي ارتباطي، پاسخي دريافت نخواهد كرد. 

حرف هاي ما

 حرف هاى شما

مجيدي از مشهد  ـ  در مورد نسخه جديد سيستم عامل اندرويد 4 / 4 كيت كت 
مطالب بيشتري بنويسيد و اين كه چه زماني مي توانيم اسمارت فون خود را به اين 

سيستم عامل مجهز كنيم؟
  اين نسخه براي تمام دستگاه هايي كه از طرف گوگل به فروش 
مي رسد ارائه شده است، ديگر كمپاني ها نيز نقشه  هايي براي ارائه دارند كه 
براي اطالع زمان دقيق براي دستگاه خود بايد به سايت آن مراجعه كنيد، 
اما به لطف بهبود هاي گوگل در اين سيستم عامل روي خيلي از دستگاه هاي 
 Nexus قديمي نيز قابل نصب است، به طور مثال رام غيررسمي آن روي

One كه اولين تلفن هوشمند گوگل و HTC بود نصب شده است.
حسـين سليمي هستم از كرمانشاه  ـ  من بازي باتلفيلد4 را روي سيستمم 
ــم را هم آپديت كرده ام. آخرين  ــب، با تمام نرم افزار هاي همراهش و گرافيك نص

نسخه نرم افزار دايركت را هم نصب كرده ام، اما باز با پيغام زير مواجه مي شوم.
intel(R)Pentium(R)cpu g2020@2.90gh ـ ram 4gb ـ vga ati 
radeon hd 4600 1gb ـ os win8 32bit

  آن طور كه از خطاي گفته شـده برمي آيد سيسـتم شما با اين 
سخت افزار نمي تواند بازي را اجرا كند. اگر بخواهيم در سايت IGN دنبال 
حداقل سيسـتم سـخت افزاري براي ايـن بازي بگرديم، بـه اين صورت 

است:
CPU: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 
GHZ
RAM: 4GB
Graphic: AMD Radeon HD 3870, NVIDIA Geforce 
8800 GT

Graphic Memory: 512
طبـق هميـن اطالعات كارت گرافيك شـما كه HD 4600 اسـت از اين 
كارت هاي گرافيك ذكر شـده پايين تر اسـت، در مـورد CPU هم تقريبا 

وضع به همين منوال است.
علي اصغر حسينمردي از تهران: 1  ـ  اگر امكان دارد يك برنامه حرفه اي 
براي كاهش حجم فايل هاي ويدئويي معرفي كنيد كه اوال كيفيت فيلم را كاهش 
ــد. بنده از برنامه هاي  ــان باش ــتفاده از آن براي افراد مبتدي آس ندهد و ثانيا اس
ــتفاده كردم كه  ــي نظير Advanced Video Compressor اس مختلف
ــدت كاهش داده است. در واقع  عالوه بر كاهش حجم فيلم كيفيت آن را هم بش
مي خواهم بدانم چگونه فيلمي با حجم 4 گيگابايت بدون كاهش كيفيت به 800 
مگابايت تبديل مي شود. 2  ـ  براي حذف زيرنويس هاي چسبيده به فيلم ها از چه 
 Internet Explorer نرم افزاري بايد استفاده كرد. 3  ـ  مدتي است در برنامه
يوزرنيم و پسورد ايميل هاي ياهو ذخيره نمي شود به گونه اي كه يوزرنيم و پسورد 
ــود، اما ايميل ياهو خير. با اين كه بنده  ــايت ها وحتي جيميل ذخيره مي ش تمام س
تيك قسمت به خاطر سپاري يوزرنيم و پسورد ياهو را مي زنم اما ذخيره نمي شود. 
تاكنون چند بار برنامه Internet Explorer را ريست كردم، اما درست نشده 

است. ممنون مي شوم راهنمايي ام كنيد.
  در مورد سوال اول اين كه چندين بار پرسيده شده است،كاهش 
حجم = كاهش كيفيت، پس نبايد انتظار داشته باشيد كه هيچ افت كيفيتي 
نداشـته باشـيد. اين تبديل ها به نوع فرمتي كه ذخيره و كدكي كه استفاده 
مي شـود بسـتگي دارد كه معموال فرمت هاي MKV و MP4 با كد ك هاي 

مختلف بهتر از باقي فرمت هاست.
براي انتخاب كدك هم لينك هاي زير را مطالعه كنيد:

http: /  / en.wikipedia.org / wiki / Comparison_of_video_co-

decs
http: /  / en.wikipedia.org / wiki / Video_codec

 بعد از انتخاب كدك مي توانيد از نرم افزار مخصوص براي تبديل استفاده 
كنيد، يكي از اين نرم افزارها Free Make Video Converter  است.

