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درآمدزایی شرکت ها و خدماتی که روی ابرهاست
بررسی روند کاری شرکت هایی که در ارائه خدمات کلود فعالیت دارند
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سراسری  همایـش  حاشیـه  در  واعظـی  محمود 
بر  به سوالی مبنـی  پاسـخ  مدیران پستـی کشور در 
این که آیا پس از اخطـار نمایندگان مجلـس درباره 
تاخیر در راه اندازی شبکـه ملی اطالعـات، اجرای این 
"نمایندگـان درباره  پروژه تسریع خواهـد شد، گفت: 
تاخیر در اجرای شبکه ملی اطالعات به من کارت زرد 
ندادند بلکه آن ها می گفتند پهنای بانـد اینترنت نباید 

توسعه پیدا کند".
این  به  پاسخ  در  ارتباطات،  وزیر  واعظی،  محمود 
شبکه  راه انـدازی  برای  اقدامات  آخرین  که  سوال 
"برنامه هـای محکمی  ملی اطالعات چیست؟ گفت: 
دستورکار  در  اطالعـات  ملی  شبکه  راه اندازی  برای 
و  پنجم  برنامـه  تکلیف  شبکه  این  راه اندازی  است. 
دولت به وزارت ارتباطات است و در بیسـت و هفتم 
اردیبهشت ماه خواهید دید که شبکه ملـی اطالعات 
نسبت به سال های گذشته تا چه میـزان پیشرفت در 

اجرا داشته است".
کرد:  تصریح  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
زیرساخت های  توسعه  ارتباطات،  وزارت  "وظیفه 
این، سازمان ها  بر  ارتباطات است، عالوه  شبکه ملی 
و ارگان ها نیز باید خدمات خود را روی این شبکه و 

فضای مجازی ارائه کنند".
درصد   80 به  دستیابی  "هدف گذاری  داد:  ادامه  وی 
در  خارجی  ترافیک  درصد   20 و  داخلی  ترافیک 
ارتباطات مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطالعات در 

وزارت ارتباطات است".
گفته  به  این سوال که  به  پاسخ  در  واعظـی  محمود 
اطالعات  ملی  شبکه  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
"طبق  گفت:  داشته،  اجرا  در  پیشرفت  درصد   5 تنها 
رئیس جمهور، سیاست  و سیاست  تکلیفی  برنامه های 
این  و  اسـت  باند  پهنـای  توسعه  ارتباطات،  وزارت 
کار را ادامه خواهیـم داد. هم اکنـون زیـرساخت های 
شبکه ملی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است 
است  الزم  شبکه  این  خدمات  از  استفاده  برای  اما 
فضای  روی  و  شود  نوشته  مختلفی  اپلیکیشن های 

مجازی قرار گیرد".
 80 با  کشور  داخل  در  که  "زمانی  کرد:  تصریح  وی 
درصد پهنای باند داخلی، مردم بتوانند نیازمندی های 
این  به  کنند،  تأمین  داخلی  میزبانی های  از  را  خود 
معناست که به سرعت به سمت شبکه ملی اطالعات 

در حال حرکت هستیم".
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  واعظی، وزیر  محمود 
در پاسخ به این سوال که برخی اعالم می کنند، پیش 
ارتباطات  وزارت  اطالعات،  ملـی  راه اندازی شبکه  از 
ایجاد  تقاضا  و  می داد  توسعـه  را  باند  پهنای  نباید 
می کرد، گفت: "این حرف درستـی نیست، زیرا مگر 
امکان دارد کار کشور را تعطیل کنیـم تا شبکـه ملی 

ایـن  به  اطالعات  ملـی  شبکه  شود؟  اجرا  اطالعات 
معناست که شبکه فعلی ICT کشور به طـور مداوم 
یابـد و خدمـات متعددی در بستـر آن  باید توسعـه 
حرکـت  یابـد،  افزایـش  خدمات  چه  هر  شود،  ارائه 
بیشتر  جامـع  اطالعات  ملی  شبکه  یـک  سمت  به 

خواهد شد".
"بنابراین، شبکه ملی اطالعات به  وی تصریح کرد: 
کشور  در  گذشته  در  که  شبکه ای  که  معناست  این 
وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات متنوع 
با  مردم  که  شود  ارائه  شبکه  این  روی  داخلی  امن 
را  خود  نیازمندی های  تمام  شبکه  این  از  استفاده 

برطرف کنند".
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در 
کمی  به  اولین بار  برای  پست  شرکت  که  شرایطی 
سال  در  پستی  دوم  اپراتور  ورود  رسیده،  سوددهی 
بود،  خواهد  قطعی  و  اقتصادی  توجیه  دارای  جاری 
بلکه  نیست،  پست  درآمد  افزایش  ما  "هدف  گفت: 

هدف بهبود شرایط مردم است".
وزیر ارتباطات گفت: "معتقدیم اگر پست دارای رقیب 
و  بازخواهد گشت  قبل  سال  چند  وضعیت  به  نشود، 
کیفیت سرویس دهی به مردم کاهش می یابد، بنابراین 
دوم  اپراتور  فراخوان  مجلس،  در  تصویب  به محض 

پست منتشر می شود".
اولین بار  برای   93 سال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
کشور  "پست  گفت:  رسید،  سوددهی  کمی  به  پست 

باید بیشتر در خدمت مردم باشد".

وی یادآور شد: "برنامه های متعددی برای این منظور 
پیش بینی شده که از آن جمله می توان به تجهیز پست 
به IT، ارائه سرویس به مالی و ارائه پست لجستیک 
اشاره کرد که مجموع این سرویس ها سبب می شود 

پست همسوتر با نیازمندی های مردم حرکت کند".
به  "در سال 93، پست  واعظـی خاطـرنشـان کـرد: 
شرکت های  تمام  بـه  که  زیاد  بدهکاری های  دلیل 
سازمان  ویـژه  موافقـت  با  داشتـه،  خارجی  و  داخلی 
جبران  برای  ویژه ای  اعتبـار  برنامه ریزی  مدیریت 
این،  بر  عالوه  شد،  گرفتـه  درنظر  پست  زیان های 
شرکت پست نیز در سال 93 عملکـرد ویژه ای داشت 
درآمد  افزایش  تومان  میلیارد   200 از  کمتر  کمی  و 

کسب کرد".
افزایش  پیشنهاد  درباره  همچنین  واعظی  محمود 
دولت  امسال  "تصمیم  گفت:  ثابت  تلفن  تعرفه های 
است  این  مختلف  دستگاه های  تعرفه  افزایش  برای 
انجام  این منظور، در دولت هماهنگی  باید برای  که 
شود که مشابه این کار، یکشنبه برای تعرفه پزشکان 

انجام شد".
اگر  دولت،  سیاست  "طبق  گفت:  ارتباطات  وزیر 
کافی  اندازه  به  باید  می کند  پیدا  افزایش  تعرفه ای 
توجیه داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با 

تورم 15 درصدی باشد".
وی گفت: "پیشنهاد مخابرات نیز با رعایت این اصول 

بررسی خواهد شد".

دلیل اخطار مجلس، شبکه ملی اطالعات نبود
واعظی: به خاطر افزایش پهنای باند به من کارت زرد دادند

شـبکه ملـی به ایـن معناست که شـبکه فعلی ICT کشور به طـور مداوم باید 
توسـعـه یابـد و خدمـات متعددی در بسـتـر آن ارائه شـود. هر چه خدمات 

افزایـش یابـد، حرکـت به سمت یـک شبکه ملی جامـع بیشتر خواهد شد

صادرات نرم افزار سرانجامی نداشت

 سعید    طباطبایی

ــرده ولی  ــق پیدا نک ــزار تحق ــادرات نرم اف ــرای ص ــده ب ــداف تعیین ش ــرا اه ظاه
ــعه گویای آن است که تا پایان این برنامه یعنی تا  هدف گذاری های برنامه پنجم توس
ــال 139۴ باید دو درصد از تولید ناخالص ملی )GDP( به صادرات نرم افزار  انتهای س
ــوز به نیمه راه هم  ــن وجود در حال حاضر این رقم هن ــد.  با ای ــته باش اختصاص داش

نرسیده و تنها به 0.7 درصد محدود می شود.
ــتند که در این حوزه با  ــده نیز گویای این واقعیت هس ــر ش آمارهای بین المللی منتش
کشورهایی که در آخرین خانه های جدول قرار گرفته اند فاصله چندان زیادی نداریم. 
ــوی دیگر گزارش سال 1393 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان  از س
دهنده سهم کم صادرات محصوالت با فناوری باال "های تک" در اقتصاد ایران است 
ــال های اخیر از یک درصد صادرات صنعتی کشور  ــهم در س و تاکید می کند: "این س
هم پایین تر بوده و این سهم از سال 138۴ تاکنون روند نزولی داشته و از حدود 1.5 
درصد به 0.73 درصد در سال 1392 و سپس به 0.56 درصد در سال 1393 کاهش 

پیدا کرده است".
آمارهای غیر رسمی ارائه شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار میزان صادرات 
ــته را حدود 1۶5 میلیون دالر اعالم کرده است  ــال گذش این صنعت در 11 ماه اول س
ــقم این نوع آمارها بحث های متعددی مطرح است چراکه  که البته درباره صحت و س
در موارد متعدد به دلیل مسائل مالیاتی شرکت ها از اعالم ارقام دقیق طفره رفته و به 
ــت که براساس آمارهای منتشر  نوعی در این زمینه مقاومت می کنند. این در حالی اس
ــی در حدود ۴5۷  ــال 2013 رقم ــده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم افزار در س ش
میلیارد دالر بوده که این رقم در سال 2008 حدود 300 میلیارد دالر بوده و طی چند 

سال رشدی در حد 50 درصد را تجربه کرده است.
در این میان ایران سهم ناچیزی از این بازار را به خود اختصاص داده و در شرایطی که 
ــوری مانند ایاالت متحده نزدیک به ۴2 درصد این سهم را از آن خود کرده سهم  کش
ایران در این حوزه بسیار اندک برآورد می شود. البته با این وجود متوسط نرخ رشد 20 
ــط رشد  ــال 2001 تا 200۷ میالدی در مقابل متوس درصدی بازار نرم افزار ایران از س
8.5 درصدی جهان حاکی از آن است که ایران توانایی حضور در بازارهای بین المللی 

ــازمان توسعه تجارت ایران در سال  ــت. س را دارد و این نیازمند حمایت های دولت اس
ــرایط محیطی و توانایی های درون سازمانی برای نشان  ــایی ش 1389 اقدام به شناس
دادن فرصت ها و تهدیدهای صادرات نرم افزار ایران کرد که بر این اساس، نقاط قوت 
صنعت نرم افزار ایران را می توان در مواردی از جمله پتانسیل نیروی کارشناسی جوان 
و مدیران صنعتی، افزایش تقاضا برای خدمات و نرم افزار، عالقه مندی و حمایت دولت 
ــادرات نرم افزار و خالقیت و قوه ذهنی خوب ایرانی خالصه کرد. در مقابل نقاط  از ص
ــتانداردهای جهانی،  ــف ایران در این حوزه در کمی تجربه، برخورداری کم از اس ضع
ــود. اما  ــت معنوی، جوان بودن صنعت و اتکا به درآمد های نفتی خالصه می ش مالکی
درنهایت با توجه به اهمیت این موضوع شورای عالی فضای مجازی از مدت ها پیش 
این بحث را در دستور کار خود قرار داده و در نهایت در آخرین جلسه خود مصوبه ای 
در این باره به تصویب رسانده و پس از استحضار مقام معظم رهبری آن را برای انجام 

اقدامات اجرایی و عملیاتی به دولت و دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.
بر این اساس در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار دولت مکلف شده 
ــهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی و رفع  ــویق تولید نرم افزار، تس تا برای تش
ــه آموزش های الزم در این زمینه اقدامات الزم را به عمل آورده و نتیجه  ــع و ارائ موان

آن را در هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش دهد.

یادداشت
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ــریع انواع  ــا ورود س ــر در جهان م ــن تغیی ــم تری مه
ــان ها می باشد. بدین  فناوری ها به زندگی روزمره انس
ــیار  ــورت که همه ما برای انجام دادن کارهای بس ص
ــه دامان این  ــت ب ــاده و عادی روزانه خود هم، دس س
ــده ایم. به تدریج زمانی خواهد رسید که  فناوری ها ش
ــان ها فقط از طریق رسانه ها  هر گونه ارتباط بین انس
ــد و اختراعاتی  و ابزارهایی چون رایانه و اینترنت باش
ــا به وجود آمده اند باعث  ــایش م که برای راحتی و آس
ــدن انسان ها از یکدیگر می شوند. شمار کاربران  دورش
اینترنتی روز به روز در حال افزایش می باشد، استفاده 
ــت باعث بروز  ــه و اینترن ــی از رایان ــداوم و طوالن م
ــکالت روحی و روانی و جسمی بسیاری در میان  مش

کاربران شده است.
ــه  ــی ب ــاع و بی توجه ــینی و دوری از اجتم گوشه نش
ــمی و به وجود آمدن مشکالتی از قبیل  سالمت جس
ــتن  ــرط و بیماری های قلبی به دلیل نداش ــی مف چاق
تحرک مورد نیاز و همچنین اختالل در سیستم بینایی 
و عصبی از حادترین مضرات استفاده نادرست و بیش 

از حد از این فناوری ها می باشد.
ــرکت اپل،  ــناس و محقق ش ــان ش بونی ناردی، انس
ــد.  پایه گذار دهکده های الکترونیکی در جهان می باش
ــیع و گسترده ای را  ــناس تحقیقات وس ــان ش این انس

روی مردمان جهان انجام داده است.
ـــاف  ــمـت اکتـش ــه س ــاردی، او را ب ــه کاری ن زمین
ــوق  جنگل های دیجیتالی و محله های الکترونیکی س
داده است. او تالش کرده است که تغییرات و تحوالت 

ــا و فرهنگ هایی را کـه در طـول دهـه هـای  تمدن ه
ــد، تحلیل و  ــکل گرفته ان ــترش یافته و ش اخیـر گس

بررسی نماید.
ــایت www.firstmonday.com  مصاحبه ای را با  س

او انجام داده است که در ادامه می خوانیم.

 چرا باید طرز فکر و رفتار کاربران رایانه برای 
انسان شناسی مثل شما جالب باشد؟

ــائل مربوط به آن در جهان امروز  ــته رایانه و مس رش
ــراد جامعه  ــد. اف ــا به طور جدی مورد توجه می باش م
ــار اجتماعی خود  ــر رفت ــد با تغیی ــه راحتی می توانن ب
ــتر  ــار تحول و دگرگونی کنند. بیش ــه را دچ کل جامع
تحقیقات در مورد رایانه توسط دانشمندان علوم رایانه 
ــان صورت گرفته است. به نظر من آن ها  و روانشناس
ــه به بررسی بهترین و بدترین حالت پرداخته اند  همیش
ــت  ــط را در نظر نگرفته اند، حاال من دوس و حد متوس
ــورد همه حاالت ممکن  ــه این حقیقت را در م دارم ک

بررسی کنم.

را  و خطاها  اشتباهات   از  بسیاری  امروزه   
به راحتی به رایانه و مشکالت الکترونیکی و 
دیجیتالی نسبت می دهند، به نظر شما آیا خود 
رایانه به عنوان یک عامل اصلی قادر به مرتکب 

شدن اشتباه و خطا می باشد ؟
ــاخته  ــه بزرگترین و باارزش ترین س ــه نظر من رایان ب
ــیله تنها برای سهولت و  ــد اما این وس انسان می باش

ــیدن به کارها و انجام حجم گسترده ای  سرعت بخش
از کار در مدت زمان اندکی به وجود آمده است. رایانه 
ــت بلکه این خود  ــه تنهایی قادر به انجام کاری نیس ب
ــان ها هستند که راهنما و راهبر آن هستند، این ما  انس
ــه کاری را باید انجام دهد.  ــتیم که می گوییم چ هس
ــورت می گیرد  ــتباهات و یا خطاهایی که ص ــه اش هم
ــان ها و یا  تنها به دلیل بی دقتی و بی توجهی خود انس
نرم افزارهایی که برنامه نویسان می نویسند، می باشد. 

 در مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادید چه 
تفاوتی را بین کسانی که به جرائم رایانه ای 

می پردازند و بقیه مجرمان مشاهده کردید؟
به نظر من استفاده نادرست از فناوری و انجام کارهای 
ــته انسان های تحصیلکرده  خالف در این زمینه شایس
ــد، سرقت از یک بانک قابل مقایسه با سرقت  نمی باش
ــه از مراکز مهم در  ــیار محرمان ــات مهم و بس اطالع
ــت که این مشکل هم  ــورها نمی باشد، جالب اس کش
وجود دارد که اغلب اوقات خالفکاران رایانه ای بسیار 
ــتند و رد پایی از خود به جا نمی گذارند و  حرفه ای هس
تعقیب و دستگیری آن ها مشکل تر از دیگر خالفکاران 
ــلما با آن ها  ــد، و هنگام مجازات این افراد مس می باش
ــابقه دار برخورد  ــکاران س ــکاران و جنایت ــد تبه همانن

نخواهد شد.

 به نظر شما مردم چه عکس العملی را در 
مقابل یک فناوری جدید از خود نشان می دهند؟
دستیابی به فناوری های بسیار پیشرفته، همواره رویای 
ــت. ذات انسان از گذشته های  ــیرین انسان بوده اس ش
ــتار نوآوری و تجدد بوده و می باشد.  ــیار دورخواس بس
ــه فکر ایجاد  ــه در هر زمان ب ــود ک ــن باعث می ش ای
ــر دارد باشد، هنگامی  ــه هایی که در س رویاها و اندیش
ــود همه افراد تالش  ــه ابزاری نو به مردم عرضه ش ک

خود را برای به دست آوردن آن انجام می دهند.

 آیا شما تفاوت محسوسی بین طرز استفاده 
افراد جوان از رایانه و طرز استفاده خودتان از 

این وسیله می بینید ؟
فرزندان ما به ایـن می اندیشند کـه رایانـه وسیلـه ای 
است که به آسانی تحت کنتـرل آن هـا قـرار می گیرد. 
ــه دارد در  ــم از قدرتـی کـه رایان ــن هنـوز ه ــا مـ ام
ــیله به راحتی  ــتم و مطمئنم که این وس ــت هس وحش
ــود بگیرد.  ــان ها را در اختیار خ ــد کنترل انس می توان
ــیاری را می بینیم که  همانطور که اکنون هم افراد بس
ــیله و جذابیت هایی که در  به خاطر کار زیاد با این وس
ــای زندگی خود را  ــیاری از عادت ه آن وجود دارد بس
ــتفاده از آن  ــتری را برای اس تغییر داده اند تا وقت بیش

به دست آورند.

ــان و متخصصان آی تی در حال بررسی  ــیار زیادی است که کارشناس مدت زمان بس
مشکالتی که از نحوه انتخاب رمز عبور توسط کاربران به وجود می آید، هستند. همان 
ــه های کاربری از  ــما هم اطالع دارید، هک کردن ایمیل ها یا دیگر شناس طور که ش
ــایی رمز عبور یکی از رایج ترین شیوه هایی است که توسط هکرها مورد  طریق شناس

استفاده قرار می گیرد.
ــط کارشناسان برای نحوه انتخاب یک رمز  ــه راه حل هایی توس به همین خاطر همیش

عبور مطمئن پیشنهاد داده می شود.
اگر شما هم جزو آن دسته از کاربران هستید که تعداد زیادی شناسه و رمز عبور دارید، 
ــپردن تمامی این رمزها راضی نبوده و همیشه به دنبال چاره ای  مطمئنا از به خاطر س
ــت بدانید به تازگی  ــوید. جالب اس ــتید که از حفظ کردن رمزهای متعدد راحت ش هس
ــده است که  ــگاه ملی چونگ هزینگ در تایچونگ تایوان انجام ش تحقیقاتی در دانش
ــد، دیگر احتیاجی نخواهد بود که شما کلمه  اگر این مطالعات با موفقیت به پایان برس
ــد. تیمی که در  ــوخ خواهد ش عبور برای خود انتخاب کنید و این موضوع کم کم منس
حال حاضر روی این پروژه در حال کار هستند، یک پسورد کامال غیر قابل رمز گشایی 

با استفاده از ضربان قلب، اختراع کرده اند.
ــی به اطالعات شخصی با ارزش ما، برای همیشه  به این ترتیب راه های قبلی دسترس

از بین خواهد رفت.
از این پس رمز عبور ایمیل و حساب بانکی شما تنها با قرار دادن نوک انگشتانتان که 

نشان دهنده ضربان قلب شماست، قابل دستیابی خواهد بود.
این تیم تحقیقاتی موفق شده است که مفهـوم ضربان قلب انسـان را آزمایـش کرده 
ــتگاه ضربان نـگار قلـب تبدیل کنـد. بـه  و آن را به یک رمز عبور از طریق یک دس
ـــت انسان و گرفتن یک  ــت که با خوانـدن کف دس ــتگاه قادر اس این ترتیب این دس
ــت، یک کلیـد مخفی را استخراج  امضا که در ضربان قلب هر فرد منحصر به فرد اس
ــما  ـــط دیگران برای ش ـــی توس کند و به این ترتیب یک رمز عبور غیر قابل دسترس

به وجود آورد.
ــتفاده از این تحقیقات بتوانند این سیستم را برای  اعضای این تیم امید دارند که با اس
تمامی سخت افزارهایی که اکسترنال هستند و دیگر ابزارهایی که به رمز عبور احتیاج 

دارند هم مورد استفاده قرار دهند.
ــما دیگر قادر نخواهید بود که از یک کلمه عبور دو بار  ــتم ش با به کارگیری این سیس
ــا، تمام خروجی ها  ــرایط اولیه ورودی ه ــد و با کوچکترین تغییری در ش ــتفاده کنی اس

متفاوت خواهد بود.
ــتای امنیت اطالعات و فایل ها  اگر این پروژه با موفقیت به اجرا درآید انقالبی در راس

ایجاد خواهد شد.
ــدن حساب های  ــرهای کاربران در رابطه با هک ش این فناوری می تواند تمامی دردس
ــخصی و اکانت های فیس بوک و توییتر را بر طرف کند. اگر این پروژه با موفقیت  ش
اجرا شود، سیستم های بانکی و سیستمی که در کارت های اعتباری مورد استفاده قرار 
ــود تا تنها از طریق  ــما از این پس قادر خواهید ب ــرد هم تغییر خواهد کرد و ش می گی
ــتان تان خدمات مورد نظر خود را دریافت کنید و یک رمز عبور  ــتگاه با دس لمس دس

بیولوژیکی منحصر به فرد داشته باشید.
ــرفت است، نمی توان گفت که احتمال  با توجه به این که علم روز به روز در حال پیش
هک این روش به هیچ عنوان وجود ندارد اما می توان گفت که دسترسی به اطالعات 

شخصی برای هکرها بسیار سخت خواهد شد.

