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یادداشت
 سعید    طباطبایی

دیگر پولی برای پیامک  های ناخواسته نپردازید

پیامک هـای تبلیغاتـی و یـا پیامک هـای ارزش افـزوده سال هاسـت بـه کابوسـی بـرای 
مشـترکان تلفن همـراه تبدیل شـده اند، اما طـی ماه های گذشـته به دنبـال پیگیری های 
صـورت گرفتـه قرار شـد که سـامانه ای بـا شـماره واحد از سـوی تمـام اپراتور هـا در نظر 
گرفتـه شـود تا مشـترکان از طریق تماس بـا آن متوجه سـرویس های ارزش افـزوده خود 
شـده و نسـبت بـه عـدم دریافـت آن ها یـا پیامک هـای تبلیغاتی اعـالم انصراف کننـد. از 
سـوی دیگـر برخالف گذشـته کـه همواره عـدم دریافـت پیامک هـای بانکی مشـترکان 
را مجبـور بـه دریافـت پیامک هـای تبلیغاتـی می کـرد، ایـن بـار اپراتور هـا موظف شـده 
ایـن سـامانه را بـه گونـه ای طراحی کننـد که عـدم دریافت پیامک هـای تبلیغاتـی مانع از 
دریافـت پیام هـای بانکی نشـود. بـه تازگی نیز معـاون سـازمان تنظیم مقـررات ارتباطات 
رادیویـی تاکیـد کرده اسـت کـه اپراتور هـا پیـش از دریافت پیامک هـای ارزش افـزوده از 
سـوی مشـترک ملـزم بـه اطالع رسـانی هزینه هـا بـه مشـترکان هسـتند. او در ایـن باره 
اعـالم کرد: براسـاس مصوبه 147 کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات بـرای ارائه خدمات 
ارزش افـزوده پیامکـی از سـوی اپراتور هـا تایید مشـترک برای فعال سـازی الزامی اسـت. 
حسـین فـالح جوشـقانی با اشـاره به این کـه اخبار، بـازی و سـرگرمی، مسـابقه، محتوای 
مذهبی، آموزشـی، اطالع رسـانی، بهداشـت و سـالمت و تبلیغات در دسـته بندی خدمات 
ارزش افـزوده پیامکـی قـرار می گیرند، افـزود: اپراتور بایـد در مورد تمامی خدمـات ارزش 
افـزوده محتوایـی پیامکـی، قبـل از شـروع ارائه خدمـات، از طریـق یک پیامـک در مورد 
ارائـه خدمـات از مشـترک سـوال کنـد و درصـورت تاییـد مشـترک آن را فعال کنـد. وی 
گفـت: در اجـرای مصوبه 147 کمیسـیون، حوزه نظـارت و اعمال مقـررات رگوالتوری در 
مـورد نحـوه عضویت مشـترکین تلفـن همـراه در سـرویس های خدمات مبتنـی بر محتوا 
حساسـیت ویـژه ای دارد و درصـورت مشـاهده هرگونـه عضویـت ناخواسـته مشـترکین 
در این گونـه سـرویس ها پیگیری هـای الزم را انجـام می دهـد. او دربـاره عـدم آگاهـی 
مشـترکین از عضویـت در این خدمات اظهار کـرد: برخی پیامک های دعـوت به عضویت 
در سـرویس ها بـا متن هـای فریبنـده و جـذاب مانند شـرکت در قرعه کشـی، شـما برنده 
شـدید، شـارژ رایـگان و... ارسـال می شـود کـه در دوره هـای گذشـته در ایـن پیامک هـا 
هیـچ اشـاره ای بـه عضویـت و محاسـبه هزینـه وجـود نداشـت و در حـال حاضـر تعـداد 
بسـیار زیـادی از مشـترکین به این صـورت بـرای دریافت خدمـات عضو شـده اند. معاون 
نظـارت و اعمـال مقـررات رگوالتـوری بـا تاکیـد بر این کـه در حـال حاضـر نحوه ارسـال 
پیامک هـای مربـوط بـه خدمـات بـه گونه ای اسـت کـه هزینـه و روش لغـو عضویت آن 
در هـر پیامـک ارسـالی درج می شـود گفـت: در برخـی برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونی 
داخلـی و خارجی، سـایت های اینترنتی و سـایر رسـانه ها بـا تبلیغـات کاذب و گمراه کننده 
مشـترکین را بـه ارسـال کـد عضویت بـه سرشـماره های مورد نظـر تشـویق می کنند که 
ممکن اسـت از آن برای عضویت ناخواسـته مشـترکین اسـتفاده شـود. فالح تصریح کرد: 
مشـترکین تلفن همراه درصـورت مواجهه با عضویت ناخواسـته در خدمـات ارزش افزوده 
پیامکـی می تواننـد با مراجعـه به پایـگاه اینترنتـی www.195.ir یا تماس با سـامانه ثبت 
و پاسـخگویی بـه شـکایات حـوزه ICT بـه شـماره 195 شـکایت خـود را ثبـت کننـد تا از 
سـوی معاونـت نظـارت و اعمال مقـررات رگوالتـوری پیگیری و اقـدام الزم انجام شـود. 
در صـورت عـدم تمایـل بـه دریافـت سـرویس  ها و اعمـال هزینه هـای مربـوط بـه آن از 
طریـق تمـاس با 9990 یا سـایر روش ها این بسـته های فعال را غیرفعـال کنید. همچنین 
مشـترکان می تواننـد از طریـق شـماره گیری # 800 * در تمـام اپراتور های تلفـن همراه از 
سـرویس های ارزش افـزوده ای کـه بـرای آن ها فعال اسـت مطلع شـده و در صورت عدم 