در مورد سوال دوم به دو لينك زير مراجعه كنيد.
http: /  / yamb.unite ـ video.com / extract.html
http: /  / techunload.blogspot.ca / 2013 / 01 / how ـ to ـ extract ـ subt
itles ـ from ـ mkv ـ files.html

 MKVToolNix در اين لينك ها دو نرم افزار معرفي شده؛ يكي به اسم
و برنامـه MKVExtractGUI-2  كه به عنـوان يك رابط گرافيكي خوب 
براي نرم افزار اول است و ديگري Yamb كه براي فايل هاي Mp4  استفاده 

مي شود.
در مورد سوال سوم، كوكي ها و همين طور كش مرورگر را پاك كنيد (تمام 
پسوردهاي قبلي كه ذخيره شـده است پاك مي شود) و دوباره تالش كنيد، 

احتماال مشكل حل مي شود.
ــتگاه موبايل Lumia 720 خريدم، اما  عطا مرادي از اصفهان: من يك دس

نمي توانم روي آن نرم افزار نصب كنم. مشكل از كجاست؟
  اين سوال در شماره هاي قبلي هم پرسيده شده بود، اما در آن سوال 
ظاهرا جواب ناقص بود به دليل اين كه مايكروسافت Store ويندوز فون خود را 
در نسخه 8 براي ايران بسته است، در صورتي كه دارند گان نسخه 7 براحتي 
 مي توانند از Store استفاده كنند، براي حل مشكل در تنظيمات دستگاه به بخش

  Language + region مراجعـه كنيـد و كشـور خود را به كشـور ديگري 
ـ مثال United States ـ تغيير دهيد، دستگاه را Restart  كرده  و براحتي 

از Store استفاده كنيد.

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
لطفا نام خود را در ايميل ذكر كنيد. به سواالت بي نام پاسخ داده نمي شود
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45116 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

المپ هوشمند
ــان را هنگام ترك  ــي رود چراغ اتاقت ــتيد كه يادتان م ــته افرادي هس از آن دس
ــان را با يك  ــتيد و مي خواهيد هر روز اتاقت ــا تنوع طلب هس ــوش كنيد؟ ي آن خام
ــالن پذيرايي  ــك رقص نور جانانه در س ــايد هم بخواهيد ي ــگ نوراني كنيد؟ ش رن
 LED ــاخته شده از هزاران ــمند كه س خود برپا كنيد؟ به هر حال اين المپ هوش

ــبز، قرمز، آبي و سفيد است و از طريق  كوچك در رنگ هاي س
بلوتوث 4 به تلفن هوشمند شما وصل مي شود، نه تنها قابل 
ــت، بلكه اگر نتواند سيگنالي از تلفن شما  برنامه ريزي اس
ــود. حاال مي توانيد  دريافت كند خود به خود خاموش مي ش
ــغول شويد و مطمئن باشيد اين  به طراحي نور اتاقتان مش
ــما را نيز كمتر  المپ كم مصرف و پرنور، رقم قبض برق ش

خواهد كرد.

آفتاب سنج
ــمتش زندگي مي دهد و  ــت كه يك س نور آفتاب چاقوي دو لبه اي اس
ــما نرسد،  ــت ش لبه ديگرش زندگي مي گيرد! اگر نور آفتاب كافي به پوس
ــن D در بدن كاهش مي يابد كه مي تواند باعث بيماري هاي زيادي  ويتامي
ــرطان پوست شود. از اين رو  ــود. نور آفتاب زياد هم مي تواند موجب س ش
ــت و دشمن بودن خورشيد را به  ــاخته شده تا مرز دوس sunfriends س
ــگر اشعه  ــان دهد. اين مچ بند زيبا به حس ــما نش ش
ــت كه مدت زمان و  ماوراءبنفش دقيقي مجهز اس
شدت تابش خورشيد به شما را اندازه گيري 
ــيد،  ــر زياده روي كرده باش ــى كند و اگ م

Gاخطار مي دهد.
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تلفن همراه را خودتان بسازيد
ــاوري در حوزه موبايل  ــرفت هاي فن ــنيدن و خواندن هر روزه پيش آيا از ش
خسته شده  و با شركت هاي بزرگ چند مليتي كه بازار موبايل را در قبضه دارند، 
سر لج افتاده ايد يا خيلي ساده از آن دسته آدم هايي هستيد كه مي خواهيد همه 
كارهايتان را خودتان انجام دهيد؟ حاال ديگر ساختن تلفن همراه محبوبتان در 
ــاده اي را كه ديويد مليس طراحي  ــدني است. كافي است كيت س منزل هم ش
ــاده همراه براي  ــاعت يك تلفن س ــفارش دهيد تا در عرض چند س ــرده س ك
ــازيد كه بدنه اي چوبي دارد. البته مشخص است با اين گوشي فقط  خودتان بس

مي توان تلفن كرد يا پيامك فرستاد. 