پسورد شما، ضربان قلب شماست
 گلسـا ماهیـان

از خوبی ها تا بدی های فناوری

مصاحبه با بونی ناردی، انسان شناس و محقق شرکت اپل

اسـتفاده مداوم و طوالنی از اینترنت باعث بروز مشـکالت روحی و جسمی در 
میان کاربران می شود

یادداشت
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ــروع طرح هم کدی، شرکت مخابرات  دقیقا از زمان ش
ــت  ــه نرخ مکالمات را درخواس ــا افزایش در تعرف باره
ــنهاد  ــم مانند االن با این پیش ــود و آن زمان ه داده ب
ــده بود. االن نیز که دوباره چنین  مخابرات مخالفت ش
درخواست هایی را مطرح می کند، باز هم با مخالفت های 
ــت. مخابرات مدعی شده که  ــیاری روبه رو شده اس بس
ــده است  طرح هم کدی باعث کاهش درآمدهای آن ش
ــرح هم کدی  ــا از اجرای ط ــه پیش بینی م ــال آن ک ح
ــد تا در تمام  چنین چیزی نبود. طرح هم کدی باعث ش
ــور، هر فردی که قصد داشت در استان  استان های کش
ــک نرخ را بپردازد  ــی برقرار کند، ی محل اقامتش تماس
ــته باشد تماس بین استانی  اما اگر  همین فرد قصد داش
برقرار کند باید نرخ مکالمه متفاوتی را پرداخت کند. نرخ 

ــتانی از نرخ قبلی تماس درون شهری  تماس درون اس
ــت که اگر  ــت و این به این معنی اس ــتر اس اندکی بیش
ــته باشد تا تماسی درون شهری برقرار  فردی قصد داش
کند، نسبت به قبل از اجرای طرح هم کدسازی باید مبلغ 
بیشتری بپردازد. تصور بر این است که تماس های بین 
استانی به نسبت تماس های درون شهری و تماس های 
ــتانی، عدد کم تری را داشته باشد. اگر این تصور  بین اس
ــد که اگر در تعداد  ــد، نتیجه این خواهد ش ــت باش درس
ــته تفاوتی وجود نداشته باشد،  تماس ها نسبت به گذش
بنابراین نه تنها نباید درآمد مخابرات کم شده باشد بلکه 
بیشتر هم شده است. از این رو اگر فرضیات درست باشد 
ــبت به گذشته تغییر چشمگیری  یا هزینه مخابرات نس

داشته یا تعداد تماس ها به شدت کم شده است.

نرخچی
قیمت سکه و طال را لحظه ای دریافت کنید

اولیـن لینکدونی این هفته به وب سـایتی مخصوص نرخ طال، سـکه و ارز 
مربوط می شود. وب سایت "نرخچی" با هدف اطالع رسانی دقیق و صحیح 
به صورت رسـمی و با مجوزهای الزم ثبت در سـتاد ساماندهی و اخذ نماد 
اعتماد الکترونیکی و دریافت درگاه رسمی بانک مرکزی به ارائه اطالعات و 
خدمات می پردازد. این سایت با توجه به اطالعیه ها و قوانین اصلی جمهوری 
اسالمی ایران و بانک مرکزی و نیز اتحادیه طال فروشان اخبار و قیمت های 
طال، سکه و ارز را نمایش می دهد و اعالم می کند. اخبار نرخچی نقل قول از 

مراکز خبری معتبر و رسمی جمهوری اسالمی با ذکر منبع می باشد.
www.nerkhchi.ir

دانستنی های صنعت
با صنایع شیمیایی و صنایع نساجی آشنا شوید

پایـگاه اطالعات و دانسـتنی های صنعـت، انتخاب بعـدی لینکدونی این 
هفته می باشـد. در وب سـایت صنعت شـما می توانید ضمن دسترسی به 
دانسـتنی های علمی، عمومی، مدیریتی و مهندسی، با صنایع الکترونیک، 
خودرو و صنایع غذایی، آشنا شده و از دانستنی های صنایع راه و ساختمان، 
صنایع حمل و نقل، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی و ماشین آالت صنعتی 
بهره مند شوید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود از نمایشگاه ها، 
کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی مطلع شده، از کتاب ها و نشریات 

مرتبط استفاده کرده و با شرکت های برتر جهان و ایران آشنا شوید.
www.sanat.me

قناد باشی
طرز تهیه انواع نان را بیاموزید

در سـومین سـایت انتخابی این هفته بـه آموزش شـیرینی پزی خواهیم 
پرداخت. در وب سـایت شـیرینی پزی "آکا" می توانید ضمن آموزش کامل 
شیرینی پزی، با نکات ریز شیرینی پزی آشنا شده و طرز تهیه انواع خمیر 
را بشناسـید. همچنیـن مراحل و روش های  تهیه شـیرینی های خشـک، 
انواع شـیرینی های تر، کیک و بیسکویت، انواع شـیرینی ایرانی و سنتی، 
کرم برای شـیرینی و نیز طرز تهیه انواع نان از دیگر بخش های آموزشـی 
این وب سایت به حساب می آیند. همچنین شما قادر خواهید بود عالوه بر 
آموزش شیرینی پزی، از نمونه های آماده شده شیرینی و نان که در سایت به 

اشتراک گذاشته شده، دیدن کنید.
www.shirinipaz.akairan.com

هوش پارسی
در آزمون های روانشناسی شرکت کنید

آخرین لینکدونی این هفته را به وب سایتی درباره هوش اختصاص داده ایم. 
و  هوش  مسابقات  در  بود  خواهید  قادر  پارسی"  "هوش  سایت  وب  در 
سرگرمی شرکت کرده و از جوایز سایت بهره مند شوید. از قسمت های 
و  چیستان  گنجینه  تست هوش،  گنجینه  به  می توان  این سایت  دیگر 
معما، گنجینه تست آی کیو، گنجینه تست هوش تصویری، گنجینه جدول 
سودوکو، گنجینه تست تمرکز، گنجینه بازی پازل، مکعب روبیک، انواع 
هوش، هوش هیجانی، حافظه، خالقیت، آزمون های روانشناسی، دانستنی ها 
و اطالعات عمومی، ضرب المثل های فارسی و انگلیسی، زندگی نامه و اشعار 

شعرا و داستان اشاره کرد.
 www.hoosheparsi.ir

ــاید تا کنون نامی از بوردها و پلتفورم های آموزشی  ش
ــن پلتفورم های  ــید. ای ــنیده باش Raspberry Pi نش

ــط بنیادی به همین نام در انگلیس  ــی که توس آموزش
ــخه از آن تا کنون به  ــده و دو نس ــی و تولید ش طراح
ــی کامپیوتر در یک بورد  ــود آمده، در حقیقت نوع وج
هستند که پایگاه Techcrunch گزارش داد تا کنون 
5 میلیون بورد از این کامپیوترها به فروش رفته است. 
ــن کامپیوترها  ــده تا نام ای ــا ماجرایی که باعث ش ام
ــتند،  که در اندازه های یک کارت اعتباری بانکی هس
ــنیده شود، نه خود Raspberry بلکه  بیش از پیش ش

مایکروسافت است.
ــخه دهم  ــنیده اید که نس ــما هم ش به احتمال زیاد ش
ــرکت مایکروسافت را  ویندوز تمام عادت های قبلی ش
شکسته و عنوان اولین ویندوز متن باز مایکروسافت را 

از آن خود کرده است.
ــی را به وجود  ــافت خبر داده که امکان حال مایکروس
ــدوز را روی  ــخه دهم وین ــراد بتوانند نس ــا اف آورده ت

Raspberry Pi نصب کنند.

 Raspberry در اعالمیه های مایکروسافت عالوه بر
 Arduino ــون ــری همچ ــای دیگ ــام پلتفورم ه Pi ن

ــم به عنوان کاندید  Galileo و MinnowBoard ه

ــنیده می شود. این نسخه  برای میزبانی ویندوز 10 ش
ــمی از ویندوز Windows Embedded IoT نام  رس
ــایت  گرفته که کاربران عالقه مند می توانند آن را از س

مایکروسافت دریافت کنند.
ــوند  ــخه قرار دادن پس ــب در مورد این نس ــه جال نکت
ــت  ــت که بیان گر این موضوع اس ــام آن اس IoT در ن

ــافت قصد دارد ویندوز را به دنیای جدید  که مایکروس
ــیاء راه دهد. مایکروسافت در رابطه با این  اینترنت اش
ــته IoT )اینترنت  ــخه می گوید: "ویندوز 10 با هس نس
ــیاء( نسخه ای جدید و کم هزینه برای دستگاه های  اش
ــار افراد و  ــور رایگان در اختی ــت که به ط کوچک اس
شرکت هایی است که سازندگان سخت افزار هستند". 
ــراد می توانند به راحتی  ــت که اف این به این معنی اس
ــخت افزارهای خود به  ــخه ای از ویندوز را روی س نس
ــخه از  ــت که این نس اجرا گذارند. نکته جالب این اس

ویندوز به پلتفورم های Arduino و Raspbian بسیار 
ــت که بتوان روی  ــت. البته نباید انتظار داش شبیه اس
ــخت افزاری برنامه های سنگین مانند  این بوردهای س

بازی های کامپیوتری اجرا کرد.
ــخت افزاری برای  ــای نرم افزاری و س ــن پلتفورم ه ای
ــن  ــده اند که برای خاموش و روش بوردهایی ایجاد ش
ــت و راه  ــا LED از طریق اینترن ــه ی ــردن یک رل ک
ــط کاربری این  ــوند. در حقیقت راب ــد می ش دور تولی
ــت مگر آن که کاربر  ــتم عامل بسیار ضعیف اس سیس
ــان پیدایش اینترنت  ــد. از زم برای آن نرم افزار بنویس
ــال نمی گذرد اما رواج  ــیاء تا کنون بیشتر از پنج س اش
ــخت افزارهایی که برای آن به وجود  گسترده آن و س
ــعه  ــافت نیز برای توس ــده تا مایکروس آمده باعث ش
ــتم عامل خود دست به سنت شکنی های  مصرف سیس
ــل به اینترنت یا  ــتگاه های متص بزرگی بزند. ایده دس
همان اینترنت اشیاء محلی است که کاربران می توانند 
ــتگاه های اطراف خود، به آن ها متصل  در تعامل با دس

شده و از وضعیت آن ها آگاه گردند.

اشکال کار، اجرای طرح هم کدی نیست!

 IoT ده متن باز در خدمت

 علیرضــا مظاهـری

مایکروسافت در پی گسترش مصرف کنندگان ویندوز 10

لینــــکدونی
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ــی از ویژگی های  ــد دارد با ایجاد برخ بنیاد موزیال قص
ــایت های امن،  جدید در مرورگر فایرفاکس برای وب س

از اتصاالت امن HTTP پشتیبانی کند.

سایتهایناامنمحدودمیشوند
ــی وب و  ــبکه جهان ــیوم ش ــای اخیر، کنسرس در ماه ه
ــتار استفاده جهانی از  دولت ایاالت متحده آمریکا خواس
ــذاری HTTPS در برنامه های کاربردی اینترنت  رمزگ
ــدند. پس از بحث و بررسی های انجام شده، شرکت  ش
موزیال متعهد شد بر توسعه وب امن و حذف قابلیت ها از 
وب ناامن تمرکز کند. در همین راستا تیم توسعه دهنده 
فایرفاکس تصمیم گرفته اند که پس از بررسی های الزم، 
ــخ به بعد تمام  ــخص کنند که از آن تاری ــی را مش زمان
ــایت های امن   ویژگی های جدید مرورگر فقط در وب س
ــی باشند. همچنین قرار است دسترسی به  قابل دسترس
ــایت های ناامن قطع شود.  امکانات مرورگر برای وب س
ــی از مرورگر  ــتر برای ویژگی های ــن محدودیت، بیش ای
ایجاد خواهد شد که امکان خطر امنیتی و مشکل برای 

ــد. در  ــته باش حفظ حریم خصوصی کاربران وجود داش
ــازی ویژگی های جدید فایرفاکس  حال حاضر مسدودس
ــده  ــایت های ناامن به طور کامل انجام نش برای وب س
ــت و کاربران می توانند سایت های ناامن را مشاهده  اس
ــی از ویژگی های جدید  ــایت ها به برخ ــد اما این س کنن
ــی  ــخت افزاری دسترس مرورگر از جمله قابلیت های س
ندارند. به گفته یکی از مسئوالن شرکت موزیال، حذف 
ــایت های ناامن، ممکن  ویژگی های فایرفاکس از وب س
ــود بنابراین الزم است  است به شکست آن ها منجر ش
با نظارت دقیق در پروژه ایمن سازی فایرفاکس، تعادلی 
ــایت ها  ــر و میزان ضرردهی وب س ــن امنیت مرورگ بی
ــعی  ــرکت موزیال س ــتا ش ــود. در همین راس ایجاد ش
ــی  ــطح دسترس دارد به تدریج و به صورت مرحله ای س
سایت های ناامن به ویژگی های مرورگر خود را محدود 
ــیوه مناسبی برای رسیدن به تعادل  کند تا خود آن ها ش
ــی  انتخاب کنند. به عنوان مثال در حال حاضر دسترس
سایت های ناامن به تلفن و دوربین های دیجیتال محدود 
ــنهاداتی  ــد. همچنین در برخی از طرح ها، پیش می باش

برای محدود کردن کوکی های ناامن مطرح شده است.

طرحهایامنیتیموزیالادامهدارد
ــرای حذف ویژگی های فایرفاکس  اقدام جدید موزیال ب
از وب سایت های ناامن، در ادامه پروژه سال گذشته این 
شرکت برای رمزنگاری محتوا است. اگرچه در این طرح، 
ــن HTTPS قابل پنهان کردن  ــالت با پروتکل ام حم
ــتراق سمع محافظت می شود و  ــتند، اما در برابر اس نیس
توسط کارشناسان امنیتی مورد استقبال قرار گرفته است. 

پیامیبرایامنیتدروب
به طور کلی هدف از انجام پروژه وب امن توسط موزیال، 
ــعه دهندگان وب برای برقراری  ارسال یک پیام به توس
امنیت در فضای وب و اطمینان کاربران از فعالیت آنالین 
است که در صورت هماهنگی در سراسر محیط اینترنت، 
ــاس انتظار می رود  ــیار موثر خواهد بود. بر همین اس بس
ــبت به گذشته برای  ــتری نس برنامه های کاربردی بیش

افزایش امنیت وب ارائه شود.

دغدغه های حقیقی در فضای مجازی
رشیـد     زارعی 

 HTTP پشتیبانی فایرفاکس از اتصاالت امن

ــئوالن در حوزه  ــن دغدغه های مس ــی از مهمتری یک
ــت. در  ــاوری اطالعات، ورود به فضای مجازی اس فن
ــی  و اختالف نظرهایی وجود  ــش، نگران ــن زمینه تن ای
دارد. به عنوان مثال این اختالف نظر در توسعه پهنای 
باند کشور دیده می شود و بارها مخالفت هایی در قالب 

اخطار به وزارت ارتباطات داده شده است.
ــت و رعایت  ــا در زمینه برقراری امنی ــه نگرانی ه البت
ــت فضای مجازی  ــا توجه به ماهی ــائل اخالقی ب مس
ــد اما نباید با تحوالت ارتباطي  منطقی به نظر می رس
ــعه  ــه عقب ماندگی توس ــورد کرد و ب ــه برخ منفعالن
ــویم.  ــورها دچار ش ــکاف دیجیتالی با دیگر کش و ش
ــم و  به طور  ــت در دوره گذار قرار داری ــوان گف می ت
ــود دارد. با این حال  ــی نگرانی  ها در دل آن وج طبیع

ــناخته و  ــتی، در این دوره مختصات اصلي را ش بایس
خود را سریع تر مجهز کنیم.

ــته ضمن  ــتا، رئیس مجلس هفته گذش در همین راس
بیان اینکه هر عصر و زمانی یک ویژگی دارد، تاثیرات 
عصر فناوری اطالعات در زندگی فردی و اجتماعی را 
عمیق  تر از صنعتی شدن دانست و گفت:"رفتار مردم، 
حاکمان و حتی مفهوم امنیت در این عصر تغییر کرده 
ــتفاده از فناوری اطالعات،  ــت". وی افزود:"با اس اس
زمان برای مردم ذخیره می  شود و امکانات جدید برای 

استفاده از عمر را فراهم می کند".
امید است با اتخاذ تصمیمات مناسب مسئولین در این 
ــظ ارزش ها، از فرصت های موجود به  حوزه ضمن حف

بهترین نحو استفاده شود.  

آیکن ساز
آیکن ها را با افکت های متنوع ویرایش کنید

اولین نرم افزار پیشـنهادی این هفته به برنامـه ای مخصوص ویرایش و 
ساخت آیکن مربوط می شـود. نرم افزار IconLover برنامه قدرتمندی 
اسـت که به شما امکان ویرایش، سـاخت و مدیریت آیکن های مختلف 
را می دهـد. از ویژگی هـای این نرم افـزار می توان بـه مدیریت آیکن ها، 
نشانگرهای ثابت و متحرک، کتابخانه های آیکن و مکان نما و فهرست های 
تصویر، ایجاد و ویرایش آیکن های نیمه صاف و شـفاف، نشانگر ثابت و 
متحرک برای ویندوز، ایجاد و ویرایش آیکن ها در اندازه های استاندارد و 
سفارشی، ایجاد و ویرایش تصاویر متحرک گیف، ساخت آیکن های شیک 
از تصاویـر شـما، اصالح تصاویر با افکت های افت سـایه، کدری، صاف، 

نگاتیو، سیاه و سفید، چرخش، رول و آینه، گوشه و گرد اشاره کرد.
http://goo.gl/0CLqi0

Size: 11 MB

نقشه کش ذهن
افکار شخصی خود را تبدیل به یک طرح بصری کنید

XMind نـام نرم افـزار بعـدی ایـن هفته مـا می باشـد. XMind یک 
نرم افزار پیشـرفته و در عین حال سـاده و آسـان برای نقشـه برداری 
ذهنی اسـت که می تواند به شـما کمک کند که از ایده های ذهنی خود 
یک طرح بصری ایجاد کنید. این برنامه برای انجام پروژه های گروهی 
و فـردی بسـیار کاربرد دارد. با اسـتفاده از این نرم افـزار می توانید به 
راحتی هر چه را که فکر می کنید، به صورت نمودار بنویسـید. برخی از 
ویژگی های این نرم افزار عبارت است از امکان ایجاد نقشه های ذهنی 
با اسـتفاده از محیط گرافیکی، دارای یک رابط کاربری سـاده و بسیار 
کاربرپسـند، امکان خروجی گرفتن از برنامه در فرمت های اچ تی ام ال، 
امکان چاپ نمودار ایجاد شـده با استفاده از گزینه های چاپ موجود و 

همچنین امکان اضافه کردن فایل های آفیس.
http://goo.gl/uG0IPP

Size: 115 MB

اشتراک تصاویر
انتقال ویدئو با سرعتی 40 برابر بیشتر از بلوتوث

آخرین پیشنهاد نرم افزاری این هفته به برنامه ای مخصوص انتقال فایل 
از کامپیوتر به گوشـی های تلفن همراه اختصـاص دارد. به کمک نرم افزار 
SHAREit می توانیـد فایل هـای خود را از گوشـی به گوشـی دیگر و یا 
از کامپیوتر به گوشی و بالعکـس بـدون استفـاده از اینتـرنت و وای فای 
انتقـال دهیـد. از ویژگی هـای بـارز این نرم افـزار می توان اینتـرفیس و 
محیط کاربری بسیار زیبا و دلنشیـن، امکان ارسـال و انتقال هر داده ای، 
امکـان نمایـش تمام دسـتگاه های موجود در دسـترس، توانایی ارسال 
فایل های حجیم مانند ویدئو با سـرعتی 40 برابر بیشتر از بلوتوث، بدون 
نیاز به هرگونه هزینه و اتصال به اینترنت، امکان ارسـال خود نرم افزار از 
طریق بیسـیم و امکان ارسال گروهی و پشتیبانی تا 5 دستگاه اندرویدی 

را بر شمرد. 
http://goo.gl/Hupyqc

Size: 5.99 MB

فایرفاکس امن تر می شود

پیشنهادهفته
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ایجاد و راه اندازی سیستم عامل فرآیند بسیار پیچیده ای است. چرا که سیستم عامل 
بر مجموعه ای از منابع نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت می کند و با حجم بسیار 
باالیی از فعالیت ها روبه رو است. هیچ اقدامی در رایانه صورت نمی گیرد مگر این که 
سیستم عامل از رخ دادن آن با خبر می شود؛ چون خود سیستم عامل است که شرایط 

را برای انجام کارها فراهم می کند.
اجرای برنامه ها یکی از اتفاقات معمول در سیستم  های عامل است. با روشن شدن 
رایانه، هسته اصلی سیستم عامل بارگذاری شده و در پی آن، ده ها برنامه اجرا می شود 
تا کار به نقطه ای برسد که کاربر برنامه های مورد نظر خود را اجرا کند. با این وجود 
از  با استفاده  را  از منظر سیستم عامل یکسان هستند و بیشتر آن ها  برنامه ها  بیشتر 

روش های تقریبا یکسانی اجرا می کند.
همه این اطالعات در سیستم عامل ثبت می شوند. معموال سیستم های عامل ویندوز، 
این اطالعات را در رجیستری ذخیره می کنند اما استخراج این اطالعات همیشه کار 

آسانی نیست.
اطالعات بسیار زیادی توسط سیستم عامل ذخیره می شود و سابقه اجرای برنامه های 
این وجود مایکروسافت بخش بسیار  با  این اطالعات است.  از  تنها یکی  گوناگون، 
کاربران  اختیار  در  مدیریتی  ابزارهای  قالب  در  را  شده  ثبت  اطالعات  از  اندکی 
آزاد  برنامه نویسـان  برخی  دلیل  همیـن  به  می دهـد.  قرار  خود  عامل  سیستم های 
نـرم افـزار  زده اند.  دست  اطالعـات  ایـن  استخـراج  برای  نرم افزارهایی  نوشتن  به 

UserAsisst یکی از این نرم افزارهاست.