تمایل نسـبت بـه حـذف آن ها اقـدام کنند.

وزیـر ارتباطات در سـخنرانی مراسـمی در هفته گذشـته 
به تشـریح مصوبـات جلسـه آخر شـورای عالـی فضای 
مجـازی پرداخـت و گفـت: در ایـن جلسـه بند هایـی از 
آیین نامه سـاماندهی شـبکه  های اجتماعـی و حمایت از 
شـبکه  های اجتماعی بومـی و پیام رسـان  ها به تصویب 
اعضا رسـید امـا ایـن آیین نامه هنوز کامل نشـده اسـت 
و ادامـه آن بـه جلسـه آینـده موکـول شـد. وی بـا تاکید 
بر این کـه حمایـت از شـبکه  های اجتماعـی داخلی مورد 
موافقـت تمامـی اعضای شـورای عالی فضـای مجازی 
اسـت، افـزود: در ایـن آیین نامـه کـه بخش هایـی از آن 
بـه تصویـب رسـید مقـرر شـد بـرای شـبکه  هایی بـا 
بیـش از یـک میلیـون کاربر، تسـهیالت در نظـر گرفته 
شـود بـه ایـن معنـی کـه شـبکه  های اجتماعـی امکان 
تبلیغـات، ارائه خدمـات ارزش افـزوده و خدمات پرداخت 
موبایلـی را ندارند امـا چنانچه این شـبکه  ها بیش از یک 
میلیـون کاربـر داشـته باشـند مجـوز ارائـه ایـن خدمات 
بـه آن هـا داده می شـود. واعظـی بـا تاکیـد بر این کـه 
موضـوع تولیـد محتـوا از جمله الزاماتی اسـت کـه برای 
حمایـت از شـبکه  های اجتماعـی داخلی در نظـر گرفته 
شـده اسـت، تاکیـد کرد: بـرای آن دسـته از شـبکه  های 
اجتماعـی داخلـی کـه به صـورت صـد درصد بومـی در 
کشـور فعالیت می کنند مشـوق  هایی در نظـر گرفته ایم. 
همچنیـن بـرای شـبکه  های خارجی که سـرور خـود را 
بـه داخل ایـران انتقـال دهند نیـز مشـوق  های حمایتی 
در نظـر می گیریـم امـا شـبکه  های خارجـی کـه کامال 
خـارج از ایـران هسـتند مـورد حمایت مـا قـرار نخواهند 
گرفـت. وی افـزود: کاربـران بایـد بدانند که در اسـتفاده 
باالتـر  کیفیـت  و  سـرعت  بـا  داخلـی  شـبکه  های  از 
قیمـت کمتـری پرداخت می کننـد و این موضوع سـبب 
می شـود کـه ایـن کاربران به سـمت شـبکه  های داخلی 