موشك هاي كاغذي خود را پرواز بدهيد
حتما و با اطمينان صددرصد مي گوييم شما يقينا تا امروز حتي براي يك بار 
ــك كاغذي ساخته ايد. حاال اين موتور كوچك مجهز به  ــده يك موش هم كه ش
ــارژ از طريق بلوتوث مي تواند تا ده دقيقه موشك كاغذي شما را  باتري قابل ش
در آسمان پرواز دهد. اين موتور را مي توان از طريق تلفن هوشمند كنترل كرد. 
ــر كنيد! چون طراحان  ــن موتور كوچك را بخريد، بايد قدري صب ــر مايليد اي اگ

مشغول جمع آوري اعانه علمي هستند تا بتوانند خط توليد خود را راه بيندازند.

دوش گرفتن با عذاب وجدان 
ــير آب گرم باز، يكي از آن عادت هاي  عادت حمام كردن با ش
ــت كه باعث مصرف بيش از حد آب شيرين  بد زندگي مدرن اس
ــيلي مي شود. شركت آمفيرو براي تغيير اين عادت  و سوخت فس
ــت. اين وسيله كوچك  ــتفاده كرده اس از روش عذاب وجدان اس
ــرف انرژي و  ــق از ميزان مص ــع آوري اطالعات دقي ضمن جم
ــما، خانه  ــا نمايش يك خرس قطبي كه در طول حمام ش آب، ب
و كاشانه اش ويران مي شود، تالش دارد شما را متقاعد كند زودتر 
شير آب را ببنديد. اين اطالعات را مي توان در اينترنت به اشتراك 

گذاشت تا بتوانيد خودتان را با بقيه مردم مقايسه كنيد.
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نواختن موسيقي با جنب و جوش
ــما هم از آن دسته آدم هاي عشق فيلم باشيد، حتما بارها  اگر ش
ــن را با موزيك  ــوت خود تالش كرده ايد صحنه اي اسلوموش در خل
ــي اجرا كنيد. خب قبول دارم، هميشه اجراي جذابي از  متني حماس
آب درنمي آيد بخصوص اين كه موسيقي متن هم تناسبي با سرعت 
حركات شما ندارد. AUUG ابزار حيرت انگيزي است كه مي توانيد 
ــركات بخصوصي، نوت  ــاس ح ــوك كنيد تا بر اس ــوري ك آن را ط
مخصوصي را بنوازد. حاال مثل يك آرتيست واقعي دست و پايتان را 

در هوا تكان دهيد تا موزيكي دلنشين شما را همراهي كند.
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 نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي click@jamejamonline.ir بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

تبديل گرامافون پدربزرگ به پخش كننده 
بلوتوث موسيقي

ــت،  ــده در پش اين دكمه هاي كوچك رنگي كه مي توان با كليپس نصب ش
آنها را به لبه يقه تي شرت يا جيب پيراهن وصل كرد، با وصل شدن به هر وسيله 
ــيقي قديمي كه به جك خروجي صدا 3/5 ميلي متري مجهز  پخش كننده موس
ــط بلوتوث يا NFC تبديل  ــيقي توس ــد، آنها را به پخش كننده هاي موس باش
مي كند. بنابراين مي توانيد جك خروجي صداي گرامافون پدربزرگتان را به اين 
ــنيدن  ــيله وصل كرده و آن را با تلفن همراه خود پير (PAIR) كنيد تا از ش وس

موسيقي هاي قديمي در خلوت خود لذت ببريد.

پانوپل، عكس هاي پانوراما  مي گيرد
ــخت افزاري و نرم افزاري عكاسي روي تلفن هاي هوشمند،  هنوز با وجود تمام پيشرفت هاي س
گرفتن يك عكس پانوراما آنقدر سخت است كه گويا سازندگان اين تلفن ها تصور كرده اند ما ربات 
ــتيم. بايد با سرعتي ثابت و آرام دور خودت بچرخي و دستت را مثل يك تكه سنگ ثابت نگه  هس
داري! اما اين ابزار كوچك كه باتري هايش با درگاه USB شارژ مي شود، كار را راحت كرده است. 
ــب كنيد و با كنترل از  ــا  تلفن همراه را روي آن نص ــت دوربين ي كافي اس
ــتارت آن را بزنيد تا با سرعتي ثابت بچرخد و به دوربين  راه دور اس
ــما فرصت تهيه تصويري خيال انگيز و صد البته پانوراما از مناظر  ش

اطراف را بدهد. 
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