نرم افزار UserAsisst یک ابزار استخراج اطالعات از سیستم عامل است که به طور 
ویندوز  است.  شده  متمرکز  سیستم عامل  در  شده  اجرا  برنامه های  سابقه  بر  خاص، 
تمام اطالعات مربوط به برنامه های اجرا شده از زمان اولین اجرا تا به این لحظه را 
در خود ذخیره کرده است. برنامه UserAsisst این اطالعات را که به طور پراکنده 
در کلید های رجیستری ذخیره شده اند، گردآوری و در یک واسط نسبتا ساده نمایش 
می دهد. این اطالعات شامل نام و مسیر برنامه های اجرا شده، زمان آخرین اجرا و 
انبوهی از اطالعات فنی و جزئی است که برای مدیران سیستم  و کاربران حساس 

بسیار ارزشمند است.
بررسی این موضوع که آیا اخیرا بدافزاری در رایانه اجرا شده است یا این آخرین نفری 
که با رایانه کار کرده، به چه نرم افزارهایی دسترسی داشته، از جمله کارهایی است که 

می توان با استفاده از این برنامه انجام داد. این برنامه را از نشانی زیر دریافت کنید.
http://goo.gl/lpqOI0 

ــا،  نرم افزاره ــه  ک ــوده  نب ــی  زمان ــچ  هی ــا  تقریب
ــتم های عامل و فریم ور ها خالی از آسیب پذیری  سیس
ــند. موضوع تنها این است که این آسیب پذیری ها  باش
ــتفاده قرار  ــده و مورد سواس ــایی ش ــه زمانی شناس چ
ــتفاده  ــه هزینه زمانی و مادی سواس ــد و البت می گیرن
ــا افزایش  ــت. ب ــدر اس ــیب پذیری ها چق ــن آس از ای
ــتم های عامل و نرم افزارها، هزینه  ــطح ایمنی سیس س
ــش  ــه روز افزای ــیب پذیری ها روزب ــتفاده از آس سوءاس
ــده تا  می یابد اما این هزینه هنوز به اندازه ای زیاد نش

سوءاستفاده ها را به صفر برساند.
ــیب پذیری شناسایی  به نقل از ماهر، در جدیدترین آس
ــده، محققان شرکت امنیتی FireEye دریافتند که  ش
ــکلی در اسکنر اثر انگشت دستگاه های آندرویدی  مش
ــطه آن  ــی توانند به واس ــا م ــه هکره ــود دارد ک وج
ــتگاه را به  ــده روی دس ــخصی ذخیره ش اطالعات ش
ــرکت اظهار داشتند که  سرقت ببرند. محققان این ش
ــت آوردن  ــخصی می توانند قبل از به دس داده های ش

ناحیه امن روی دستگاه ردگیری شوند.
ــخه 5  ــتم عامل نس ــکل در سیس ــن مش ــود ای وجـ
ــرکت  ــی S5 ش ـــده و به طور خاص، گلکس اثبات ش
سامسونگ به وسیله این آسیب پذیری مورد حمله قرار 

گرفته است.
ــطح باال  ــی س ــی که هکری بتواند دسترس در صورت
ــکل روی تمامی  ــت آورد، این مش ــتگاه را به دس دس
ــخه 5.0 و  ــال اجرای آندروید نس ــتگاه های در ح دس
ــخه های پیش از آن وجود دارد. با این وجود برای  نس
ــی S5 استفاده می  ــونگ گلکس کاربرانی که از سامس
کنند شرایط نگران کننده تر است زیرا هکرها می توانند 
ــی به حافظه دستگاه داده های  به طور بالقوه با دسترس

اثرانگشت را به دست آورند.
ــان دادند که  ــان در کنفرانس امنیتی RSA نش محقق

ــایبری می توانند یک صفحه قفل تقلبی را  مجرمان س
ایجاد نموده و داده های اثر انگشت کاربر را با داده های 

خود عوض نمایند.
ــتگاه خود  ــر نمی تواند به دس ــر دیگ ــه کارب در نتیج
ــد برای مقاصد خود  ــی یابد و هکرها می توانن دسترس

از آن سوءاستفاده نمایند.
ــتگاه هایی که در حال اجرای آندروید نسخه  کلیه دس
ــبت به  ــتنـد نس ــخه هـای پیش از آن هس 5.0 و نس

ــانی  ــیـب پذیرند امـا بـه روزرس ــی آس ــن حمالت چنی
ــخه 5.1.1 این مشکل  ــتم عامل دستگاه به نس سیس

را برطرف می کند.
از آنجایی که این مشکل در سیستم عامل وجود دارد و 
ــتگاه خاص نیست کلیه دستگاه هایی  مختص یک دس
که از نسخه های آسیب پذیر سیستم های عامل آندروید 
ــتفاده می کنند، می توانند در معرض خطر این نوع  اس

حمالت قرار گیرند.
البته خوشبختانه تنها دستگاه های معدودی به واسطه 
ــیب پذیر  ــت به طور بالقوه آس ــگر اثر انگش وجود حس
ــتگاه ها پرچمداران فعلی  ــتند اما متاسفانه این دس هس
ــمند محسوب می شوند  تولید کنندگان تلفن های هوش
ــن نوع محصوالت  ــر تعداد دارندگان ای و روزبه روز ب

افزوده می شود.
ــطح  ــدی دیگر در س ــیب پذیری ج ــک آس ــا در ی ام
ــرس  ــر وردپ ــی ب ــایت های مبتن ــیاری از س وب، بس
ــرا که یک  ــرار گرفته اند چ ــیب پذیری ق ــر آس در خط
ــایت  ــه می تواند میلیون ها وب س ــتفاده ک کد سوءاس
ــده است.  ــر ش وردپرس را هدف حمله قرار دهد منتش
آسیب پذیری اسکریپت بین سایتی به مهاجم خرابکار 
ــروری را که در حال  ــد تا کنترل کل س ــازه می ده اج
اجرای پلتفورم وبالگی است با تغییر رمز عبور و ایجاد 

حساب های کاربری جدید در اختیار بگیرد.

ــیب پذیری می توان کدی  ــن آس ــتفاده از ای با سوءاس
ــپس  ــایت تزریق کرد و س ــرات س ــش نظ ــه بخ را ب
ــه کرد. وردپرس  ــی از متن را به آن اضاف حجم باالی
نسخه های 3.9.3 ،4.1.1 ،4.1.2  و 4.2 تحت تاثیر 

این آسیب پذیری قرار دارند.
ــت به این دلیل که وردپرس  Pynnonen اظهار داش

ــر وجود  ــی ب ــه مبن ــن موسس ــای ای ــی ادعاه تمام
ــیب پذیری  ــیب پذیری را رد کرد، جزئیات این آس آس
ــنبه این شرکت یک  ــت. روز دوش ــاء کرده اس را افش
ــرای اصالح یک  ــی را ب ــی بحران ــانی امنیت به روزرس
ــخه وردپرس  ــر کرد. آخرین نس ــیب پذیری منتش آس

نسخه 4.2.1 می باشد.
ــاخته وب سایت است که  وردپرس یک قالب پیش س
به طور رایگان در اختیار عموم مردم جهان قرار گرفته 
است. به دلیل سهولت استفاده از این قالب های آماده 
ــایت،  ــعه نرم افزاری وب س و کاهش هزینه های توس
ــایت ها به استفاده از این  ــیاری از دارندگان وب س بس
ــده روی آورده اند. این  ــاخته ش ــای از پیش س قالب ه
ــبب شده است که بسیاری از هکرها  اقبال عمومی س
ــتفاده از وردپرس  ــار جهان به سوءاس ــه و کن در گوش

عالقه نشان دهند.
ــای وردپرس می تواند به  ــرقت اطالعاتی از قالب ه س
هک شدن و از دست رفتن اطالعات صدها هزار وب 
ــود و بی شک این  ــایت در سراسر جهان منتهی ش س
ــیار جدی  ــاق، امنیت کل اینترنت را با بحرانی بس اتف

رو به رو خواهد نمود.
دارندگان وب سایت های وردپرس باید در اسرع وقت، 
وب سایت خود را به جدیدترین نسخه منتشر شده به 

روزرسانی نمایند.

کسـری پاک نیت 

چه برنامه هایی اجرا شده است؟

آسیب پذیری ها هرگز پایان نمی یابند
رخنه های جدید، وردپرس و آندروید را آسیب پذیر کردند

ترفندویندوز
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نرم افزارهای نام آشنای شما روی اوبونتو
آشنایی با نرم افزارهای از پیش نصب شده روی اوبونتو

خدمات پیشخوان

در شهروند الکترونیک این هفته به پیشخوان خدمات گستر ایرانیان خواهیم پرداخت. 
این پیشخوان به عنوان کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان، به خدمات دهی 
دولتی و بخش عمومی کشور می پردازد. دفاتر خدمات ارتباطي ساختار اصلی خود را از 
سال 13۷8 با عنوان دفاتر امور مشترکان و ارائه خدمات تلفن سیار آغاز کردند. در سال 
ــرویس پست، پست بانک، تلفن راه  1382، اولین دفاتر خدمات ارتباطی با ارایه پنج س
دور، خدمات تلفن همراه و خدمات بار هوایی پیام کار خود را آغاز کردند. همچنین در 
سال 1388 این دفاتر تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت با ابالغ ستاد مدیریت 
ــوخت کشور به استاندار ی ها و کارگروه های استانی با ترکیب نماینده  حمل و نقل و س
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده تشکل صنفی  استاندار، نماینده س

در هر استان با حق رای، به عنوان باالترین مقام های اجرایی استان، تشکیل شدند. 
حال که با ماهیت این سازمان آشنا شدیم به خدمات پیشخوان ایرانیان خواهیم پرداخت. 
ــامانه امالک پیشخوان،  ــرکت به صورت کلی از آموزش الکترونیک، س خدمات این ش
ــالمت، تجارت الکترونیک،  ــمند س آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی، کارت هوش
ــخوان، ساماندهی وب سایت دفاتر  ــرگرمی الکترونیک، فراخوان خدمات دفاتر پیش س
ــخوان و سامانه ارسال انبوه پیامک تشکیل شده است. در بخش آموزش آیین نامه  پیش
راهنمایی و رانندگی، کاربران می توانند با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شده و خود را 
برای شرکت در آزمون گواهینامه راهنمایی و رانندگی آماده سازند. تجارت الکترونیک 
ــوردار بودن از  ــکیل می دهد که ضمن برخ ــرکت را تش ــی دیگر از خدمات این ش یک
ــنده با فروشنده، تجارت  ــامل تجارت فروش مزایای فراوان، پر کاربردترین انواع آن ش
ــود.  ــامل می ش ــنده با مصرف کننده و تجارت مصرف کننده با مصرف کننده را ش فروش
ــمت فراخوان خدمات دفاتر پیشخوان، از این پس این دفاتر می توانند  همچنین در قس
ــتر ایرانیان به عضویت خدمات  ــخوان خدمات گس ــامانه فراخوان پیش با مراجعه به س
ــاماندهی وب  ــرکت می توان به س ــرکت درآیند. از دیگر خدمات این ش مختلف این ش
سایت دفاتر پیشخوان اشاره کرد که در این طرح دفاتر پیشخوان می توانند وب سایت 
ــامانه ارسال انبوه پیامک از دیگر  ــانی راه اندازی کنند. س اختصاصی دفتر خود را به آس
خدمات پیشخوان می باشد. این سامانه نرم افزاری تحت وب، آنالین با ساختاری ساده 
و پیشرفته مشابه محیط ایمیل تان می باشد و برخالف دستگاه های ارسال پیامک، نیاز 
به مودم، سیم کارت و سخت افزار ندارد و در هر زمان و مکانی قابل دسترسی و استفاده 
ــازمان از بحث آموزش نیز غافل نبوده و سامانه  ــت. افزون بر همه موارد باال این س اس

آموزش الکترونیک را در این وب سایت راه اندازی کرده است.
www.ipishkhan.org

یکی از مهم ترین و بارزترین ویژگی های سیستم عامل 
ابونتو داشتن یک سری نرم افزارهای کاربردی است که 
در حین نصب سیستم عامل، این نرم افزارها هم به صورت 
خودکار نصب می شوند. این هفته به معرفی برخی از نرم 

افزارهای از پیش نصب شده در اوبونتو خواهیم پرداخت.

Libre Officeنرمافزار
پکیج قدرتمند LibreOffice معادل نرم افزار آفیس در 
سیستم عامل ویندوز می باشد. LibreOffice که روی 
 Wirter ،Calc اوبونتو نصب است حاوی نرم افزارهای
به  که  می باشد   Math و   ،Impress Draw ،Base

ترتیب برای نوشتن متن، جداول، پرزنتیشن، نقاشی، پایگاه 
داده و محاسبات ریاضی مورد استفاده قرار می گیرند.

نرمافزارموزیالتاندربرد
سیستم  در   Outlook معادل   Thunderbird نرم افزار 
عامل ویندوز است. در این نرم افزار به سادگی قادر خواهیم 
بود تا هر تعداد اکانت ایمیل که بخواهیم را تنظیم کرده و 
از طریق این نرم افزار به مدیریت ایمیل های خود بپردازیم.

Envinceنرمافزار
مشاهده  برای  رایگان  نرم افزار  یک   Envince نرم افزار 
نرم افزار  همانند  عملکردی  که  است   PDF فایل های 
ادوبی آکروبات ریدر )Adobe Reader( در سیستم عامل 
ویندوز دارد البته باید گفت که سری نرم افزارهای شرکت 
ادوب به صورت پیش فرض روی ویندوز نصب نیستند و 

شما باید به صورت جداگانه آن ها را خریداری کنید.

VLC Playerنرمافزار
 Windows Media نرم افزار  معادل   VLC نرم افزار 
Player سیستم عامل ویندوز است که برای پخش و 

نمایش فایل های صوتی و تصویری مورد استفاده قرار 
می گیرد. این نرم افزار در بسیاری از موارد از دیگر نرم 
افزارهای مشابه اش نظیر KM Player قدرتمندتر ظاهر 
شده و عالقه مندی کاربران نسبت به آن بیشتر بوده است.

Brasero Disc Burnerنرمافزار
اگر به دنبال نرم افزاری برای رایت سی دی یا دی وی دی 
می گردید باید بدانید که نسخه مشابه نرو در ویندوز این 
با نسخه های مشابه خود  مقایسه  در  و  است  افزار  نرم 
عملکرد بسیار خوب و قدرتمندی دارد و یک نرم افزار 
بسیار محبوب برای افرادی است که از سیستم عامل های 

متن باز استفاده می کنند.

Shotwellنرمافزار
در   Paint نرم افزار  همچون  عملکردی  نرم افزار  این 
سیستم عامل ویندوز دارد. یکی از کارهایی که به سادگی 
 Crop ،می توان انجام داد Shotwell با استفاده از نرم افزار
کردن و یا حذف حاشیه های اضافی تصاویر است. البته 
باید گفت که این نرم افزار در مقایسه با Paint کمی 
در  را  بیشتری  امکانات  و  ویژگی ها  و  بوده  قدرتمندتر 
اختیار شما قرار می دهد و شاید بتوان گفت که چیزی 
میان Paint  و فوتوشاپ از کار درآمده است. به هر حال 
می توانید اطمینان داشته باشید که کارهای ساده خود در 
زمینه ویرایش تصاویر را با کمک این نرم افزار به سادگی 

آب خوردن انجام دهید.

GIMPنرمافزار
نرم افزار  دنیا،  افزارهای محبوب در سراسر  نرم  از  یکی 
فتوشاپ است. کاربرانی که از سیستم عامل ویندوز به 
سیستم عامل اوبونتو مهاجرت می کنند، ممکن است به 
نرم افزاری جهت ویرایش و طراحی تصاویر گرافیکی نیاز 

باز است  پیدا کنند. نرم افزار GIMP یک نرم افزار متن 
که به قدرتمندی نرم افزار فتوشاپ نیست اما بسیاری از 
قابلیت های این نرم افزار را دارا است. البته با اطمینان باید 
گفت که هیچ نرم افزاری فوتوشاپ نمی شود اما این نرم 

افزار هم در نوع خودش غنیمت است.

Empathyنرمافزار
ویندوز،  در   Google Talk و   Messenger معادل 
برنامه Empathy است. با تنظیم این نرم افزار، به سادگی 
می توانیم اکانت فیسبوک، گوگل و یاهو را به آن افزوده و 
با دوستان خود در ارتباط باشیم. البته باید گفت که با وجود 
نرم افزارهای چت موبایل و با توجه به این که هر کدام از این 
نرم افزارها به تازگی یک نسخه دسکتاپ هم دارند کمتر 

پیش می آید که کاربران از دیگر نرم افزارها استفاده کنند.

نرمافزاراسکایپ
که  است  افزارهایی  نرم  جزو  اسکایپ  نرم افزار 
دیگر،  عبارت  به  است.   Cross Platform اصطالحا 
از این نرم افزار در سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش و 
لینوکس می توان استفاده کرد. کاربرد این نرم افزار برای 

ارتباطات صوتی از طریق اینترنت است.

Rhythmboxنرمافزار
این نرم افزار برای پخش فایل های صوتی مورد استفاده 
 Jet Audio قرار می گیرد و عملکردی همچون نرم افزار
در ویندوز دارد. به هر حال هر زمان که تصمیم گرفتید از 
ویندوز به یک سیستم عامل متن باز مهاجرت کنید دیگر 
نباید هیچ نگرانی داشته باشید زیرا تمامی نرم افزارهای 
مشابه نسخه ویندوز در سیستم عامل های متن باز هم 
وجود دارند و حتی می توان گفت که تعدادی از آن ها بسیار 

قوی تر و بهتر از نسخه های مشابه ویندوزی شان هستند.

شهروندالکترونیک
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درآمدزایی شرکت ها و 
خدماتی که روی ابرهاست

بررسی روند کاری شرکت هایی
که در ارائه خدمات کلود

 گلسا ماهیان- سعید طباطباییفعالیت دارند

این روزها بیشـتر از گذشـته اصطالحی بـا نام خدمات ابری یـا مبتنی بر کلود 
را می شـنویم. این همه گیر شـدن نشان می دهد که اسـتفاده از سرویس ها و 
خدمات کلود ارائه شـده توسـط شـرکت های معتبـر اینترنتی، مورد اسـتقبال 
کاربران قرار گرفته اسـت. با وجود این همه گیر شـدن اما باز هم مفهوم دقیق 
سرویس های کلود یا خدمات ابری برای بسیاری از افراد در پس پرده ذهنشان 
پنهان باقی مانده اسـت که کلود یا ابر دقیقا چه معنایی دارد. اگر این تصور را 
داشته باشیم که درک این مفاهیم برای ما بسیار دشوار است باعث می شود که 
هیچ گاه نتوانیم به سواالتی که داریم پاسخ واضحی بدهیم در حالی که همیشه 
راهی برای درک ساده مسائل فنی وجود دارد که در اختیار داشتن این اطالعات 
می تواند در زندگی عادی و در استفاده روزمره ما بسیار کارآمد و راهگشا باشد. 
در حال حاضر بسـیاری از شرکت های بزرگ و معتبر اینترنتی نظیر، گوگل، اپل، 
آمـازون، مایکروسـافت و آی بی ام به ارائه سـرویس های ابری یا خدمات کلود 
می-پردازنـد و تجربه این چند سـال به این شـرکت ها اثبات کرده اسـت که 
کاربران تمایل دارند تا اطالعاتشان را در مکانی مطمئن نگه دارند تا اگر سخت 
افزارهای خودشـان به هر دلیلی دچار خرابی یا آسـیب شـد نگرانی از بابت از 
دست رفتن اطالعات خود نداشته باشند. استقبال از سرویس های کلود در چند 
سـال گذشته باعث ایجاد یک درآمدزایی بسیار مناسب برای شرکت های فعال 
در این عرصه شـده اسـت. این افزایش درآمد به اندازه ای بوده است که توجه 
دیگر شرکت ها هم به این زمینه جلب شده و این روزها هر شرکتی سعی بر این 
دارد تا از دیگران عقب نمانده و فعالیتی در این عرصه داشته باشد یا خدماتی 
را به کاربران ارائه کند. در موضوع ویژه این هفته در ابتدا توضیحات مختصری 
را در مورد خدمات ابری خواهیم داد و به بررسـی وضعیت شـرکت هایی که در 
این زمینه موفق عمل کرده و در حال حاضر به درآمدزایی مناسـبی دسـت پیدا 

کرده اند خواهیم پرداخت.