سـوق پیـدا کنند.

دو افتتاح مهم در دهه فجر
وزیـر ارتباطـات با بیان این کـه بـه زودی و در دهه فجر 
فـاز دوم شـبکه ملـی اطالعـات رونمایـی خواهد شـد، 
گفـت: برنامـه ریزی  هـای مختلفـی بـرای کاربردی تر 
شـدن ایـن شـبکه بـرای مـردم صـورت گرفتـه اسـت 
کـه افتتاح امروز شـبکه وایرلس پرسـرعت در 4 شـهر و 
راه انـدازی مرکـز داده ملـی از جمله خدمات شـبکه ملی 
اطالعـات اسـت. در همین حال بـه زودی مرکـز تبادل 
اطالعـات در اهـواز و اصفهان نیز راه اندازی خواهد شـد 
و تفکیـک تعرفـه اینترنت داخلـی و اینترنـت بین الملل 
از دیگـر مـواردی اسـت کـه در جهـت افتتـاح فـاز دوم 
شـبکه ملی اطالعات انجام شـده اسـت. وزیر ارتباطات 
از انجـام 98 درصـد امـور مربوط بـه فاز نخسـت پروژه 
دولـت الکترونیکی خبـر داد و افـزود امیدواریـم تا پایان 
وی  برسـد.  بهره بـرداری  بـه  پـروژه  ایـن  مـاه  بهمـن 

اولویـت دولـت را پـروژه دولـت الکترونیکـی دانسـت و 
گفت: بیش از 1700 سـرویس دولتی شناسـایی شـده و 
بـا وزارتخانه  ها بـرای الکترونیکـی کردن ایـن خدمات 
وارد مذاکـرات شـدیم. واعظی تاکید کـرد: بخش اعظم 
امـور مربـوط بـه بخـش سـخت افـزاری و نـرم افزاری 
خدمـات دولـت الکترونیکـی انجـام شـده و قرار اسـت 
دسـتگاه  های  سـوی  از  خوشـه   14 در  خدمـات  ایـن 
دولتـی و اجرایـی بـه صـورت الکترونیکی عرضه شـود.

ICT سهم ناچیز ایران از بازار
بـازار  در  ایـران  سـهم  از  انتقـاد  بـا  ارتباطـات  وزیـر 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات دنیـا گفـت: بـا توجـه 
بـه میـزان جمعیـت بایـد حداقل سـهم مـا در ایـن بازار 
یـک درصـد باشـد امـا بـرآورد ما نشـان می دهد سـهم 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایـران از بـازار جهانـی 
حـدود 3 دهـم درصـد اسـت. وی ارزش بـازار فنـاوری 
اطالعـات ایـران را 40 هـزار میلیـارد تومـان دانسـت و 
گفـت: بر مبنـای هدف گـذاری برنامـه ششـم توسـعه 
تـا 1400 ایـن بـازار بایـد بـه 120 هـزار میلیـارد تومان 
برسـد. به گفته وزیـر ارتباطـات بازار فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات دنیـا 350 میلیـارد دالر اسـت کـه رونـد آن 
نیـز بـه سـمت افزایش مـی رود. واعظـی دربـاره تحول 
صـورت گرفتـه در بـازار فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
ایـران گفـت: بـا ورود نسـل سـوم و چهـارم موبایل این 
حـوزه متحـول شـده اسـت و هم اکنـون بیـش از 150 