 ابرها از کجا آمدند؟
پردازش ابری یک مفهوم متعلق به قرن حاضر است و با یک 
تعریف ساده باید گفت که یک کلود یا ابر، در حقیقت ردیفی 
ــترده از کامپیوترهایی است که به یکدیگر متصل شده اند  گس
ــند.  ــک مجموعه واحد در حال فعالیت می باش ــه عنوان ی و ب
ــت که بتوانند یک یا چند نوع  پیکربندی ابرها به گونه ای اس
ــران ارائه کنند.  ــتفاده کارب ــرویس مخصوص را برای اس س
تمامی سرویس های ابری به صورت کامل از قبل پیکربندی 
ــاج به تنظیمات  ــر بتواند بدون این که احتی ــوند تا کارب می ش
ــد، از این سرویس ها استفاده کند. اگر هنوز دارید  خاصی باش
ــه این فکر می کنید که چرا نام کلود یا ابر برای این گونه از  ب
خدمات انتخاب شده باید گفت که هنوز 
ــکل دقیق نمی داند  هیچ کس به ش
ــده اما  ــرا این نام انتخاب ش که چ
شاید بتوان این گونه توجیه کرد که 

ــیار بزرگ از واحدهای منفرد، در زمانی که از  مجموعه ای بس
فاصله نزدیک نظاره شوند می توانند مفهوم یا تصویر یک ابر 
واحد را در ذهن ایجاد کنند. دقیقا همانند یک ابر واقعی که از 
ــکل می گیرد. البته  ذرات بخار آب یا غبارهای معلق در هوا ش
باید بدانید که در زبان التین به مجموعه هایی نظیر مجموعه 
ــرات یا پرندگان هم  ــته جمعی حش ذرات بخار آب، پرواز دس
ــود و این نام به عنوان یک سرویس فناوری  کلود گفته می ش
ــته ای از کامپیوترها به عنوان یک  ــه خاطر ایجاد تصور دس ب

مجموعه واحد و هماهنگ خواهد بود.
 خدمات ابری مایکروسافت

در فصل اول 2015
در هفته گذشته اتفاقی افتاد که از نظر بسیاری از کارشناسان 
ــته  ــرکت آمازون در هفته گذش آی تی یک اتفاق نادر بود. ش
برای اولین بار گزارش مالی مربوط به بخش خدمات پردازش 
ــر کرد. این گزارش بسیاری از کارشناسان  ابری خود را منتش
ــرکت  ــا موفقیت های مرکز AWS ش ــرد زیرا ب ــه فکر ب را ب
آمازون، ارزش سهام مرکز Azure شرکت مایکروسافت هم 
ــت. طبق گزارشی که توسط زد.دی.نت  افزایش پیدا کرده اس
ــت، اگر بخواهیم میان دو شرکت آمازون و  ــده اس منتشر ش
مایکروسافت که در حوزه خدمات پردازش ابری بزرگ ترین و 
معتبرترین شرکت های حال حاضر هستند، یک مقایسه کلی 
ــافت نسبت به آمازون  ــیم باید گفت که مایکروس داشته باش
ــافت  ــرکت مایکروس ــری قرار می گیرد. ش ــطح پایین ت در س
ــا درآمدهای خدمات  ــی دقیقی در رابطه ب ــوز گزارش مال هن
ــری چندگانه عمومی و  ــی یا خدمات پردازش اب ابری عموم
ــر نکرده است. البته در آخرین گزارشی  اختصاصی خود منتش
که مایکروسافت در رابطه با وضعیت مالی خود داشته 
ــال 2015  ــرکت در فصل اول س ــت، این ش اس
 Commercial ــوان ــی با عن میالدی بخش
ــت که درآمد بخش هایی  ــته اس Cloud داش
 Dynamics و Office 365 ،Azure ــر نظی
ــود.  ــبه می ش CRM Online در آن محاس
ــال 2013  ــالوه بر این موارد در س ع
ــافت  مایکروس ــه مدیران  بود ک
ــه  رابط ــن  ای در  ــی  توضیحات
ــته  توانس  Azure ــه  ک دادند 
ــت تا آن زمان محصوالت  اس
ــود را به ارزش 1  و خدمات خ

میلیارد دالر به فروش برساند. این درآمد بیشتر از 
ــردازش ابری مرتبط با ویندوز و  فروش خدمات پ
ــت آمده است.  پایگاه داده SQL Server به دس
ــافت ترجیح داده است که  در حال حاضر مایکروس
 SQL Server، Azure Pack ــر ــواردی نظی م
ــند که  ــرکت باش ــس 3۶5 بخش هایی از ش و آفی
ــری ارائه می کنند و  ــات مبتنی بر پردازش اب خدم
ــت آمده از  ــافت هم تمامی درآمد به دس مایکروس
 Commercial ــد ــزء درآم ــمت ها را ج این قس
Cloud خود لحاظ کرده است. مدیر عامل کنونی 
ــافت آقای ساتیا نادال، طی صحبت های  مایکروس
ــرکت در فصل  ــت که این ش خود اعالم کرده اس
 Commercial Cloud  ــته تنها در بخش گذش
خود توانسته درآمدی بیشتر از 5.5 میلیارد دالر به 
ــادگی  ــت آورد که از این مقدار می توان به س دس
فهمید که رشد درآمد مایکروسافت نسبت به سال 
گذشته یک عدد 3 رقمی می باشد. البته هنوز هم 
در  ــافت  مایکروس
ــن زمینه  ای

ــی به  مقاومت می کند که کس
ــن درآمد به  ــق نفهمد که چقدر از ای ــورت دقی ص
ــرکت مربوط می شود  بخش خدمات ابری این ش
اما بسیار واضح و مشخص است که مایکروسافت 
ــی درآمد مناسبی، از این نوع  به صورت لذت بخش
ــت می آورد. تحلیلگران اعتقاد  خدمات خود به دس
دارند که این آمار و ارقام نشان می دهد که شرکت 
ــر گذاشتن یک  ــت س ــافت در حال پش مایکروس
ــی تمام عیار بوده و سهم درآمدهای این  دگردیس

شرکت از فناوری های پردازش ابری روز 
به روز در حال افزایش است.

و  آمــازون   
خدمات کلود

ــازون خدمات پردازش  آم
ــت  ــود را تح ــری خ اب

 Amazon ــوان  عن
 Web Services

ــت  اس داده  ارائه 
ــتفاده  اس ــا  ب و 

ــن  همی از 
ت  ــا م خد
ــته  نس ا تو
ــود خود  س
را در عرض 

ــت  ــد وق چن
ــته چندین  گذش

ــد. مدیران  ــر کن براب
ــد این شرکت گزارش مالی  ارش

ــال 201۴ خود را  ــه فصل آخر س مربوط ب
ــه یکی از  ــای جان بلکلج ک ــالم کرده اند و آق اع
ــت، پیش بینی های  ــز Cowen اس محققان مرک
جامعی در رابطه با وضعیت مالی شرکت آمازون و 
 AWS آینده آن انجام داده و اعتقاد دارد که مرکز
ــی رقبای فعلی خود  ــده نه چندان دور تمام در آین
ــافت را به سادگی کنار  از جمله گوگل و مایکروس
ــدان خدمات ابری  ــته و خودش یکه تاز می گذاش

ــاس آمار  ــیاری از مراکزی که در این زمینه تحقیق می کنند براس خواهد بود. بس
ــال های سال سه شرکت گوگل، مایکروسافت  موجود پیش بینی کرده اند که تا س
و مرکز AWS تنها سه قطبی خواهند بود که بازار جهانی خدمات پردازش ابری 
ــت. البته شرکت IBM هم احتمال دارد بتواند به  عمومی را در اختیار خواهند داش
ــرکت هایی نظیر HP مدت هاست، فعالیت چشم  ــود ولی ش این مجموعه وارد ش
ــته است که بتوان نام آن ها را در این مجموعه قرار داد.  گیر و قابل توجهی نداش
ــال 2015 میالدی مرکز AWS درآمدی  ــت که در س بلکلج پیش بینی کرده اس
نزدیک به ۶ میلیارد دالر داشته باشد و این رقم نسبت به سال قبل یک رشد 38 
ــال 2019 درآمد مرکز ارائه  ــته است. پیش بینی شده است که تا س درصدی داش
خدمات ابری و سازمانی AWS به رقمی در حدود 20 میلیارد دالر برسد و به این 
ترتیب آمازون تبدیل به قطب قدرتمند خدمات ابری در جهان تبدیل خواهد شد. 
ــرکت آمازون در فصل اول همین امسال ارزش فروش خالص خدمات خود را  ش
به 1.5 میلیارد رسانده و این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. 
ــال 2015، چیزی نزدیک به 2۷0 دالر  ــود خالص آمازون برای سه ماه اول س س
ــال گذشته یک افزایش چشم گیر داشته  ــه با س بوده و همین رقم هم در مقایس
ــت پیش بینی کرده  ــرکت آمازون اس ــت. آقای جف بیزس که مدیر عامل ش اس
ــرکت آمازون از طریق ارائه  ــیار نزدیک، بخش اعظم درآمد ش که در آینده ای بس
همین خدمات خواهد بود. او در صحبت های اخیر خود اعالم کرده است که گروه 
ــعه دهنده خدمات ابری آمازون یک نمونه بسیار عینی از فعالیت هایی است  توس
ــتای رسیدن به اهداف خود انجام می دهد. در حال حاضر  که این شرکت در راس
ــته است ۷ درصد از مجموع درآمدهای شرکت آمازون را به  مرکز AWS توانس
خود اختصاص دهد و باید گفت که مرکز ارائه خدمات پردازش 
ــال وارد 9 سالگی خود شد و بعد از 9  ابری AWS  امس
سال اولین گزارش رسمی آمازون در رابطه با مسائل 

مالی AWS منتشر شده است.
 اوراکل هم حرف هایی برای 

گفتن دارد
ــرکت اوراکل  به تازگی در مورد کارهایی که ش
ــت  در رابطه با ارائه خدمات ابری انجام داده اس
هم مطالبی منتشر شده است. شرکت اوراکل در 
ــال جاری میالدی موفق  فصل اول س
شده است که در میان شرکت های 
ــال در این زمینه به باالترین  فع
رقم سوددهی دست پیدا کرده 
و به نوعی موفق ترین شرکت 
جهان در عرصه پردازش ابری 
شناخته شده است. اوراکل تنها 
در طول 3 ماه اخیر توانسته یک 
ــته باشد و  ــد 30 درصدی داش رش
ــرم افزار و  ــوددهی در بخش ن این س

ــت و رقم آن هم 3۷2 میلیون پس از کسر هزینه ها  و مالیات بوده اس
ــان می دهد خدمات مبتنی بر پردازش ابری در  ــبه شده است که نش دالر محاس
این شرکت با باالترین توان ممکن پیشرفت داشته است. به طور کلی درآمد این 

شرکت در بخش های نرم افزاری و خدمات عمومی ابری 
ــیده  ــددی در حدود ۷ میلیارد رس به ع

ــه بازه  ــبت ب ــت که نس اس
زمانی مشابه سال 

ــته  ش گذ
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ــال های سال سه شرکت گوگل، مایکروسافت  موجود پیش بینی کرده اند که تا س
و مرکز AWS تنها سه قطبی خواهند بود که بازار جهانی خدمات پردازش ابری 
ــت. البته شرکت IBM هم احتمال دارد بتواند به  عمومی را در اختیار خواهند داش
ــرکت هایی نظیر HP مدت هاست، فعالیت چشم  ــود ولی ش این مجموعه وارد ش
ــته است که بتوان نام آن ها را در این مجموعه قرار داد.  گیر و قابل توجهی نداش
ــال 2015 میالدی مرکز AWS درآمدی  ــت که در س بلکلج پیش بینی کرده اس
نزدیک به ۶ میلیارد دالر داشته باشد و این رقم نسبت به سال قبل یک رشد 38 
ــال 2019 درآمد مرکز ارائه  ــته است. پیش بینی شده است که تا س درصدی داش
خدمات ابری و سازمانی AWS به رقمی در حدود 20 میلیارد دالر برسد و به این 
ترتیب آمازون تبدیل به قطب قدرتمند خدمات ابری در جهان تبدیل خواهد شد. 
ــرکت آمازون در فصل اول همین امسال ارزش فروش خالص خدمات خود را  ش
به 1.5 میلیارد رسانده و این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. 
ــال 2015، چیزی نزدیک به 2۷0 دالر  ــود خالص آمازون برای سه ماه اول س س
ــال گذشته یک افزایش چشم گیر داشته  ــه با س بوده و همین رقم هم در مقایس
ــت پیش بینی کرده  ــرکت آمازون اس ــت. آقای جف بیزس که مدیر عامل ش اس
ــرکت آمازون از طریق ارائه  ــیار نزدیک، بخش اعظم درآمد ش که در آینده ای بس
همین خدمات خواهد بود. او در صحبت های اخیر خود اعالم کرده است که گروه 
ــعه دهنده خدمات ابری آمازون یک نمونه بسیار عینی از فعالیت هایی است  توس
ــتای رسیدن به اهداف خود انجام می دهد. در حال حاضر  که این شرکت در راس
ــته است ۷ درصد از مجموع درآمدهای شرکت آمازون را به  مرکز AWS توانس
خود اختصاص دهد و باید گفت که مرکز ارائه خدمات پردازش 
ــال وارد 9 سالگی خود شد و بعد از 9  ابری AWS  امس
سال اولین گزارش رسمی آمازون در رابطه با مسائل 

مالی AWS منتشر شده است.
 اوراکل هم حرف هایی برای 

گفتن دارد
ــرکت اوراکل  به تازگی در مورد کارهایی که ش
ــت  در رابطه با ارائه خدمات ابری انجام داده اس
هم مطالبی منتشر شده است. شرکت اوراکل در 
ــال جاری میالدی موفق  فصل اول س
شده است که در میان شرکت های 
ــال در این زمینه به باالترین  فع
رقم سوددهی دست پیدا کرده 
و به نوعی موفق ترین شرکت 
جهان در عرصه پردازش ابری 
شناخته شده است. اوراکل تنها 
در طول 3 ماه اخیر توانسته یک 
ــته باشد و  ــد 30 درصدی داش رش
ــرم افزار و  ــوددهی در بخش ن این س

ــت و رقم آن هم 3۷2 میلیون پس از کسر هزینه ها  و مالیات بوده اس
ــان می دهد خدمات مبتنی بر پردازش ابری در  ــبه شده است که نش دالر محاس
این شرکت با باالترین توان ممکن پیشرفت داشته است. به طور کلی درآمد این 

شرکت در بخش های نرم افزاری و خدمات عمومی ابری 
ــیده  ــددی در حدود ۷ میلیارد رس به ع

ــه بازه  ــبت ب ــت که نس اس
زمانی مشابه سال 

ــته  ش گذ

سودی ۷ درصدی را نشان می دهد. البته باید گفت 
که در حالت کلی برای در نظر گرفتن وضعیت سود 
ــه با سال های گذشته شما باید تغییرات  در مقایس
در نرخ ارز در بازار جهانی را نادیده بگیرید . زیرا با 
توجه به سقوط بسیاری از ارزهای مهم جهان در 
طول سال گذشته میالدی، شرکت های مختلفی 
با وجود افزایش رقم سوددهی خود در واحد اعداد، 
ــته اند. لری الیسون که  ــود عملیاتی داش عمال س
ــت در  ــرکت اوراکل اس ــس ش مدیرعامل و موس
ــه با روند کاری اوراکل می گوید: ما موفق به  رابط
ــش از 1 میلیارد دالر بازار جدید در زمینه  تولید بی
پردازش ابری شده ایم و با توجه به این که تقریبا 
ــزاری، پردازش ابری و  در تمامی رده های نرم اف
ــات، نمی توان پیش بینی  ــزار در قالب خدم نرم اف
ــالم کنیم که آینده  ــت، ما هم نمی توانیم اع داش
اوراکل دقیقا به چه حوزه ای اختصاص پیدا خواهد 
کرد. در حال حاضر بیش از 500 شرکت فعال در 
ــن حوزه فعالیت دارند که از میان آن ها  گوگل،  ای
ــافت جزو موفق ترین  اوراکل، آمازون و مایکروس

شرکت های فعال در این زمینه هستند.
 خدمــات ابری ارائــه دهید، 

افزایش درآمد داشته باشید
همان گونه که گفتیم شرکت های مختلف با ارائه 
اسناد و مدارک مختلف سعی دارند بگویند در زمینه 
ارائه خدمات ابری یا همان کلود بسیار موفق عمل 
ــوددهی آن ها به گونه ای بوده  کرده اند و میزان س
که از دیگر شرکت ها موفق تر عمل کرده اند. در این 
ــرکت هایی نظیر گوگل، SAP و آی بی ام  میان ش
ــار گزارش مالی خود با ارائه اسناد  با انتش
ــط  تب مر

ــر خدمات موبایلی و ارائه  ــان داده اند که به طور عمده ب نش
ــرویس هایی مبتنی بر پردازش ابری تمرکز  فناوری ها و س
داشته اند. مدیران این شرکت ها به اتفاق اعتقاد دارند که اگر 
شرکت های فناوری تولیدات خود برای رایانه های رومیزی 
ــرویس ها و خدمات موبایلی یا  ــته و به ارائه س را کنار گذاش
خدمات مبتنی بر کلود بپردازند، به طور قطع درآمد بیشتری 
ــرکت IBM نسل جدید خدمات  ــت خواهند آورد. ش به دس
ــه باید گفت که  ــل روانه بازار کرد و البت ــود را چندی قب خ
ــت آمده برای این شرکت چندان دلخواه نبوده  نتایج به دس
ــرکت به خوبی آگاهی داشتند که در  ــت. مدیران این ش اس
ابتدای فعالیتشان ممکن است با موفقیت چشم گیری مواجه 
ــد خوبی در این زمینه خواهند  ــوند اما در دراز مدت رش نش
ــال جاری میالدی مدیران این شرکت از  ــت. اوایل س داش

ــک رقابت  ــرکت های آغاز ی جهانی میان ش
دهنده  ارائه 

ت  ــا م خد
ابری، خبر 
 . ــد ن د ا د

سال
دو  هم  گذشته 

شرکت آی بی ام و اپل در 
ــراردادی را  همین زمینه ق

به امضا رساندند تا بر طبق آن 
ابزارهای سازمانی برای صاحبان گوشی های 
هوشمند و تبلت های اپل ساخته شود. با این 

ــرکت IBM یک شرکت موفق و معتبر  که ش
ــال در زمینه  ــا فعالیت هایی که تا به ح ــت ام اس

ارائه خدمات مبتنی بر کلود داشته است، با موفقیت 
همراه نبوده است حتی میزان سود این شرکت در مقایسه 

ــته  ــا هزینه ها و درآمد کلی این مجموعه، کاهش هم داش ب
است. این ماجرا نشان می دهد که صرف این که 
ــرکت موفق و معتبر باشید  شما یک ش
برای ورود به حوزه ارائه خدمات 
ــد و  کلود، کافی نمی باش
ــت در این  الزم اس
ــک  ی ــه  زمین
ــه  م نا بر
ی  یز ر

ــرمایه گذاری مناسب  ــرکت هایی که با وجود س ــد. یکی دیگر از ش ــته باش دقیق وجود داش
نتوانسته است تا به حال به موفقیتی در این زمینه دست پیدا کند شرکت SAP بوده است. 
ــتری روی ارائه خدمات ابری دارد و از  ــرکت در فرآیند فعالیت های خود تمرکز بیش این ش
ــته کاهش درآمد خود در زمینه های دیگر را تا حدودی جبران کند. این  همین راه هم توانس
ــرکت به شدت رو به کاهش  ــرکت به تازگی اعالم کرده که درآمد بخش نرم افزار این ش ش
ــب روی ارائه خدمات ابری، در این زمینه هنوز  ــرمایه گذاری مناس ــت و البته با وجود س اس
ــد البته درآمدهای SAP در بخش مشترکان  ــته حرف زیادی برای گفتن داشته باش نتوانس
خدمات ابری و سرویس های پشتیبانی نشان داده است که اگر روی ارائه این خدمات از نظر 
ــرمایه گذاری بیشتری داشته باشد، در دراز مدت  ــانی و انجام هزینه های مالی س نیروی انس

می تواند امید بیشتری برای رسیدن به سود داشته باشد. 
 خیز گوگل برای تسخیر سرویس های کلود

ــمندانه عمل می کند، محققان و  ــرکت هایی قرار دارد که بسیار هوش ــته آن ش گوگل در دس
ــب در یک  ــدن از بودن فضای مناس ــرکت با ذکاوت بوده و بعد از مطمئن ش مدیران این ش
ــده و کم کم به تسخیر آن موقعیت می پردازند. در  ــکل وارد آن فضا ش زمینه به بهترین ش
ــت که از  ــته اس زمینه خدمات ابری هم باید گفت که تا به حال گوگل در حدی فعالیت داش
این وادی عقب نماند اما با توجه به موفقیت های حاصل شده برای مایکروسافت و آمازون، 
ــترده تر خواهد کرد.  ــت که گوگل فعالیت خود را در این زمینه هم گس می توان اطمینان داش
مصداق این حرف هم این است که شرکت گوگل و VMware چند ماه پیش اعالم کردند 
ــت و نتیجه این  ــازمانی خواهند داش که همکاری های جدیدی را در حوزه خدمات ابری س
ــرویس های گوگل از طریق ابزار vCloud Air شرکت VMware خواهد  همکاری ارائه س
ــاس آن قرار شده از این به  ــده است که براس ــرکت تنظیم ش بود. قراردادی میان این دو ش
ــرکت VMware خدمات پردازش ابری گوگل را به مشتریان سازمانی خود بفروشد.  بعد ش
ــرویس Cloud Platform گوگل در کنار vCloud Air و  ــت که س ــرایطی اس این در ش
ــازمان ها عرضه  ــترک برای س به موازات آن در حال ارتقا بوده و خدمات آن به صورت مش

در  ــود.  ــت می ش ــده اس مرحله اولیه این همکاری قرار بر این ش
 BigQuery، Cloud ــرویس های  س ــه  ک
و   Storage، Cloud Datastore
ــق  از طری  Cloud DNS ــن  همچنی
پلتفرم پردازش ابری VMware برای 
ــازمانی عرضه شوند و بعد  کاربران س
ــرویس های سازمانی  از مدتی دیگر س
ــتریان این شرکت ارائه  گوگل برای مش
ــه مدیر  ــیتارام ک ــود. آقای مورالی س ش
ــن المللی و خدمات  همکاری های بی
مشارکتی شرکت گوگل است در این 
رابطه می گوید » بیشتر فعالیت های 
ــترک با  ــورت مش ــه ص ــه ب ــا ک م
VM� ــازی ــتم های مجازی س  ییس

ــت قادر خواهند  ware، ادغام شده اس
ــط مشتریان  بود که به صورت همزمان توس
ــتفاده قرار گرفته و این مشتریان از  ــازمانی گوگل و VMware مورد اس س
ــتم ها به صورت همزمان بهره مند شوند. این دو شرکت تصمیم دارند که  مزایای این سیس
ــتــم  ــرویس Cloud Platform گوگل با سیس ــیار نزدیک قابلیت های س در آینده ای بس

vRealize Cloud Management ترکیب شود. 

 بهترین سرویس های ذخیره سازی ابری آنالین
ــته اند از میان کل سرویس های ارائه شده  ــازی ابری توانس ــرویس ذخیره س تا به حال 5 س
ــتری دست پیدا کنند. بیشترین میزان موفقیت هم به سیستم  در این زمینه به موفقیت بیش
ــرکت گوگل اختصاص پیدا کرده است. گوگل درایو بهترین نمونه فضای ابری است که  ش
ــتم می توان به ذخیره سازی و  ــود. از ویژگی های این سیس ــتیبانی می ش ــط گوگل پش توس
اشتراک گذاری اطالعات و فایل ها به صورت همزمان اشاره کرد. شما برای استفاده از این 
ــت و این سیستم روی  ــاختن اکانت های متعدد نخواهید داش فضا احتیاجی به ثبت نام یا س
ــما فعال خواهد بود. در ابتدا 5 گیگا بایت به صورت رایگان در اختیار شما  ــاب گوگل ش حس
ــت هزینه می توانید فضای خود را افزایش دهید.  ــرار می گیرد و تا 100 گیگابایت با پرداخ ق
ــتم از مزایایی بوده است که باعث تبدیل  ــرعت آپلود بسیار باال و راحتی کار با این سیس س
شدن گوگل درایو به نمونه برتر فضای ابری موجود شده است.  بعد از این سیستم وان درایو 
شرکت مایکروسافت قرار دارد، این سیستم هم بیشتر به درد افرادی می خورد که تمایل به 
ــتن سرعت باال در آپلود دارند. گزینه بعدی باکس است که متناسب با نوع ثبت نامی  داش
که انجام می دهید فضایی بین 5 تا 50 گیگا بایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار 
ــتند که در  ــد داد. ADrive، آی کلود و دراپ باکس هم گزینه های بعدی هس خواه
عرض چند وقت اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده اند. آی کلود برای دستگاه هایی 
با سیستم عامل iOS  موجود است و دیگر سیستم ها نمی توانند از آن استفاده کنند. 
ــرویس های موجود در این زمینه است که  دراپ باکس هم یکی از قدیمی ترین س
استیو جابز در زمان حیاتش تمایل به خرید آن داشت و نتوانست با صاحبان آن به 
توافق برسد. به هر حال واضح است که آینده شرکت هایی که به درستی در زمینه 
ارائه خدمات و سرویس های کلود فعالیت دارند، بسیار روشن است و این شرکت ها 
می توانند درآمد بیشتری از رقبای خود که در این زمینه فعالیتی ندارند، داشته باشند.
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ــا به قدری  ــی در دنیای لپ تاپ ه ــروزه گوناگون ام
ــن محصوالت  ــی به بازار ای ــت که اگر نگاه باالس
ــاهد خواهید بود که  مدل های مختلفی  بیندازید، ش
از آن ها برای کاربردها و سلیقه های گوناگون وجود 
ــت؛ گوناگونی این محصوالت به قدری  خواهند داش
ــت که هر فرد با جست وجو در بازار کاالهای  باالس
ــه راحتی محصول مورد عالقه  دیجیتالی می تواند ب

خود را با مشخصات دلخواه به دست آورد.  
ــاپ Lenovo Flex 2 نیز از جمله محصوالتی  لپ ت
ــده  ــای خاص خود باعث ش ــا ویژگی ه ــت که ب اس
ــبت به سایر لپ تاپ های هم  تمایزهای جدیدی نس
ــگر این  ــاد نماید. به عنوان مثال نمایش رده اش ایج
ــی چرخش 300 درجه ای  ــتن توانای محصول با داش
ــته نیاز کاربران را در استفاده از نمایشگرهای  توانس

ــگر به  ــازد. این نمایش ــف به خوبی برآورده س منعط
ــده که حتی زمانی که کامال باز  ــبکی طراحی ش س
ــد فاصله ای را  ــد، در محل اتصال نمی توانی می باش
ــگر و محل صفحه کلید آن  ــمت نمایش میان دو قس
تشخیص دهید و به همین خاطر شاهد جلوه خاصی 

در استفاده از نمایشگر لمسی آن خواهید بود. 
همچنین امکانات سخت افزاری Flex 2 باعث شده 
ــتفاده  ــول بتواند نیاز کاربران را در اس ــا این محص ت
ــاالی نرم افزاری به خوبی برطرف  از پردازش های ب
 GeForce ــود گرافیک ــوی دیگر وج کرده و از س
ــا امکان لمس  ــگر ب ــه همراه نمایش GT 840M  ب

ــده تا شرکت لنوو  ــت همزمان، موجب ش 10 انگش
ــن    گران فیلم و  ــده آل را برای تدوی ــی ای محصول

طراحان گرافیک طراحی و تولید نماید.

 سالم بایت. چگونه می توان یک چاپگر را بین دو کامپیوتر به 
اشتراک گذاشت؟ لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

ــتراک گذاري یا قرار دادن چاپگر در  ــازي چاپگر جهت اش براي آماده س
حالت اشتراک، مراحل زیر را انجام دهید:

ــک کنید و در  ــد، Control Panel را کلی ــه منوي Start بروی ــدا ب ابت
کنترل پنل Printer and Faxes را باز کنید.

ــده  ـــت باز ش ــت کلیک کنیـد و در فهرس ــر مورد نظر راس روي چاپگ
Sharing را کلیک کنید.

در این هنگام پنجره جدید نمایش داده خواهد شد.
ــه Share This Printer را بزنید  ــک گزین ــربرگ Sharing تی در س
ــه Share Name نامي را براي چاپگر به  ــا در کادر مربوط ب و ترجیح

اشتراک گذاشته شده انتخاب و تایپ نمایید.
ــد چاپگر خود را  ــما کمـک مي کنـد تـا بتوانی ــاب این نـام به ش انتخـ

آسان تر بیابید.

ــتم عامل متفاوت استفاده  ــخت افزار متفاوت یا سیس در صورتي که از س
En� کلیـک کنیـد. سپـس Additional Drivers  يي کنـیـــد، روي
ــتم عاملي را که روي سیستم دیگر  vironment را کلیک کنید و سیس

است انتخاب کنید.
ــتم عامل ویندوز اکس  پي استفاده مي کنید  برای مثـال اگر شما از سیس
 8 and Me ،Windows ــه ــر از ویندوز ۷ باید گزین ــتم دیگ ولي سیس
تیک خورده باشد. سپس OK را بزنید تا درایورهاي مربوطه نصب شود 

و پنجره را ببندید.
ــمت  ــتراک خارج نمایید، دوباره به قس ــتید چاپگر را از اش اگر قصد داش
ــت کلیک  ــد و روي چاپگر مورد نظر راس Printer and Faxes بروی

ــاب کنید. در پنجره باز  ــت دوباره Sharing را انتخ ــد و در فهرس نمایی
ــده در سربرگ Sharing گزینه Do Not Share This Printer را  ش
ــتگاه هاي  ــما براي کار کردن با دس انتخاب و OK کنید. االن چاپگر ش

دیگر آماده است.

ــته اجرای طرح هم کدسازی  ــید در سال گذش ــته باش اگر به خاطر داش
ــد تا  ــیاری همراه گردید و موجب ش ــیه های بس تلفن های ثابت با حاش
ــئوالن و مدیران اجرایی مخابرات از  ــن پایان این طرح نیز، مس در جش
افت درآمد این شرکت از محل طرح هم کدسازی گله و شکایت دارند. 
به همین خاطر این موضوع باعث شد تا چندی پیش مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران از کاهش 20 درصدي درآمد این شرکت در سال گذشته 
ابراز ناخرسندی کرده و خواستار افزایش نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت 

اعم از داخل شهري، خارج شهري و بین استاني و نیز آبونمان گردد.
ــته از تصویب نشدن درخواست  اما معاون وزیر ارتباطات در هفته گذش
ــرایط  ــرات براي افزایش تعرفه هاخبر داد و اعالم کرد: "برخي ش مخاب
ــتور معاون اول رئیس جمهور درباره تغییر نکردن تعرفه ها  به همراه دس
ــد پیشنهاد مخابرات براي تغییر  ــي شده، باعث ش به جز موارد کارشناس
تعرفه هاي  تلفن ثابت فعالتصویب نشود. همچنین قرار است کمیته اي  
ــکیل شود تا بررسي کند افزایش تعرفه، مشکالت مالي مخابرات را  تش
ــاختاري و دیگر مشکالت این شرکت  ــکالت س حل مي کند یا باید مش

حل شود".
به نقل از خراسان در این رابطه سید هاشمی رئیس هیات مدیره شرکت 
ــوه تعرفه گذاري تلفن ثابت و این که  ــرات ایران ضمن انتقاد ازنح مخاب
ــت نرخ مکالمه تلفن ثابت تغییر نکرده است، ادعا  ــال اس بیش از 10 س
ــازي تلفن ثابت، 280  ــي اجراي طرح هم کدس ــه مخابرات در پ کردک

میلیارد تومان خسارت دیده است و باید تعرفه ها افزایش یابد.
ــرکت مخابرات ایران در  همچنین در تازه ترین اظهارنظر، مدیرعامل ش
گفت وگو با مهر با تاکید بر این که تلفن ثابت یک کسب و کار مستقل 
از تلفن همراه است و باید منابع درآمدي آن به صورت مجزا دیده شود، 
ــیار به صورت ترکیبي مي توانند  ــت: "اگر چه تلفن ثابت و س اظهار داش

ــعه اي را رفع کنند اما مسلم است که تلفن ثابت باید به  ــکالت توس مش
خودي خود داراي درآمد معقول و متفاوت از تلفن همراه باشد.

ــت؛ به نحوي  ــات گرفته از 2 عامل اس ــه وی، این موضوع نش ــه گفت ب
ــور باعث افت تلفن ثابت شده که این  ــعه شبکه موبایل در کش که توس
ــه ثابت ماندن  ــابقه دارد اما بحث دوم مربوط ب ــوع در دنیا نیز س موض
ــده  ــت که باعث کاهش درآمد مخابرات ش تعرفه ها و نرخ مکالمات اس

است.
ــاره به آماری  از کاهش 20  ــویی دیگر ابراهیمی صدر آبادی با اش از س
ــطح کشور  درصدي درآمد مخابرات پس از اجراي طرح هم کدي در س
ــعه مخابرات را خواهد گرفت. در این راستا  گفت: "این روند جلوي توس
ــت کرده ایم نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت  از وزارت ارتباطات درخواس
ــهري و بین استاني و آبونمان بررسي و  ــهري، چه خارج ش چه داخل ش

تغییر مناسب روي این نرخ ها اعمال شود".
ــازمان تنظیم  ــي در این زمینه با حضور س ــه هاي متعدد کارشناس جلس
ــیون تنظیم  ــت و به زودي این طرح در کمیس ــده اس مقررات برگزار ش

مقررات ارتباطات بررسي خواهد شد.
ــیون تنظیم مقررات و ارتباطات اردیبهشت  ــایان ذکر است که کمیس ش
سال 93 مصوبه تغییر قیمت هاي تلفن ثابت را ابالغ کرد. این کمیسیون 
سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتداي سال 93 را به ازاي هر دقیقه 
مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني 30 ریال، هر دقیقه مکالمه ثابت به 
ــه مکالمات تلفن ثابت به همراه  ــتاني 330 ریال، هر دقیق ثابت بین اس
شرکت ارتباطات سیار ۶25 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار 
اپراتورهاي تلفن همراه ۶25 ریال تعیین کرده است. در این مصوبه مبلغ 
آبونمان ماهیانه خطوط تلفن ثابت نیز بر مبناي منطقه و شهر مشترکان 

و نیز میزان کارکرد ماهیانه آن ها تعیین شده است.

 Monitor: 15.6” IPS Full HD 1920x1080 

 Main Board: ----    

CPU: :Intel Core i7 4510U 2.00GHz
Memory: 8GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GT 840M 4GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.3 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

افزایش تعرفه مکالمات؛ اصرار مخابرات و اعتراض های پیش رو
صالح اسعد ی 

طرحی به سبک لنوو!

29/500/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

بازیابی  غیرقابل  برای  تالش  میزان  و  امنیتی  سطح 
نمودن اطالعات را از شما خواهد پرسید. با توجه به میزان 
حساسیت اطالعات، می توانید روشی سریع )با ایمنی کمتر( 

یا روشی کند )با ایمنی کامل( را انتخاب نمایید. 
گاهی رایانه به بدافزار آلوده می شود، در حالی که اطالعات 
آلودگی  یا  و  نیستند  ارزشمند  هارددیسک ها  در  موجود 
احتمالی آن ها، سبب شده تا کاربر به طور کلی از آن ها 
 DBAN چشم پوشی کند. این جاست که نرم افزاری مانند
به کار می آید. این نرم افزار کوچک، یک ابزار Boot است 
که مستقل از سیستم عامل، رایانه را راه اندازی نموده و کل 

اطالعات موجود در آن را حذف می نماید.
در مورد تبلت ها و گوشی های تلفن همراه، می توان از گزینه 
را  اطالعات  روش  این  کرد.  استفاده   Reset Factory

حذف می نماید اما نه به طور کامال ایمن. به همین دلیل به 
کاربران توصیه می شود در صورت امکان، اطالعات شخصی 
خود را روی SD ذخیره نمایند و در صورت تمایل به فروش 

دستگاه، از انتقال حافظه SD به غیر خودداری نمایند.
SSD به عمل نابودسازی اطالعات نیازمند نیست، چرا که 

ساختار آن به گونه ای است که این عمل به طور دائم در 
مورد خانه های خالی حافظه، سخت افزاری انجام می گیرد.

اتمام کامل این فرآیند نسبتا طوالنی، امکان بازیابی هر 
اطالعاتی از آن به صفر می رسد.

خود  در  ویژگی  این  مکینتاش،  سیستم عامل های  در 
این دستگاه ها  کاربران  و همه  دارد  سیستم عامل وجود 
می توانند بدون نیاز به یک برنامه ثانویه، اطالعات را به 
 Disk طور کامل حذف نمایند. برای این کار کافی است به
 Erase مراجعه نموده و در هنگام انجام فعالیت Utility

سیستم عامل  نمایید.  فعال  را   Secure Erase گزینه 

نرم افزار Ccleaner یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای پاکسازی است. این 
نرم افزار می تواند اطالعات به درد نخور را شناسایی و حذف کند و امکان هر نوع 
رهگیری عملکرد کاربر ویندوز را از بین ببرد اما امکانی که ما در این مطلب به 
آن توجه بیشتری داریم، Drive Wiper نام دارد. نسخه رایگان این نرم افزار نیز 
به این امکان مجهز است. با Drive Wiper می توان یک یا همه درایوها یک 
هارددیسک یا هر نوع هارددیسک دیگری را خالی از هر فایل معنادار نمود. 
در این روش، برنامه به تمام بیت های خانه های حافظه سخت مراجعه کرده 
و اطالعات موجود در آن را به طور تصادفی تغییر می دهد. از این رو پس از 

در شماره گذشته درباره راه های حفاظت از اطالعات ارزشمند شخصی با 
پشتیبان گیری صحبت کردیم اما این موضوع روی دیگری نیز دارد. گاهی 
پیش می آید که از بین رفتن کامل اطالعات اهمیت پیدا می کند، به طوری 
که تحت هیچ شرایطی قابل بازیابی یا حتی ردیابی نباشد. به عنوان نمونه، 
بارها پیش آمده است که اطالعات خصوصی و محرمانه به بیرون درز پیدا 
کرده و به دست نامحرمان افتاده است. برای مثال ممکن است اطالعات 
شخصی موجود در یک لپ تاپ یا هارددیسک فروخته شده، بازیابی شده و 
موجبات دردسر و زحمت کاربر را پیش آورد. به خصوص با توجه به این که 
خرید و فروش لپ تاپ، رایانه یا تلفن همراه در کشور ما کار کامال مرسومی 
است و این احتمال وجود دارد که خریدار بعدی به بازیابی اطالعات نهفته در 
حافظه آن دست بزند.همان طور که پیش از این نیز اشاره کرده ایم، اطالعات 
پس از ذخیره شدن در هارددیسک یا بسیاری حافظه های جامد، وضعیت 
بیت های روی حافظه را تغییر می دهند و آدرس به محل آن ها اختصاص 
می یابد. در هنگام حذف یک فایل، تنها این آدرس حذف می شود، بدون این 
که اطالعات اصلی به طور کامل از محل ذخیره سازی نابود شوند. به همین 
جهت، امکان بازیابی بخش یا تمامی فایل های حذف شده از روی یک منبع 
ذخیره سازی همیشه وجود خواهد داشت. ابزارهای بازیابی اطالعات امروزی 
کامال پیشرفته هستند. این پیشرفتگی در عین حال که موضوعی مثبت است، 
می تواند خطرناک نیز تلقی شود. به همین دلیل نرم افزارهایی وجود دارند که به 

وسیله آن ها می توان یک فایل را به طور کامل از حافظه از بین برد.

هیچ ردی به جای نگذارید
چرا و چگونه اطالعات را غیرقابل بازیابی کنیم؟
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کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات در هفته های اخیر، به دلیل توسعه اینترنت 
قبل از توسعه شبکه ملی اطالعات، معانی گسترده ای داشته است که اندک 
ــود اما روشن ترین پیام این کارت زرد، مخالفت بخش  اندک روشن تر می ش
ــترده ای از مردم با توسعه اینترنت در کشور است. رئیس محترم مجلس  گس
ــی دوران گذر تلقی می کند؛  ــالمی، این چنین مخالفتی را ویژگ ــورای اس ش
ــده  زیادی نمی دانند به کجا ختم  ــت و مقاومت در برابر تحولی که ع مخالف
خواهد شد و البته نگرانی های عموما مذهبی و اخالقی، این چنین مقاومتی 

را تقویت می نماید.
مخالفت مجلس با توسعه پهنای باند اینترنت در شرایط کنونی، یک پیام روشن 
دارد و آن این است که مجلس حداقل در شرایط کنونی به اینترنت خوش بین 
نیست. نمایندگان ملت، به اینترنت با ماحصل فعلی آن می نگرند. شبکه های 
اجتماعی مجازی، نمود عینی وجود اینترنت در کشور ماست و متاسفانه باید 
ــخص کاربر  گفت که قریب به اتفاق کاربران اینترنت در ایران، به طور مش
شبکه های اجتماعی مجازی نیز هستند. اگر در این میان، کسانی که اینترنت را 
صرفا جهت سرگرمی و ارتباطات مجازی در شبکه های اجتماعی تهیه کرده اند 
کنار بگذاریم، عده معدودی باقی می مانند که کاربردهای واقعی اینترنت را به 
طور روشن درک کرده و به کار گرفته اند. این جاست که نگاه منطقی مجلس 

با سرنخ های اشتباه، به توسعه اینترنت کارت زرد می دهد.
این چنین نگاهی جای مالمت ندارد، چرا که اینترنت فعلی کشور، خود دلیل 
ــت که اینترنت در کشور ما کند،  ــت. واقعیت این اس این چنین مخالفتی اس
گران و محدود است و در عمل، بسیاری از کاربران اینترنت در عمل قادر به 
یافتن کاربردهای جدی تری از اینترنت نیستند. بسیاری از فروشندگان )شاید 
قریب به اتفاق آن ها( نمی دانند که قادرند با توسعه اینترنت کسب و کار خود را 
توسعه دهند. بسیاری از کارخانجات و شرکت های تولیدی، از کاهش چشمگیر 
هزینه های خود با بهره مندی از اینترنت بی اطالع هستند و بسیاری از مردم 

عادی هنوز آموختن با اینترنت را نیاموخته اند! چرا که اینترنت فعلی، پتانسیل 
کافی برای تبدیل شدن به یک ابزار واقعا کاربردی را نداشته است. پس جای 
مالمت نیست که مردم کوچه و خیابان خندیدن به پیام های گذرای شبکه های 
ــی را انتخاب کرده اند و مجلس نیز با این چنین ماحصلی از اینترنت  اجتماع

مخالفت کرده است.
ــورهای  ــام میزان کاربرد برنامه های اینترنت در کش ــا نگاهی به آمار و ارق ب
گوناگون، به روشنی می توان دریافت که کاربران ایرانی به طور اغراق آمیزی 
مشترک شبکه های اجتماعی هستند. برخی از برنامه های خارجی اختصاصی 
ــترین کاربر خود را از مردم کشور ایران جذب کرده اند، به  برای این کار، بیش
ــتند.  طوری که گاهی بیش از نیمی از کاربران یک ابزار اجتماعی ایرانی هس
وقتی این آمار را در کنار تعداد وب سایت های فارسی زبان قرار می دهیم )به 
مراتب کمتر از یک درصد کل وب سایت های جهان( می توان به عمق فاجعه 
ــایت های خدماتی در میان پربازدیدترین سایت های  پی برد. در حالی که س
ــتند، عموم سایت های پربازدید ایرانی به سرگرمی، ورزش و اخبار  جهان هس
مربوط هستند. البته می توان به روشنی و با اطمینان اعالم کرد که اگر استفاده 
از فیلترشکن  در کشور مرسوم نبود، احتماال نام سایت شبکه های اجتماعی در 

فهرست سایت های پربازدید ایرانی در صدر قرار می گرفت.
ــت اینترنت در  ــدگان محترم مجلس از وضعی ــت که نماین جای تعجب اس
ــند؛ اینترنتی که به اعتقاد بسیاری از  ــورهای مختلف جهان بی خبر باش کش
ــین بخار بزرگ ترین دستاورد بشر است و موجب شکل  فالسفه، بعد از ماش
ــت. جالب این جاست که مردم و نمایندگان  ــده اس گیری عصر ارتباطات ش
ــعه انرژی هسته ای در کشور به فکر آیندگان و  مردم با حمایت قاطع از توس
نسل های بعدی هستند اما اهمیت باالی اینترنت را در توسعه و پیشرفت کشور 
ــل های آتی در آینده به نوع نگاه امروز ما به  در نیافته اند؛ مبادا که تاریخ و نس

اینترنت با مالمت بنگرد.