شـهر تحت پوشـش نسـل سـوم موبایـل و 300 شـهر 
تحت پوشـش نسـل چهـارم موبایل اسـت. هـم اکنون 
در حـوزه دسترسـی بـه فیبـر نوری منـازل دچـار عقب 
مخابـرات  شـرکت  امیدواریـم  کـه  هسـتیم  ماندگـی 
عالقه منـد  مـا  کنـد.  سـرمایه گذاری  بخـش  ایـن  در 
عالقه منـد  و  سـرمایه گذار  شـرکت  های  حضـور  بـه 
مخابـرات  بـا  مشـارکت  بـرای  نـوری  فیبـر  بـازار  بـه 
هسـتیم چرا کـه معتقدیم مـردم نبایـد منتظـر دریافت 
تکنولـوژی بماننـد. وی گفت: بـردن اینترنـت از طریق 
وایرلـس بـه خانه  هـای مـردم می توانـد خـالء مـا را در 
بخش دسـترس ی بـه اینترنـت فیبر برای شـبکه ملی 
اطالعـات جبـران کند چرا که مـردم نیاز مند سـرعت و 

کیفیـت بـاال بـرای اسـتفاده از خدمات هسـتند.

5 میلیون کاربر اینترنت وایرلس
وزیـر ارتباطـات بـا بیـان این که تـا سـال 99 پیش بینی 
وایرلـس  اینترنـت  کاربـر  میلیـون   5 کـه  می کنیـم 
در  اطالعـات  نگـه داری  بـرای  گفـت:  باشـیم  داشـته 
جلـوی  امـا  بودیـم  دیتاسـنتر  ایجـاد  نیاز منـد  کشـور 
راه انـدازی ایـن مراکز را توسـط دولـت گرفتیم تا بخش 
خصوصـی بتوانـد در ایـن بـازار فعالیـت کنـد. بـه گفته 
واعظـی راه اندازی دیتاسـنتر از سـوی دولـت تنها برای 
نگـه داری اطالعـات حیاتـی کشـور خواهد بود و سـایر 
خدمـات را از طریـق بخش خصوصی و بومی در کشـور 

دنبـال خواهیـم کرد.

برای نگه داری اطالعات در کشور نیاز مند ایجاد دیتاسنتر بودیم اما جلوی راه اندازی این مراکز را 

توسط دولت گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند در این بازار فعالیت کند

وزیر ارتباطات اعالم کرد: پیام رسان های خارجی به ایران بیایند مشوق بگیرند

تشریح مصوبات شورای عالی فضای مجازی
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 گلسـا ماهیـان

فناوری اطالعات، الزمه همه چیز است

ــوالت و  ــا محص ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــی خودش ــایش و راحت ــرای آس ــان  ها ب انس
ســرویس  های جدیــدی را خلــق کننــد و کارهایشــان را بــه شــکل راحت تــری انجــام 
دهنــد. در واقــع بایــد گفــت حــس خالقیــت انســان رابطــه مســتقیمی بــا حــس راحــت 
طلبــی اش دارد. تمامــی فناوری  هــای نوینــی کــه در حــال حاضــر در اطــراف مــا بــه 
ــد گفــت  ــع بای ــه اســت. در واق ــن اســاس شــکل گرفت چشــم می خــورد هــم بر همی
کــه بــه همیــن خاطــر اســت کــه شــما می توانیــد اکنــون ســر جــای خــود بنشــینید و 
از طریــق یــک رایانــه و اتصــال آن بــه اینترنــت، بیشــتر از 50 درصــد کار هــای روزانــه 
خــود را انجــام دهیــد. البتــه ایــن موضــوع در کنــار تمامــی مزایایــی کــه دارد می توانــد 
معایبــی را هــم بــه همــراه داشــته باشــد. بایــد گفــت کــه همــواره ظهــور و گســترش 
ــرات و پیشــرفت هایی در نظــم پیشــین می شــود و  ــد، باعــث تغیی فناوری هــای جدی
غالبــا رفــاه را بــرای انســان ها بــه ارمغــان مــی آورد، ضمــن آن کــه گاه باعــث اختــالل 
ــد از  ــا 49 درص ــود، تنه ــن وج ــا ای ــردد. ب ــنتی می گ ــای س ــی بازار ه ــود در برخ و رک
صاحبــان صنعــت و بــازار معتقدنــد کــه بــرای توســعه خدمــات بــه مشــتریان خــود بــه 
واســطه ایــن فناوری هــا (کــه گاه آن را مخــرب می داننــد) تحــت فشــار هســتند. اخیــرا 
در همیــن زمینــه، تحقیقــی جامــع از جانــب یــک موسســه بازاریابــی بــه نــام چارتــرد 
ــن پژوهــش، بیســت و  ــای ای ــق یافته ه ــده اســت. مطاب ــه عمــل آم (Chartered) ب