اینترنت ناشناخته باقی مانده است
10/550/000 ريال وحید     صفایی

5/710/000 ريال
3/830/000 ريال
1/670/000 ريال
1/070/000 ريال

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

7/590/000 ريال
4/690/000 ريال
3/380/000 ريال
1/620/000 ريال
960/000 ريال

 Sapphire 7870 / 2GB DDR5
                 Sapphire R7 260X / 1GB DDR5

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

4/600/000 ريال
3/590/000 ريال
2/690/000 ريال
2/180/000 ريال
1/460/000 ريال

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

5/850/000 ريال
2/430/000 ريال
1/310/000 ريال
730/000 ريال
720/000 ريال

 16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
        8GB 1333 PATRIOT / VS

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

3/770/000 ريال
2/840/000 ريال
1/870/000 ريال
1/580/000 ريال
1/465/000 ريال

TB  SEAGATE 64MB/ VS 3
      TB  W.D GREEN 64MB/ VS 2

1TB W.D 64 GREEN VS 
500 SEAGATE 16MB / SG / VS       

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

565/000 ريال
560/000 ريال
515/000 ريال

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

امکـان  از  استفـاده  هنگـام  در  چـرا  بایت.  سالم   
مجدد  کردن  روشـن  از  پس  ویندوز،  در   Hibernation
کامپیوتر معموال اجرای بوت با سرعت بیشتری نسبت به 

sleep زمان می برد؟ لطفا توضیح فرمایید.
دلیل اصلی بروز چنین مشکلی، به عملیات خواندن/نوشتن روی حافظه 

اصلی مربوط می شود.
ــتن روی حافظه جانبی بسیار زمان بر تر از زمانی  عملیات خواندن و نوش
ــابه روی حافظه رم انجام می شود. البته باید  ــت که همین عمل مش اس
ــتفاده از حافظه های SSD به  ــت که اس این موضوع را نیز در نظر داش
ــر چندانی در بهبود این  ــای حافظه های معمولی در کامپیوتر نیز تاثی ج

مشکل ندارد.
ــاوس را حرکـت دهـد و یا  ــتم ها، کاربر می توانـد مـ در برخی از سیس
ــتـم عامل  ــتفاده کامل از سیس ــا صفحه کلیـد کار کنـد اما امکـان اس ب

وجود ندارد.

ــت، خواندن اطالعات از روی حافظه و  ــاده اس دلیل این موضوع هم س
نوشتن آن ها روی رم بسیار زمان بر و طوالنی است.

برای مثال فرض کنید کامپیوتر شما مجهز به 8 گیگابایت حافظه رم و 
حافظه SSD با نرخ انتقال داده ۴00 مگابایت در ثانیه باشد.

ــم 20.48 ثانیه طول  ــول زیر، باز ه ــتفاده از فرم ــرایط با اس در این ش
ــده و به حالت  ــتانی خارج ش ــتم از حالت خواب زمس ــد تا سیس می کش

عادی بازگردد.
8 * 1024 / 400 = 20.48s

ــز همانند حافظه رم،  ــرخ انتقـال حافظه اصلی نی ــر در این مثال، نـ اگ
ــی 15 مگابایت در هر ثانیه بود، عملیات فوق در عرض 0.55 ثانیه  یعن

انجام می گرفت.
ــرعت بین  ــت، زیرا اختالف س ــه این موضوع چندان هم جدید نیس البت
ــن دغدغه های  ــواره یکی از بزرگتری ــه اصلی، هم ــه رم و حافظ حافظ

متخصصان علوم کامپیوتر بوده است.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

۷5×30×25 میلی متر است که با استفاده از کابل USB به 
 Kinect رایانه متصل می شود. این دستگاه کوچک همانند
به دو دوربین )اما از نوع مادون قرمز( و سه LED مادون 
قرمز جهت تولید نور مورد نیاز دوربین ها مجهز است. این 
وسیله می تواند هر نوع حرکت را در فاصله یک متری خود 
تشخیص داده و این حرکات را متناسب با نرم افزار در حال 
اجرا، به فرمانی برای رایانه تبدیل کند. دو دوربین در هر 
ثانیه 300 فریم تصویر می گیرند، یعنی تقریبا همه حرکات 
با دقت صدم میلی متر و به صورت کامال سه بعدی توسط 
این دستگاه قابل تشخیص است. در حال حاضر نرم افزارها 
معدودی از فرمان های این دستگاه پشتیبانی می کنند، اگر 
چه با استفاده از نرم افزار اختصاصی این دستگاه، می توان 
ویندوز  امکانات سیستم عامل  به همه  کاملی  دسترسی 
داشت. بدین ترتیب می توان آینده را این طور تصور کرد 
که کاربران رایانه ها، به حرکات ظریف دست و یا حتی 
پلک و چشمان خود، با رایانه ها ارتباط برقرار کنند و دیگر 
نیازی به در دست گرفتن ماوس یا لمس صفحات نمایش 

یا تاچ پدها نباشد.
این محصول در هر حال حاضر در بازارهای ایران موجود 

است و بین ۴00 تا 500 هزار تومان به فروش می رسد.

تا تصویر ارتباط میان انسان و رایانه در آینده ای نه چندان 
دور، شکل کامال متفاوتی به خود بگیرد.

محصول تجاری شرکت Leap Motion در این روزها در 
چندین مدل از لپ تاپ ها به کار گرفته شده است. عالوه 
رایانه های  به  اتصال  برای  این، محصول جداگانه ای  بر 
ویندوزی و مک طراحی شده است تا هر کس بتواند آزادانه 
این محصول را خریداری کرده و در رایانه خود به کار 
گیرد. این محصول، یک مکعب مستطیل کوچک در ابعاد 

لمس یا تماس.
جویستیک های حرکتی اولین بار به طور جدی در کنسول Wii و با استفاده از 
یک دستگاه کوچک در دست بازیکن به کار گرفته شدند. بعدها مایکروسافت این 
فناوری را تکامل داد و با جایگزین کردن دوربین و به جای ژیروسکوپ و شتاب 
سنج، حرکات را با استفاده از دوربین های Kinect تشخیص داد. فناوری های 
مشابهی نیز در PlayStation به وجود آمد اما در مجموعه همه این راه های 
ارتباطی به کنسول های بازی محدود بودند. شرکت Leap Motion اولین 
شرکتی بود که فناوری ارتباط با تشخیص حرکت را به دنیای رایانه ها آورده است 

اختراع ماوس برای برقراری ارتباط میان کاربر و رایانه، یک تحول بزرگ 
در واسط های کاربری محسوب می شود، با این وجود خیلی زود ماوس ها به 
عنوان ابزاری دست و پا گیر شناخته شدند، اگر چه هنوز هم تعداد بیشماری 
از کاربران رایانه، از این وسیله استفاده می کنند و آن را به عنوان راحت ترین 
راه برای ارتباط با رایانه می شناسند. این چنین اعتقادی از دو موضوع ریشه 
می گیرد. اول این که بیشتر نرم افزارها در ویندوز )سیستم عامل فراگیر رایانه( و 
دیگر سیستم عامل ها با ماوس سازگاری زیادی دارند و به همین دلیل می توان 
به خوبی با استفاده از یک ماوس با آن ها کار کرد. دومین عامل، عادت 
شخصی کاربران است. بیشتر کاربران به خوبی کار با ماوس را یادگرفته اند. 
اگر به تازگی یک لپ تاپ خریده باشید، در حالی که پیش از آن کار با لپ تاپ 
را به خوبی تجربه نکرده باشید، ممکن است در روزهای آغازین، کار کردن 
با صفحه لمسی تاچ پد برای شما چندان راحت نباشد، در حالی که کار کردن 
با تاچ پد، اگر آسان تر از کار کردن با ماوس نباشد، خیلی هم سخت تر نیست.

با این وجود همچنان کار کردن با صفحه نمایش لمسی، لذت بخش تر به 
نظر می رسد و رایانه ها نیز به سمت استفاده از صفحه نمایش های لمسی 
حرکت می کنند، چنانچه تقریبا در این روزها یافتن یک تبلت یا تلفن همراه 
خوب بدون صفحه نمایش لمسی تقریبا غیرممکن است اما آینده چگونه 
خواهد بود؟ به نظر می رسد شکل جدیدی از ارتباط میان انسان و رایانه در 
حال شکل گیری است که برای اولین بار، توسط نینتندو و در کنسول بازی 
Wii به کار گرفته شد؛ فناوری تشخیص حرکت سه بعدی بدون نیاز به 

رایانه  ها، زبان اشاره را می آموزند
Leap Motion حرکات شما را به فرمانی برای رایانه تبدیل می کند
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علم به قدری پیشرفت داشته است که در شاخه های 
است  توانسته  تمام تر  چه  هر  آسانی  به  مختلف 
دیگر  عبارت  به  دهد.  پوشش  را  خود  مشکالت 
شاخه های مختلف دانش در حال حاضر به این درجه 
برطرف کرده  را  یکدیگر  بتوانند عیوب  که  رسیده اند 
نیاز  مواقع  در  و  بوده  کننده هم  تکمیل  نحوی  به  و 
به کمک هم بیایند. به طور مثال در بعضی از مواقع 
شما می توانید با استفاده از یک نرم افزار همان کاری 
دارید،  توقع  افزار  سخت  یک  از  که  دهید  انجام  را 
البته این مورد به طور کامل به صورت برعکس هم 
شما  به  داریم  قصد  هفته  این  در  است.  امکان پذیر 
یکی  کار  شما  برای  که  کنیم  معرفی  را  افزاری  نرم 

و  داده  انجام  را  رایانه تان  مهم  افزارهای  سخت  از 
برای شما این امکان را به وجود آورد که دیگر نگران 
 MakBit که  افزار  نرم  این  نباشید.  آن  شدن  خراب 
Virtual CD/DVD نام دارد به شما کمک بسیاری 

کاربران  بزرگ  مشکالت  از  یکی  شاید  کرد.  خواهد 
رایانه ای حال حاضر، نداشتن یک دستگاه کپی روی 
رایانه شان است. به همین دلیل این دسته از افراد در 
افزار که  نرم  یا  بازی  اجرای یک  برای  مواقع  بیشتر 
به CD یا DVD نیاز دارد، دچار مشکل می شوند. در 
این صورت اگر یک برنامه بازی یا نرم افزاری برای 
از  دسته  این  باشد  داشته  دیسک  چند  به  نیاز  نصب 
کاربران از نصب آن بی بهره خواهند ماند. راه چاره ای 
شده  گرفته  نظر  در  کاربران  از  دسته  این  برای  که 
است استفاده از یک درایو مجازی است. درایورهای 
مجازی این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهند 
 CD فایل هایی که در یک ،Image که با استفاده از
یا DVD وجود دارد را بدون استفاده از کپی و انتقال 
روی دیسک از محتویات آن ها استفاده کنند. در این 
صورت کافی است که شما یک نرم افزار کپی کننده 
را برای تهیه Image روی رایانه خود نصب کرده و 
با تهیه فایل Image از هر دیسکی که دوست دارید 
از  را  خود  نیاز  خود،  مجازی  درایو  در  آن  اجرای  و 
هرگونه سخت افزار دیگر از میان ببرید. شما می توانید 
با استفاده از  نرم افزار Virtual CD/DVD به آسانی 

برای خود درایوهای مجازی مختلفی را بسازید. این 
درایورها را می توانید برای CD یا DVD تهیه کنید و 
پس از آن با کمک همین نرم افزار هرگونه فایلی که 
افزار توسط  نرم  این  اجرا کنید.  را  Image گرفته اید 

کنون  تا  و  شده  ساخته  و  طراحی   MakBit شرکت 
شده  افزاری  نرم  وب سایت های  از  جایزه   5 برنده 
به  می توان  نرم افزار  این  ویژگی های  دیگر  از  است. 
این مورد اشاره کرد که امکان اجرای هر گونه بازی 
و هر نوع اطالعات دیگری را در دیسک های مجازی 
بر  قرار می دهد. عالوه  اختیار شما  DVD در  و   CD

به  می توانید  نرم افزار  این  کمک  با  شما  مورد  این 
اطالعات و درایوهای مجازی در شبکه هم دسترسی 
همچنین  بگذارید.  هم  اشتراک  به  را  آن ها  و  داشته 
شما با استفاده از Virtual CD/DVD می توانید این 
امکان را داشته باشید که سرعت دیسک های مختلف 
را در  به آسانی کنترل کرده و دیسک های خراب  را 

درایوهای مجازی ترمیم کنید.
فایل ها   Image مختلف  فرمت های  از  نرم افزار  این 
 ISO و   VCD ،NRG ،MDF ،IMG ،UDF مانند 
پشتیبانی کرده و با نسخه های ویندوز هشت، هفت، 
ایکس پی، 2003 و 2000 سازگار است. شما  ویستا، 

می توانید این نرم افزار را از سایت
http://goo.gl/1ZnYF1

دریافت کنید.

در زماني که تصور زندگي بدون اینترنت براي بسیاري 
از مردم این روزها سخت شده است، تعداد افرادي که 
نسبت به سرعت و کیفیت خدمات ارائه شده مبتني بر 
ــیت ویژه اي دارند، روز به روز در حال  اینترنت حساس

افزایش است.
ــب  ــه همین دلیل خرید یک مودم با کیفیت و مناس ب
ــر اینترنتي، در چنین  ــک ارتباط بهت براي برقراري ی

شرایطي ضروري به نظر مي رسد.
ــما را با انواع مودم ها و نکاتي  این هفته قصد داریم ش
ــت تا در هنگام خرید به آن ها توجه داشته  که نیاز اس

باشید آشنا کنیم.

مودمهایيکهسیمندارند
ــال ها مخاطبان  مودم هاي Wireless و WiFi این س
ــیاري یافته و بهترین نوع مودم به حساب مي آیند.  بس
ــاب مي آید و  این مودم ها براي هر نوع کاربري به حس
در حال حاضر بیشترین سهم فروش را در بازار دارند. 
ــه عبارتي هم کاربران خانگي و هم کاربران تجاري  ب
ــاده ترین کاربري  مي توانند از مودم WiFi بهترین و س

را داشته باشند.
ــم همان طور که از  ــن مودم باید بگویی در توصیف ای
ــاي چندین  ــت، با مودم واي ف ــم این نوع پیدا اس اس
ــل و تبلت( مي توانند به  ــتگاه )مانند لپ تاپ، موبای دس
ــوند.  ــیم و همزمان به اینترنت متصل ش صورت بیس
ــرعت و پهناي باند  ــتگاه ها به میزان س البته تعداد دس

اینترنت بستگي دارند.
 LAN ــاي داراي چهار پورت ــب مودم هاي واي ف اغل
ــتم PC یا لپ تاپ به  ــع چهار تا سیس ــتند. در واق هس
ــتقیم مي توانند به مودم وصل شوند. البته  صورت مس
ــیم تک پورت هم در بازار وجود دارند  مودم هاي بیس
که نسبت به مدل هاي چهار پورت ارزان تر هم هستند. 
این را هم در نظر داشته باشید که برخي از مودم هاي 
ــیم داراي 2 یا 3 آنتن هستند که عملکرد بهتري  بیس
دارند؛ این نوع مودم ها )با دو یا سه آنتن( کمي گران تر 
هستند اما براي محیط هاي بزرگ تر مثل شرکت ها یا 

خانه هاي بزرگ بسیار مناسب تر هستند.

مودمهايبیسیم
همه مودم هاي بیسیم و روترها در محدوده فرکانسي 

ــیم به  ــز کار مي کنند. مودم هاي بیس ــگا هرت 2.4 گی

لحاظ برد )محدوده پوشش(، سرعت انتقال اطالعات 
و همین طور کیفیت ارسال سیگنال با هم فرق دارند و 

از این رو به سه دسته کلي تقسیم شده اند: 

BوAمودمهايسري
ــن نوع  ــري A و B قدیمي تری ــیم س ــاي بیس مودم ه
ــش داخلي این  ــه پوش ــتند ک ــیم هس مودم هاي بیس
مودم ها بسیار ضعیف تر از مودم هاي بیسیم سري G و 
ــت و محدوده پوشش داخلي این مودم ها  سري N اس
ــش خارجي  ــوت معادل با 15 متر و پوش حدود 50 ف
ــوت معادل 23  ــري A و B حدود ۷5 ف مودم هاي س

متر است. 

Gمودمسري
 Good ــیم مخفف کلمه ــرف G در مودم هاي بیس ح
ــري G در حال حاضر در  ــت. مودم هاي بیسیم س اس
ــتند و مي توانند  ــتفاده هس ــیاري از موارد قابل اس بس

گزینه بسیار مناسبي براي استفاده خانگي باشند.
ــش داخلي مودم هاي بیسیم سري G حدود 150  پوش
ــي مودم هاي  ــش خارج ــادل ۴۶ متر و پوش فوت مع
بیسیم سري G حدود 91 متر است که تقریبا بیش از 
  B و A ــت که مودم هاي سري 2 برابر محدوده اي اس

مي توانند پوشش بدهند!
ــري G مي توانند اطالعات را با  ــیم س مودم هاي بیس
ــت در ثانیه انتقال بدهند.  ــرعت 128 مگابی حداکثر س

ــیم سري G نسبت به مودم هاي سري  مودم هاي بیس
ــیم سري  ــبت به مودم هاي بیس A و B گران تر اما نس

N ارزان تر هستند.

Nمودمسري
 Newest ــف ــیم مخف ــاي بیس ــرف N در مودم ه ح
ــت.  ــل" اس ــه معني "جدیدترین نس Generation ب

ــتفاده کاربران  ــن مـودم هـا بهترین گزینه براي اس ای
ــرکت ها و محیط هاي  ــي و کاربران تجاري و ش خانگ

بزرگ تر هستند.
ــش داخلي مودم هاي بیسیم سري N حدود 250  پوش
ــش خارجي ۶00 فوت  ــوت معادل با ۷۶ متر و پوش ف
ــاس با مودم هاي  ــت که در قی ــادل با 182 متر اس مع
 G ــري ــي مودم هاي س ــري A و B و حت ــیم س بیس
ــیار بزرگ تري دارند! اگر چه این روزها با  محدوده بس
توجـه به افزایـش سطح اطالعات و دانش خریداران 
ــي، اکثر خریداران با  ــران کاالهـاي حوزه آي ت و کارب
ــم باز و اطالعات کافي براي خرید اقدام مي کنند  چش
ــي چون تنوع  ــد که بنا به دالیل ــا گاه پیش مي آی امـ
ــر، خریدار  ــائل دیگ ــاالي بـرنـدها و مدل ها یا مس ب

هنگام خرید کاال دچار سردرگمي مي شود.
ــت که  ــر چیز نیاز اس ــل از ه ــن دلیـل قبـ ــه همی ب
ــات خود را در مـورد ابزاري که قصد خریداري  اطالع
ــتر به بازار  آن را دارید، افزایش بدهید تا با آگاهي بیش
ــیله اي را که بیشتر به کارتان مي آید،  وارد شده و وس

خریداري کنید.

 سالم بایت. روی لپ تاپم ویندوز 7 نصب کرده ام؛ ولی هنگامی که 
ناخونا  به صورت  فونت ها  می کنم،  اجرا  را  فارسی  منوی  با  برنامه ای 
بوده و به صورت یک سری حروف درهم نمایش داده می شود. لطفا 

برای حل این مشکل راهنمایی کنید.
برای تنظیم فونت فارسی در ویندوز ۷ مراحل زیر را دنبال نمایید.

1. ابتدا سی دی ویندوز خود را در سی دی درایو قرار دهید تا در صورت نیاز ویندوز به 
فایل های جدید دسترسی داشته باشد.

موضوعـات  مجموعـه  زیر  از  کنیـد.  بـاز  را  ویندوز  سیستم عامل  پنل  کنترل   .2
 Change Display Language روی   Clock, Language, and Region

کلیک کنید تا پنجره آن باز شود.
 Keyboard and یعنی  سوم   )Tab( سربرگ  به  می شود  باز  که  پنجره ای  در   .3
Languages مراجعه نمایید و روی گزینه اول Change Keyboard کلیک کنید.

۴. در پنجره ای که باز می شود روی Add کلیک کنید.
5. از منوی زبان ها گزینه Persian را پیدا کنید و روی عالمت + کلیک کنید تا زیر 

مجموعه آن باز شود. سپس جلوی گزینه Persian را تیک بزنید.
 Regional and اصلـی  پنجـره  به  تا  کنید  کلیک  پنجره ها   OK روی  سپس   .۶

Language برسید.

یعنی  دوم  گزینه  روی  کنید.  باز  را   Administator یعنی  بعدی  سربرگ  سپس 
Change System Locale کلیک کنید.

باز شود. گزینه  تا  باز می شود روی منوی کشویی کلیک کنید  پنجره ای که  ۷. در 
Persian را پیدا و انتخاب کنید.

سپس ویندوز از شما می خواهد که سیستم Restart شود تا تغییرات اعمال شوند. 
روی Restart Now کلیک کنید.

 

 سالم بایت. روی لپ تاپ بنده عکس ها و فیلم های اجرا شده توسط 
پلیرها به صورت تمام صفحه یا فول اسکرین نمایش داده نمی شود. 
همچنین رنگ تصاویر نیز کم رنگ بوده و کیفیت خودش را ندارد. آیا 
مشکل از مانیتور می باشد و یا تنظیمات گرافیک باعث این مشکل شده 

است؟ لطفا راهنمایی کنید.
اگر هیچ یک از فیلم ها و یا عکس های موجود در هیچ کدام از پلیرها به صورت تمام 
صفحه پخش نمی شوند )حتی با دبل کلیک روی صفحه نمایش پلیر(، در این صورت 
ممکن است ایراد از درایور گرافیک باشد که پیشنهاد می شود درایو مربوطه را متناسب 

با نسخه ویندوز آپدیت نمایید.
بـا نصـب آپدیـت درایـور کارت گرافیـک، مشـکل رنـگ صفحـه نمایـش برطـرف 
پلیر  فیلم ها حل نشد،  یعنی تمام صفحه نشدن  اول؛  اگـر مشکل  امـا  خواهد شـد 

خود را تغییر دهید.
ابتدا کدک های تصویری K�Lite Codec Pack 9.7.5 را دانلود و نصب نمایید و 
با مدیا پلیر کالسیک که به همراه این کدک ها نصب می شود  سپس فیلم خود را 

پخش نمایید.
اگر با مدیاپلیر کالسیک هم فیلم به صورت فول اسکرین پخش نشد، روی صفحه 
نمایش فیلم راست کلیک کرده و گزینه ای را برای افزایش زوم Screen به 100 

درصد پیدا کنید.
 13۶۶×۷۶8 به  را  خود  لپ تاپ  نمایش  صفحه  رزولوشن  یافت،  ادامه  مشکل  اگر 

تغییر دهید.

 سالم. لطفا در مورد نرم افزار Advanced Call Center  و روش 
نصب و انجام تنظیمات آن توضیح دهید. با تشکر

در  تلفن  مدیریت  جهت  قدرتمند  نرم افزاری   Advance Call Center نرم افزار 
کامپیوتر می باشد.

این نرم افزار همانند یک ماشین پاسخگو در کامپیوتر شما عمل خواهد کرد. برخی از 
امکانات این نرم افزار شامل موارد زیر است:

 ایجاد سیستم پاسخگوی قدرتمند
 نمایش شماره تماس گیرنده

WAV امکان ضبط مکالمات با فرمت 
 امکان تنظیم آهنگ دلخواه برای صدای زنگ و آهنگ پشت خط

 امکان تنظیم نرم افزار جهت انتقال تماس ها به شماره پیجر و آدرس ایمیل
 امکان ایجاد دفترچه تلفن جهت ذخیره شماره ها

بعد از نصب این نرم افزار، آن را اجرا کرده، ویزاردی را که ظاهر می شود، Next بزنید. 
گزینه Access The Modem Through TAPI را انتخاب کنید و Next را زده و 

در انتها Finish را انتخاب کنید. 
برنامه اجرا شده و به تلفن شما گوش می دهد. اگر کسی در این حالت تماس بگیرد 
و مودم شما CallerID را پشتیبانی کند باید شماره آن نمایش داده شود. در همین 

حالت با زدن دکمه Speak می توانید صحبت کنید. 
 Answering Machine On گزینه Mode برای فعال کردن منشی باید از منوی

را برگزینید.
 Answering گزینه Tools برای تغییر پیام پخش شونده برای منشی باید از منوی
Machine و Greeting message را برگزینید و پیام دلخواه خود را جهت پخش 

به عنوان منشی ضبط کنید.

درایو مجازی داشته باشید
 گلسـا ماهیـان

وقتی می خواهید مودم وای فای بخرید
نکاتی کاربردی برای خرید مودم

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــه مي دانید و بارها هم گفته ایم در جهان  همان طور ک
ــت. ویروس ها  مجازي مهم ترین اصل حفظ امنیت اس
و تروجان هاي زیادي در کمین نشسته اند تا ابزارهاي 
ــن خاطر این نیاز  ــي ما را آلوده کنند. به همی دیجیتال
احساس مي شود که همیشه از نرم افزارهاي امنیتي در 

سیستم خود استفاده کنیم.
ــب در این زمینه  ــما نرم افزاري مناس ــن هفته به ش ای

معرفي خواهیم کرد.
CM Security یکي از مورد اعتمادترین بهینه سازها 

ــاي امنیتي براي  ــروس و نرم افزاره در زمینه آنتي وی
ــد و این برنامه در حال  ــتم عامل آندروید مي باش سیس
ــن نرم افزارها در این  ــر از پرطرفدارترین و برتری حاض

زمینه مي باشد.
ــا، تروجان ها،  ــت ویروس ه این آنتي ویروس قادر اس
ــود در حافظه و کارت  ــپاي ویرها و ادویرهاي موج اس
ــما را با سرعتي باال شناسایي  ــمارت فون ش حافظه اس
کرده و به شما براي حذف این بدافزارها هشدار دهد. 
ــاس مي کنید که سرعت تلفن همراه یا  اگر شما احس
تبلت آندرویدي شما کاهش پیدا کرده ممکن است که 
ویروس هایي در آن نفوذ کرده و باعث کندي سرعت 

عملکرد آن شده باشند.
ــاس مي شود که شما از  در چنین زماني این نیاز احس

یک بهینه ساز و آنتي ویروس استفاده کنید.
ــابقه در  ــال س این برنامه با موتوري قدرتمند و 1۶ س

ــي یا تبلت شما را با باالترین  زمینه آنتي ویروس گوش
سرعت ممکن پاک سازي مي کند.

ــت. این  ــازنده این برنامه King Soft اس ــرکت س ش
ــرکت ادعا کرده است که سرعت اسکن توسط این  ش

نرم افزار دو برابر دیگر آنتي ویروس ها است.
ــي برخي از  ــت به صورت انتخاب ــن برنامه قادر اس ای
ــما یا تمامي فایل ها و برنامه هاي نصب  برنامه هاي ش
ــایي ویروس ها و تروجان ها  ــما را براي شناس شده ش

اسکن کند.
ــع قدرتمند و  ــن نرم افزار تواب ــته از این مورد ای گذش
ــدود کردن تماس هاي  کاربردي دیگري به منظور مس
تلفني ناخواسته شما به صورت خودکار یا دستي دارد. 
URL ــن آنتي ویروس مي تواند عالوه بر این موارد ای
ــایت هاي  ــما را به س هاي مخرب و لینک هایي که ش
ــایي کرده و به این  ــینگ هدایت مي کند، شناس فیش
ترتیب از شما در مقابل این دسته از حمله ها به خوبي 

محافظت کند.
ــه صورت 2۴  ــاني این برنامه ب ــاي به روز رس فایل ه
ساعته براي شما فعال بوده و براي اسکن برنامه هاي 
ــورت بالدرنگ فایل هاي به روز  جدید مي توانید به ص

رساني را داشته باشید.
ــدي این برنامه رایگان  یکي دیگر از ویژگي هاي کلی

بودن آن است.
نسخه آخر این برنامه تغییراتي را نسبت به نسخه هاي 

ــه تابع گرفتن  ــت از جمله این ک ــته اس قبلي اش داش
ــخه  ــاتر آزار دهنده به این نس عکس بدون صداي ش
ــده است و یک دکمه عکس العمل به بخش  اضافه ش

ضد دزد برنامه هم اضافه شده است.
ــن برنامه همه  ــر ای ــخه آخ ــورت کلي در نس ــه ص ب
ــکالت برطرف شده و بهبود چشم گیري در زمینه  مش
عملکرد این نرم افزار حاصل شده است. شما مي توانید 

آن را از نشاني زیر دریافت کنید.

http://goo.gl/UlAj4X

گوشی تان به سالمت باد

این هفته به شما یک بازي فکري را معرفي خواهیم کرد 
که زیبا و سرگرم کننده است. این بازي که Globlins نام 
 Cartoon Network ـــرکـت دارد، مـحصـولـي از ش
ــاص دارد. اگر  ــتم عامل آندروید اختص ــت و به سیس اس
عالقه مند به دانستن سناریوي این بازي هستید باید بدانید 
که در این بازي ارتشي از افراد بیگانه به سرزمیني که شما 
ــتید، حمله خواهند کرد و دوستان شما را  صاحب آن هس
در سرزمین تان شست وشوي مغزي خواهند داد. نقش شما 
ــتان خود را نجات دهید.  ــت که دوس در این بازي این اس
ــالحي در اختیار شما قرار داده خواهد شد  براي این کار س
تا با استفاده از آن به موجوداتي که آلوده شده اند، قطره اي 
را تزریق کنید. بعد از تزریق قطره تمامي موجودات آلوده، 

منفجر و نابود خواهند شد. اگر شما هم به بازي هاي فکري 
عالقه دارید به شما پیشنهاد خواهیم کرد که این بازي را 
تجربه کنید. بعد از طي تمامي مراحل شما به رئیس بزرگ 
خواهید رسید که با دیدنش بسیار هیجان زده خواهید شد. 
ــما را براي مدت ها سرگرم نگه دارد.  این بازي مي تواند ش
ــک HD و فوق العاده این برنامه در کنار صداگذاري  گرافی
ــن هاي دوست داشتني اش باعث شده که  مهیج و انیمیش
طرفداران این بازي روز به روز افزایش پیدا کنند. این بازي 
ــال حاضر ۷5 مرحله دارد و بازي و حل پازل ها در 5  در ح
ــاني زیر  جهان مجزا اتفاق خواهد افتاد. براي دانلود از نش

استفاده کنید.
http://goo.gl/9LYLq1

 دوسـتان عزیز بایت؛ سـوال های خـود را در زمینه تلفـن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسـال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

  PUK با سـالم بایت. امـکان دارد توضیح دهید که بـراي اخذ رمز 
PIN چگونه اقدام مي شـود؟ و نحوه وارد کردن آن در گوشـي چگونه 

است؟
ــت که با برداشتن  ــده اس ــنامه تلفن همراه ثبت ش رمز  PUK ،PIN  هر دو در شناس
ــده در پشت سیم کارت مي توان شماره ۴ رقمي PIN و شماره 8  ــمت قلع اندود ش قس
ــت، وارد  ــمتي که پیام Enter PIN یا Enter PUK داده اس رقمي PUK را در قس
ــي به شناسنامه مالک با همراه داشتن آخرین  نمود. در ضمن در صورت عدم دسترس
ــترکان تلفن  ــایي منحصرا به ادارات متقاضیان و مش ــض پرداختي و کارت شناس قب

همراه مراجعه نماید. 

 سـالم بایت. در صورتي که تلفن همراه به درون آب بیفتد باید چه 
اقداماتي انجام داد؟

ــي را از آب در  ــما درون آب بیفتد ابتدا بعد از این که گوش ــي تلفن همراه ش اگر گوش
آوردید باتري تلفن همراه را از دستگاه در آورید و سپس سیم کارت را از دستگاه تلفن 
ــتاده در مقابل پنکه یا سشوار قرار  ــتگاه تلفن را به صورت ایس همراه خارج کنید و دس
ــود و بعد از مدتي دوباره همه قطعات را در گوشي قرار داده  ــک ش دهید تا کامال خش
ــي باید حتما به نمایندگي مجاز  ــن کنید اما در صورت عدم کارای ــن خود را روش و تلف

مراجعه شود.  

 سـالم بایت. اگر امکان دارد مفهوم پیام هاي صفحه نمایشگر را به 
ترتیب توضیح دهید. هر کدام از این پیام ها چه کاربردي داشـته و به 

چه دردي مي خورند؟
برخي از مهم ترین این پیام ها به شرح زیر است:

Insert simcard: سیم کارت را داخل دستگاه قرار دهید و یا دستگاه فاقد سیم کارت 

مي باشد.
Network busy: شبکه اشغال و پرترافیک است.

Sim missing: گوشي تلفن همراه سیم کارت را نمي تواند شناسایي کند.

Check subscriber:  سیم کارت  قطع است.

Card rejected: سیم کارت مربوطه سوخته است.

PUK: سیم کارت قفل کرده است.

No  access: به شبکه دسترسي پیدا نمي کند.

ــده که مکالمات را  ــي فعال ش ــخصي روي گوش ــرویس مش Limited service: س

محدود مي کند.
No network coverage: در نقطه کور مي باشد.

Card contact block: سیم کارت مربوطه با گوشي سازگاري ندارد.

Card error: سیم کارت خراب بوده یا در آن گوشي کار نمي کند.

در هنگام ارسال پیام کوتاه Check operator service: سرویس SMS براي مرکز 
HLR معرفي نشده است.

در هنگام ارسال پیام کوتاه pending: پیام معلق است.
ــت  ــده اس در هنگام دریافت پیام کوتاه Out off memory simcard :inbox پر ش

و باید خالي شود. 
عدم نمایشگر ID WATH LED: کسي که با شما تماس گرفته سرویس گارد یا عدم 

دارد که شماره ایشان روي نمایشگر نمي افتد. 

 با سالم. گوشي هایي که از خارج کشور وارد مي شود، به درستي کار 
نمي کند. براي رفع مشکل چه کار باید کرد؟

صاحبان گوشي هایي که با مشکل عدم شناسایي در شبکه مواجه هستند، مي توانند با 
مراجعه به مرکز امور مشترکان نسبت به ثبت شماره سریال اقدام نمایند. 

 سالم بایت. آیا امکان پیگیري براي کشف گوشي هاي سرقتي وجود 
دارد یا خیر؟

ــترک با  ــاني وجود دارد و براي این کار باید مش ــه این امکان در حال حاضر به آس بل
مراجعه به یکي از مراجع قضایي یا نواحي انتظامي درخواست ردیابي گوشي مفقودي 
را نماید که از طریق اداره کل خدمات مشترکان قابل پیگیري مي باشد و شهرستان ها 
ــي شهرهاي مختلف در  ــترکان با بازرس مي توانند از طریق مراجع قضایي و امور مش

ارتباط بوده و نسبت به ردیابي گوشي اقدام نمایند.

 سـالم بایت. در صورتي که سـیم کارت صفر را بخواهیم خریداري 
کنیم، چگونه مي توانیم آن را امتحان کنیم؟

ــماره مورد نظر  ــیم کارت صفر نیز باید دقت الزم به عمل آید. با ش در مورد خرید س
ارتباط برقرار کنید.

ــیم کارت درست است و تنها باید شناسنامه سیم کارت  ــت، آمد س اگر پیام خاموش اس
ــود. در غیر این صورت هر پیام دیگري مانند  ــماره هاي آن دقت ش و هماهنگي در ش
مقدور نمي باشد و سیم کارت قابل خریداري نیست بیاید، باید بررسي بیشتري در این 

زمینه توسط شما صورت گیرد.

مراقب ذهن خود باشید

ــي دارند تا  ــه خاص ــتم عامل iOS عالق ــران سیس کارب
ــي آن ها و سیستم عاملي که از آن  دیگران بگویند گوش
ــت. این سوال همیشه در  ــتفاده مي کنند، بهترین اس اس
ــرکت اپل وجود داشته که چرا شارژ  مورد گوشي هاي ش
ــرا باید افرادي  ــاد نگه دارند و چ ــري را نمي توانند زی بات
ــاعت شبانه روز و ۷  ــتگاه هاي اپلي خود 2۴ س که از دس
ــتفاده مي کنند و سراسر روز با دستگاه هاي  روز هفته اس
ــرگرم هستند، با مشکل تخلیه باتري مواجه  اپلي خود س
ــت دارید بدانید که چه طور  ــوند. اگر شما هم دوس مي ش
ــتگاه اپلي خود را بهبود و  ــوان طول عمر باتري دس مي ت
ارتقاء داد و انرژي بیشتري را براي طول روز ذخیره کرد، 
در ادامه این مطلب را دنبال کنید. آي اواس ۷ همراه خود 
ــت که باعث بهبود  چند ویژگي جدید به همراه آورده اس
ــون آیفون 5 اس،  ــتگاه هاي اپلي چ و ارتقاء کارایي دس
آیفون فایو سي، آیفون ۴، آیفون ۴ اس، آیپد لمسي نسل 
پنجم و آي پد ۴، آي پد 3 و آي پد میني شده است اما این 
ــتم عامل با ارائه ویژگي هاي جدید باعث کم شدن  سیس
طول باتري مي شود. براي حل این مشکل مي توان از چند 
ــتفاده کرد. به عنوان مثال بهتر است که دستیار  ترفند اس
ــیري را که اغلب کاربران ایراني از آن استفاده  صوتي س
ــت به  نمي کنند، غیر فعال کنید. براي این کار کافي اس

 Setting> General> Siri & Turn :این مسیر بروید
 Background ــوان راه دوم مي توانـیـد ــه عنـ Off ب

App Refresh را غیر فعال کنید. این امکان به بعضي 

ــي  ــد برنامه هاي مکان یاب یا هواشناس از برنامه ها مانن
ــده و  اجازه مي دهد که در پس زمینه به اینترنت وصل ش
اطالعات خود را به صورت لحظه اي به روز کنند و این کار 
ــارژ خواهد شد. به عنوان راه حل  باعث مصرف بیهوده ش
ــوم مي توانید امکان تماس تصویري iMessage را  س
ــر فعال کنید. براي  ــتفاده نکردن از آن غی در صورت اس
 Setting> :ــت به مسیر زیر بروید این کار هم کافي اس
ــل  Messages/ Face Time & Turne Off راه ح

چهارم این است که امکان صداي قفل کردن/ غیر فعال 
کردن دستگاه و صداي صفحه کلید سیستم را غیر فعال 
کنید و راه بعدي این است که ویژگي AirDrop یا همان 
"واي فاي دایرکت" را در زمان هایي که نیازي به آن ندارید 
غیر فعال کنید. در نهایت اتصال اینترنتي سیم کارت خود 
ــش نمي دهد، غیر فعال کنید  ــي که آنتن پوش را در نواح

و براي این کار به مسیر Setting> Cellular بروید.
ــا مي توانید مصرف باتري  ــام این قبیل ترفنده با انج
خود را تا ۴0 درصد کاهش داده و شارژ باتري بیشتري 

داشته باشید.

اپلی ها بخوانند

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ــام دارد. Jewel Quest 3 یک بازی  ــک این هفته Jewel Quest 3 ن ــازی کوچ ب
Match 3 کالسیک است.

ــکال رنگی در صفحه بازی  ــبک، بازیکن باید با جا به جا کردن اش در بازی های این س
ــکل یکسان در یک سطر یا یک ستون در کنار، آن ها  ــه ش و در کنار هم قرار دادن س
ــکال  را پاک کند. در بازی Jewel Quest 2 عالوه بر این که باید به پاک کردن اش
ــکل جواهر هستند توجه کنید، باید در هر نقطه از جدول صفحه بازی  رنگی که به ش
ــردن هر جواهر در هر نقطه از  ــید. با پاک ک ــز حداقل یک جواهر را پاک کرده باش نی
ــور از هر مرحله باید تمام  ــود. برای عب ــدول صفحه بازی، رنگ آن خانه زرد می ش ج

خانه های جدول را به حالت زرد رنگ تغییر دهد.
ــونـد. با پاک کردن  ــکه هایی در البه الی جواهرات ظاهر می ش ــول مراحل، س در ط
ــه تایی از این سکه ها، یک قابلیت ویژه دریافت می کنیـد. این امکـان  یک ترکیب س
ــژه به بازیکن اجازه می دهد به طور آنی یکی از نقاط جدول را به حـالت زرد تغییر  وی
ــت  ـــده اس ــقف زمانی محدودی برای عبور از مرحله تعیین ش دهد. در هر مرحله س
ــدول را زرد کنید، بازی را  ــان، نتوانید همه خانه های ج ــه در این زم ــی ک و در صورت

خواهید باخت.
ــانی زیر دریافت  ــل می توانید این بازی را با حجم 59 مگابایت از نش ــورت تمای در ص

کنید:

http://goo.gl/Lbx3Fd 

راز جواهرات

 بـرای اجرای بـازی کارت گرافیـک Geforce را توصیه می کنید یا 
ATi؟ 

چه  اگر  است  سلیقه ای  کامال  دیگری  محصول  هر  یا  گرافیک  کارت  برند  انتخاب 
شما می توانید کارت های گرافیک مختلفی از کارخانه های مختلف بیابید که همگی 
از تراشه های گرافیکی ATi یا Geforce استفاده کرده باشند. در انتخاب یک کارت 

گرافیک به این چند نکته توجه کنید:
1. حافظه، همه چیز یک کارت گرافیک نیست.

GPU .2 یا پردازنده گرافیکی را بشناسید و درباره راندمان مدل های مختلف تحقیق 
کنید.

3. به سراغ گران ترین ها که گران ترین ها نیز هستند نروید، بلکه به دنبال کارت های 
خوبی باشید که افت قیمت خود را تجربه کرده باشند.

۴. گاهی استفاده از فناوری های SLI یا Cross Fire، می تواند هزینه را کاهش دهد.
 Benchmark ،5. اگر بازی خاصی مد نظر دارید و اجرای عالی آن هدف شماست

آن بازی را در مورد کارت های گرافیک مختلف بررسی کنید.
چه  کنید،  انتخاب  خود  رایانـه  قطعـات  دیگـر  با  متناسـب  را  گرافیـک  کـارت   .۶
و  پـردازنده ضعیف  یا  و  رم  نظـر  از  رایانه  اما  باشد  توانمند  بسا که کارت گرافیک 

ناتوان باشد.
۷. برای بررسی دقیق و مقایسه مورد به مورد انواع پردازنده های گرافیکی به آدرس 

زیر مراجعه نمایید:
http://goo.gl/eyHksi 

 سالم. بازی Civilization را نصب کرده ام اما بعد از نمایش دموی 
بـازی به منـوی اصلی نمی رود و همان جا متوقف می شـود؟ مشـکل از 

کجاست؟  
سوال شما دقیقا مشکل را بیان نمی کند. اگر بازی هنگ نمی کند و ویندوز به کار 
است که  نشده  به خوبی نصب  بازی  یا  که  ادامه می دهد می توان گمان کرد  خود 
المان های آن به طور ناقص بارگذاری می شود و یا این که کارت گرافیک و شاید 
پردازنده شما حداقل نیازمندی های الزم برای اجرای این بازی را دارا نیست. در برخی 
المان های گرافیکی  از  بازی ها ضعف های سخت افزاری باعث می شود که برخی  از 

نمایش داده نشود.
نظر  از  شما  رایانه  که  باشد  احتمال  این  موید  می تواند  نیز  بازی  شدن  اجرا  کند 

سخت افزاری برای اجرای این بازی ضعیف است.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ــکل روایت داستان نوعی پیشرفت  کمتری دارد اما ش
برای سازنده بازی محسوب می شود.

ــک عنوان موفق  ــه Bloodborne را به ی ــا آن چ ام
ــت. Bloodborne از  ــرده، گیم پلی آن اس ــل ک تبدی
ــن و  ــازی، بازیکن را با فضایی خش ــن لحظات ب اولی
ــه رو می کند و به همین دلیل، مردن، بخش  ناامن رو ب
ــت. سعی و خطا برای مقابله با  جدایی ناپذیر بازی اس
ــت که در تمام مدت بازی  دشمنان متنوع، اتفاقی اس
رخ می دهد. دشمنان بسیار متنوع هستند و نقاط ضعف 
و قوت متفاوتی دارند. به همین دلیل باید در رویارویی 
با هر یک از صدها نوع دشمن موجود در بازی، کامال 
هوشمندانه عمل کرد. محیط شلوغ و پر جزئیات بازی، 
پر از سرنخ ها، رازها و آیتم های مخفی است؛ در حالی 
ــف رازهای  ــد تا کش ــه در عمل کمی طول می کش ک
ــازی را یاد بگیرید و از راهنمایی های پنهان در بازی  ب
برای پیشبرد بازی استفاده کنید. سالح ها بسیار متنوع 
هستند و مبارزه با آن ها کامال هیجان انگیز است. البته 
ــمنان کارآمدتر  هر یک از آن ها در مقابل برخی از دش
ــل، در طول بازی باید با دقت و  ــت و به همین دلی اس
وسواس فراوانی در توسعه قابلیت های فردی و آپگرید 
 Dark Souls کردن سالح اقدام نمود. درست همانند
ــطح  ــتند و برای افزایش س ــیار محدود هس منابع بس

ــت  ــاعت ها مبارزه کرد. این جاس ــر نیز باید س کاراکت
که انتخاب مهارت های جدیدتر برای قهرمان به یک 

چالش واقعی در بازی تبدیل می شود.
ــت رفتن  همانند Dark Souls هر بار مردن به از دس
ــی از تجربیات و مهارت های کسب شده منتهی  بخش
ــود، مگر این که دوباره به محل قبلی بازگشته و  می ش
ــت را دوباره به دست آورید. برای  آن چه از آن شماس
سخت تر شدن کار، دوبار کشته شدن در یک وضعیت 
ــگی بخشی از تجربیات ختم  به از دست رفتن همیش
ــعی و خطای  ــود. بنابراین چالش بازی، یک س می ش

بی هزینه نخواهد بود.
ــا Dark Souls یک  ــه ب ــازی در مقایس ــک ب گرافی
ــوب  ــازنده بازی محس ــرفت قابل توجه برای س پیش
ــود. در کنار فیزیک غیرمنطقی بازی، محیط پر  می ش
ــیا تخریب پذیر است. فضای تاریک و  از جزئیات و اش
ــم غم بار و  ــردازی جالبی دارد و ت ــیاه بازی، نور پ س
ــناکی بر کل بازی حاکم شده است. شاید همین  ترس
موضوع سبب شده تا Bloodborne به بازی های ژانر 

وحشت شباهت پیدا کند.
ــه بـازی  ــان 92 را ب ــازی امتیـاز درخش ــدان بـ منتق
ــنی  ــن بازی برای رده س ــد. ای Blodboorne داده ان

بزرگسال مناسب است.

ــرکت Activision اطالعات مربوط به  ــرانجام ش س
ــان عرضه آن را  ــخه آتی بازی ندای وظیفه و زم نس

به طور رسمی اعالم کرد.
 Call of Duty: ،ــه ــری ندای وظیف ــخه آتی از س نس

Black Ops III نام دارد.

همانند نسخه های قبلی از سری Black Ops، بازی 
ــوال فلسفی آغاز می شود.  Black Ops III با یک س

ــتری قائل است و  ــان برای چه چیزی ارزش بیش انس
برای این مورد با ارزش، تا کجا پیش خواهد رفت؟

ــردم در جهـان بـه چهار  ــازنده بـازی، م به عقیـده س
ــی در تناقض با  ــاید حت ــق می ورزند که ش ــز عش چی
ــق به هر یک از این چهار  ــد. میزان عش یکدیگر باش
ــان را قابل پیش بینی  مورد، می تواند عملکرد یک انس
ــریت و میل  ــود، به دیگری، به بش ــق به خ کند. عش

به قدرت.
 Black Ops III ــوان ــازنده بازی با رونمایی از عن س
یک سوال روانشناسانه نیز در سایت رسمی این بازی 
منتشر کرده است. پاسخ به این سواالت، معیاری برای 
ــنجش میزان عشق به هر یک از ۴ مورد ذکر شده  س

ــت دارای معیار علمی  ــده است. البته این تس تلقی ش
ــکل جالبی انتخاب های افراد را زیر  ــت اما به ش نیس
ــوال می برد، چرا که همیشه دیگرانی هستند که با  س

انتخاب هایشان، راه شما را سد خواهند کرد.
ــق بیش از حد به خویشتن داشته  وقتی شخصی عش
ــرایطی خود را به  ــد و حاضر نباشد تحت هیچ ش باش
مخاطره بیندازد، دیگرانی هستند که با میل به قدرت، 
ــازنده  ــقی را به مخاطره می اندازند. س این چنین عش
ــه نتایج به شما نشان  ــمندی و مقایس ــت، با هوش تس
ــما تصمیم  ــت که برای ش ــد که این آینده اس می ده
ــخت وادار  ــما را به انتخاب های س خواهد گرفت و ش

خواهد کرد.
ــتان بازی آغاز خواهد شد؛ داستانی  با این مقدمه، داس
ــینی در آینده حکایت می کند.  که از بشری نیمه ماش
داستان بازی 50 سال بعد را به تصویر می کشد، جایی 
که بشر به امید داشتن زندگی بهتر و ریشه کن کردن 
ضعف های ناخواسته فیزیکی، به استفاده از ماشین در 

بدن خود روی می آورد.
ــتند که  ــم های مصنوعی هس ــا و چش ــاز کار، پاه آغ

معلوالن و نابینایان را به زندگی عادی باز می گردانند 
ــان را به سالحی  اما میل به قدرت، هدیه علم به انس
ــرباز و  ــت که یک س ــه او بدل می کند. این جاس علی
ــتن قدرت  ــوند برای داش ــرباز حاضر می ش هزاران س

بیشتر، بدنی از جنس فلز داشته باشند.
ــتان  ـــه ای پیش از این در داس ــبتا کلیش این ایده نس
ــرایطی که پلیس  ــده بود، در ش پلیس آهنی مطرح ش
ــرباز فوالدین تبدیل  ــی برای ادامه بقا بـه یک س آهن
ــت روزی فراخواهد  ــد اما Black Ops معتقـد اس ش
ــز قوی تر بودن  ــا چاره ای ج ــر برای بق ــید که بش رس
ــزی را با میل  ــن رو، بدن فل ــت و از ای ــد داش نخواه
ــه 5 برابر بهتر  ــربازانی ک خود انتخاب خواهد کرد. س
می بینند، بهتر از سربازهای معمولی هستند و سربازی 
ــد، تنها یک سرباز  ــته باش که این چنین انتخابی نداش

مرده خواهد بود! 
گیم پلی بازی تحت تاثیر شرایط داستانی بازی به طور 
کلی دگرگون خواهد شد. بدن های مکانیکی قهرمانان 
ــیار باالیی دارند. قدرت  بازی، توان آتش و حرکت بس
ــت کمی از یک تانک  ــانی، دس نیمه روبات های انس
 Black Ops ــبک نخواهد داشت و این جاست که س
III مدعی می شود که سریع ترین گیم پلی در مجموعه 

ندای وظیفه را به نمایش خواهد گذاشت. 
ــل هشتمی  Black Ops III نیز یک عنوان کامال نس

ــت که این  ــازنده بازی اعالم کرده اس خواهد بود و س
ــا در Xbox One ،PS4 و ویندوز میزبانی  ــازی تنه ب
خواهد شد و پلتفورم های قدیمی تر دیگر شاهد عرضه 

ندای وظیفه نخواهند بود.
ــته، میانه پاییز، زمانی است که  ــال های گذش مثل س
ــازی ندای  ــخه آتی ب ــرای عرضه نس Activision ب

وظیفه تعیین کرده است.

به اجبار، قدرت را انتخاب خواهید کرد
Black Ops III انتخاب های سختی پیش روی شما خواهد گذاشت

مرگ یا پیروزی
خالق Dark Souls چالش را با Bloodborne دوباره تعریف کرد

 وحید     صفــایی

در تمام مدتی که از عرضه کنسول های نسل هشتمی 
ــده ایم که  ــا عناوینی رو به رو ش ــذرد، به ندرت ب می گ
ــل از کنسول ها ایجاد کنند.  تفاوتی جدی میان دو نس
ــول های نسل  گرافیک باالتر، مهم ترین ارمغان کنس
ــت، چرا که بازی دوستان نه  ــتمی کافی نبوده اس هش
ــه به دنبال هیجان  ــتر، بلک فقط به دنبال کیفیت بیش
ــتند؛ اتفاقی که شاید با عرضه  ــرگرمی بیشتر هس و س

Bloodborne برای PS4 محقق شد.

بازی Bloodborne برای این کنسول نسل هشتمی، 
ــیاری بر این  یک تفاوت جدی ایجاد کرد. اگر چه بس
ــته باشد  باورند که PS4 می تواند گرافیک بهتری داش
ــه داشتن بازی بهتر،  ــت که همیش اما واقعیت این اس
مهم تر از در اختیار داشتن گرافیک بهتر است و اینک 

PS4 این امتیاز بزرگ تر را از آن خود کرده است.

ــن – نقش آفرینی  ــک عنوان اکش Bloodborne ی

ــت. From Software خالق سری  ــر اس با تم اسلش
ــاید به  ــعه داده و ش ــن بازی را توس Dark Souls ای

ــت که Bloodborne دنباله ای برای  جرات بتوان گف
ــت. خالق ژاپنی Bloodborne با  Dark Souls اس

ساخت این بازی نشان داد که تخیل و چالش در بازی 
ــه Bloodborne حتی  ــد، چرا ک می تواند بی انتها باش
ــخت تر و به مراتب تخیلی تر  ــز س از Dark Souls نی

است.
داستان بازی در شهری خیالی اتفاق می افتد. قهرمان 
ــهر، با  ــت که پس از ورود به ش بازی، یک ماجراجوس
هیوالهای عجیب و غریب رو به رو می شود. مردم شهر 
ــتناک تبدیل  ــی یک بیماری، به موجوداتی وحش در پ
ــی  چاره ای جز  ــک قهرمان برای رهای ــده اند و این ش

مبارزه ندارد.
ــا میان پرده های کوتاه  ــتان بازی اندک اندک و ب داس
ــت و مسیر  ــتان کامال خطی اس ــود. داس روایت می ش
ــه در عمل به  ــده ک ــازی نیز به گونه ای طراحی ش ب
ــن منظـر  ــد. از ایـ ــم خواهد ش ــه ای خاص خت نقط
ــه Dark Souls پیچیدگی  ــبت ب Bloodborne نس

خبربازی

خبربازی
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 سالم خدا قوت بایت. این هفته هم مطالب خیلی مفید بود. سواالتی که قبال داشتم 
ولی یادم رفته بود، جواب های شان هر هفته تو قسمت های مختلف بایت می بینم.

 سالم بایت. جدول این هفته ات مشکل چاپی دارد. 8 افقی دو جا بیشتر نداره اما سه 
تا سوال مطرح شده است. 

 Samsung Galaxy سالم بایت عزیز. خواهش می کنم چکیده اطالعات گوشی 
Alpha را بگویید. ممنون

 بایت. لطفا در مورد چگونگی نصب فیفا بنویس.

سوني،  گوشي هاي  بین  از  بخرم.  هوشمند  گوشي  مي خواهم  عزیز.  بایت  سالم   
گلکسي کدام یک از هر لحاظ بهتر است. لطفا راهنمایي ام کنید. با تشکر 

اگر  پیشرفته  موتورهای  توسط  کامپیوتری  بازی های  ساخت  مورد  در  لطفا  بایت   
می توانید، توضیح دهید.

 سالم به بایت بسیار عزیز. لطفا یک لپ تاپ خوب تا سقف یک میلیون و دویست 
هزار تومان معرفی کنید. با تشکر فراوان 

و  مشکالت  از  و  کنید  تهیه  ملی  رومینگ  طرح  از  گزارشی  لطفا  بایت.  سالم   
دردسرهای جدید مشترکان بنویسید.

 سالم بایت عزیز. از تو خواهـش می کنـم نوکیا بـل را کنـار نگـذار.

 بایت عزیز، بابت نقد خوب بازی ها بسیار متشکرم اما مشکل کوچکی وجود دارد!

 بایت سالم. لطفا یک گوشی اندرویدی تا ۶00 هزار تومان معرفی کنید. دوربین برای 
من مهم است. با تشکر از شما

 لطفا یک نرم افزار Backup و یک نرم افزار پارتیشن بند ی خوب معرفی کنید .

 سالم بایت. آخرین پرد ازند ه ای که توسط شرکت اینتل از خانواد ه Core i د ر بازار 
هست، معرفی کنید . لطفا د ر صورت امکان قیمت آن را به همراه ماد ربورد ی که آن را 

پشتیبانی کند  هم معرفی کنید .

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره اصطالحاتي از قبیل ساین کردن نرم افزار، هک کردن 
سیستم عامل، فلش کردن و روت کردن گوشي آموزش و توضیح دهید و این که چه 

مواقعي نیاز به انجام هر یک از این عملیات مي باشد.

و  تلفن های همراه هوشمند  روی   4G  و  3G  درباره لطفا  عزیز.  بایتی های   سالم 
کارایی آن ها توضیح دهید. با تشکر

خواهشا  بدهید.  اطالعاتی   G225 مدل  هاوایی  گوشي  مورد  در  لطفا  بایت.  سالم   
زودتر. ممنون

 لطفا چگونگی عکس گرفتن از فیلم در حال پخش را توضیح دهید.

مریمخانبیکی-مژدهاخوانمهدوي-فاطمهنیازمند-سمیرا
خلیلیمطلق-سـعیدهخلیلیمطلق-لیالقاسـمیکیا-سـارا
ملکسیما-شبنمصانعی-امیدصادقینژاد-مصطفیقاسمی
-محمدحسـنجعفـری-احمدمرادبخـش-فاطمهکفاشپور
-محسـنجعفرپور-حمیدرضازنجانـی-زهراصنعتی-امیر
سـلیمانی-علـيقایني-آیدیننوری-سـیدعمادبرادران-
علیافتادهرحمتی-مهدیابراهیمی-محمدمهدیسلیمانی-
عیسیدهقان-رضاغالمی-تهمینهدهقان-فتحا...غفاری-
حسـنیوسفپور-ابوالفضلمرشدلو-جاللحسینیان-بیژن
کچرانلویی-سـیدعلیاکبرخیاطیان-حامدمومنزاده-احمد
جلیلییوسفنژاد-سبحاناسماعیلزاده-علیخانی-پروانه
خانی-گالبتونخانی-محسنخانی-خیرالنسارحیمی-بهار
اسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-نعمتاسماعیلزاده
-امیدحسیننیا-احمداسماعیلزاده-عليانصاري-مهدی
سربیشـه-زینباللبازگیر-محمدرضاسربیشه-سیدمحمد
حسـینعلویون-ماهمنیرابراهیمپـور-زهرهانصاري-توران
فاضـل-ریحانـهانصاري-شـهریارعطایي-فاطمـهباقری-
زهـراکرمی-سـعیدباقری-امینپسـندیده-اشـرفرنجبر
-فرزانهشـرفیصدرآبادی-سعیدشـرفیصدرآبادی-عاطفه
اسالمی-محمدجوادحاجيقنبري-خدیجهاسماعیلی-بهناز
دانشـگر-علیرضاسـهامی-مجیدپسـندیده-آنیتاژالهپور
-رضـالطفيایلهائـي-هـادیفخـاری-امیددیمـی-عباس
محمدیقلعهنـی-انسـیهآذرکسـب-جوادگلسـتاني-الهام
وثوقـی-آنیتـاژالهپـور-امینرضایـي-حبیبا...سـبزهکار

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2000999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسـال پیامـک: کلمه »بــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شـمـــاره جد    ول، رمز جـد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسـتــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسـال ایمیـل: کلمه »بــایـت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شـمـــاره جد    ول، رمز جد    ول و حـرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

1- اولین عدد طبیعی - از مرورگرها 2- محل نگهداری گندم - از حروف 
الفبای انگلیسی 3- دزد اینترنتی - شهری در عراق که مرقد سلمان فارسی 
 HTTP در آن جا قرار دارد ۴- پروژه پشتیبانی فایرفاکس از اتصاالت امن
)صفحه 5( - واحد پول کشور ژاپن - از کلیدهای صفحه کلید 5- پوسته های 
گرافیکی - نوردهنده و روشنایی بخش ۶- از مجموعه برنامه های آفیس ۷- 
بهره پول - بی حس و فلج - گفت وگوی خودمانی 8- دیشب در زبان شعر 
- عضو حرکتی - شناسه اینترنتی 9- سخن بیهوده - روز نیست! - من و تو 
می شویم 10- الف ناقص! - مجرای تنفسی - به میزان طول عمر هر فرد 

گفته می شود 11- مرورگر شرکت موزیال )صفحه 5( - از اعداد تک رقمی

رمز جد    ول 364  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)11 افقی و 2 عمودی( - )۴ افقی و  5  عمودی( - )8 افقی و 8 عمودی( - )۷ افقی و ۷ عمودی(

) 1  افقی و 9 عمودی( - )۷ افقی و 10 عمودی(

)Perl( رمز جد    ول شمــاره 363: پرل

عمـودی:

1- از سایت های اینترنتی - نوعی فرمت فایل متنی 2- از انواع مارها - 
ــیار بزرگ - آلیاژی از نیکل، روی و مس  عالی و بلند مرتبه 3- خانه بس
۴- از ویتامین ها - به خط کج و خمیده گفته می شود - به  علم و معرفت 
و مهارت در انجام هر کاری گفته می شود 5- نام تجاری یخدان - کشیش 
ــت – درون و داخل - نوعی  ــم - خاموش بودن چراغ ID ۶- منفع اعظ
اینترنت است )صفحه ۴( ۷- پست الکترونیکی 8- از شبکه های اجتماعی 
ــنی ساالد 9- شهری  ــوره های قرآن - چاش گفت وگوی اینترنتی - از س
ــبکه - پایتخت این کشور عربی شهر صنعا است  ــور فرانسه - ش در کش
10- سخن صریح و بی پروا -خط کش مهندسی - متکدی 11- نام یکی 
ــخت افزاری است )صفحه ۴( - این  ــی س از بوردها و پلتفورم های آموزش

نسخه از ویندوز برای اینترنت اشیاء آماده شده است )صفحه ۴(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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ضمیمهبایت

ایستگاه حافظه

ــت که از حافظه های همراه در محل کار خود بسیار  ــما به گونه ای اس ــغل ش اگر ش
ــکیل می تواند کمک موثری برای  ــتفاده می کنید، این USBHub کوچک و ش اس

استفاده همزمان چند منبع حافظه باشد.
این محصول که CUSB Hub نام دارد 12×۶5×58 میلی متر بوده و 39 گرم وزن 
دارد. توسط این محصول کاربر به راحتی می تواند کارت خوان ها و فلش های متعدد را 

به آن متصل کرده و آن را به لپ تاپ یا کامپیوتر خود متصل کند.
ــرواس دی و موارد دیگر را  ــواع کارت حافظه های M2 ،MS، میک ــن محصول ان ای

پشتیبانی کرده و تنها 22 دالر قیمت دارد.

نوار کاست و شارژر همراه

ــکل  ــت که کامال به ش ــتالژی های خود زندگی می کنید، این نوار کاس ــر با نوس اگ
ــت قدیمی طراحی شده، نوعی Backup باتری قدرتمند و کم حجم  نوارهای کاس

است که می تواند انواع MOBILE deviceهای شما را با سرعت زیاد شارژ کند.
این محصول کاربردی که اندازه آن 20×۶9×115 میلی متر می باشد، فقط 152 گرم 
ــد و مجهز به دو عدد ورودی  ــرژی آن 10000mAh می باش ــره ان وزن دارد و ذخی

پورت یواس بی برای اتصال دو وسیله به طور همزمان به آن می باشد.
این محصول ۴0 دالری شارژری مناسب برای استفاده در هر جا می باشد.

رایانه پروژکتور

HTD�01 نام محصولی است که در تصویر مشاهده می کنید و آن را می توان نسل 

بعدی کامپیوترهای شخصی دانست.
ــاختار خود می باشد با  ــیار جالب که مجهز به پروژکتور LED در س این محصول بس
تکنیک ترنسپرنت و هولوگرافی ساخته شده است. این PC که هنوز در مرحله طرح 
ــر می برد دارای صفحه نمایش 2۷ اینچ تمام رنگی و رزولوشن 1080×1920  به س
بوده و تصاویر را به شکل هولوگرافی به کاربر نشان می دهد. در واقع چیزی فراتر از 

رویاهای کاربران را برای شان ایجاد می کند.
HTD�01 مجهز به سیستم صدای یکپارچه و صفحه لمسی شفاف است و به راحتی 

پشت صفحه نمایش قابل رویت می باشد.
قرار است در آینده ای نزدیک این محصول وارد بازار شود.

نخل هوشمند

این نخل هوشمند که به تازگی در دبی در معرض نمایش گذاشته شده 
نمونه ای جالب از اولین درختان هوشمند است که در یکی از پارک های این 
شهر برای رفاه حال بازدیدکنندگان قرار داده شده است. این نخل هوشمند 
عالوه بر ارائه WiFi free به کاربران امکان شارژ انواع وسایل الکترونیکی 
را داده و عالوه بر آن می توانند از سایه این درخت نیز استفاده نمایند. این 
درخت که مجهز به پنل های خورشیدی بزرگی است با ذخیره انرژی به 
کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند دو و نیم برابر سریع تر وسایل خود 
را شارژکنند. ارتفاع آن ۶ متر بوده و وای فای آن تا 53 متر برد دارد. 50 نفر 

به طور همزمان می توانند برای شارژ از این درخت استفاده کنند.

ماهی آهنی

ــی های  ــای متعددی جهت بررس ــون روبات ماهی ه ــر چه تا کن اگ
ــزه آکواریومی  ــن روبات ماهی بام ــده ولی ای ــاخته ش بیولوژیکی س
ــت که  ــگران اس ــاخته های گروهی از پژوهش یکی از جدیدترین س
ــی رفتارهای ماهی ها در اکوسیستم های طبیعی طراحی  جهت بررس
ــاخته شده است که  ــت. این ماهی هوشمند به گونه ای س ــده اس ش
ــگران فراهم می نماید. این روبات به  امکان بررسی را برای پژوهش
ــن های موجود روی آی پد کنترل می شود و  راحتی از طریق اپلیکیش
پژوهشگران امیدوارند از طریق ساخت تعداد متعددی از آن ها بتوانند 

از راز زندگی ماهی ها در اقیانوس ها اطالعات با ارزشی پیدا کنند.

 شاد ی طباطبایی

بدون جوهر چاپ کنید!
ــالی از عمرتان را سپری  اگر دوره میان س

می کنید، مطمئنا دوربین های Polaroid را به 
خاطر دارید. دوربین هایی که بالفاصله می توانستند 

عکسی را که گرفته بودید، برای شما چاپ کنند. این بار 
ــرکت معروف نوعی چاپگر با نام Polaroid طراحی  این ش

کرده که بسیار مانند همان دوربین ها عمل می کند با این تفاوت که 
می تواند عکس های دیجیتالی شما را فوری و در هر مکان بدون نیاز به 

جوهر و به صورت کامال Inkless چاپ نماید.
ــی کوچک می باشد )3x4.7 اینچ( در  این چاپگر کوچک که به اندازه یک گوش

ــس دلخواه تان را با بهترین کیفیت چاپ کند. این  ــر از یک دقیقه می تواند عک کم ت
محصول 180 دالری که عکس ها را روی کاغذهای ZINK با کریستال های رنگی چاپ 

می کند با یک بار شارژ تا 25 عکس را می تواند چاپ کند و برای این کار کافی است از طریق 
بلوتوث آن را به گوشی خود متصل کنید.
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