ــی  ــه مال ــه هزین ــد ک ــن عقیده ان ــا بر ای ــت اندرکاران بازار ه ــد از دس ــت درص هش
ــا تغییــرات مــورد نیــاز مشــتریان بــه واســطه  کافــی بــرای ســرمایه گذاری مطابــق ب
ــی،  ــه ویکل ــل از رایان ــه نق ــورز ب ــزارش رای ــه گ ــد. ب ــرب را ندارن ــای مخ فناوری ه
تجــارب مشــتریان، یــک عامــل کلیــدی و رو بــه افزایــش در ســازمان ها و نهاد هــای 
ــه  ــد ک ــالم کرده ان ــاری اع ــاغل تج ــد از مش ــت درص ــوده و بیس ــور ب ــتری مح مش
ــا در ســال  ــی آن ه ــن نقطــه کانون ــا مشــتری، مهم تری ــه از مواجهــه ب ــه حاصل تجرب
ــی  ــر اجرایــی موسســه بازاریاب ــی (Chris Daly)، مدی ــود. کریــس دل 2017 خواهــد ب
چارتــرد اعــالم کــرده: تجــارب مشــتریان بایســتی بــه شــدت مــورد تاکیــد واقع شــود، 
ــن مشــتری و  ــط بی ــدرت بســزایی در ایجــاد رواب ــا، ق ــت و تجــارب آن ه ــرا رضای زی
ــه  ــد تجرب ــاد دارن ــه اعتق ــت ک ــی اس ــا اقلیت ــخنم ب ــزود: روی س ــا دارد. وی اف برند ه
مشــتریان اهمیــت چندانــی نــدارد! بایــد بدانیــد کــه مشــتریان، بایســتی همیشــه در 
ــل  ــن دلی ــه ای ــا ب ــه شــوند. از ســوی دیگــر و تنه ــی در نظــر گرفت قلــب هــر عملیات
ــن  ــن و آفالی ــد آنالی ــن خری ــا بی ــدن مرز ه ــگ ش ــد باعث کم رن ــاوری جدی ــه فن ک
(ســنتی) شــده، ســی و ســه درصــد از صاحبــان کســب و کار معتقدنــد کــه مــرز بیــن 

ــان نیــز  ــا یک ســوم بازاریاب ــه کاهــش اســت. تقریب دیجیتــال و بازاریابــی قدیــم رو ب
اعــالم کرده انــد کــه مســئول بخشــی از تجــارب مشــتریان در مشــاغل تجــاری بــوده 
ــد کــه در ســال های گذشــته، تغییــرات  ــزده درصــد از ســازمان ها اعــالم کرده ان و پان
ــه  ــی ک ــا نیاز های ــود را ب ــا خ ــد ت ــاد کرده ان ــی ایج ــم انداز های فعل ــده ای در چش عم
ــد  ــب بتوانن ــن ترتی ــا بدی ــد، ت ــگ نماین ــد، هماهن ــا می کن ــات اقتض ــاوری اطالع فن
ــد.  ــری را ببرن ــره حداکث ــات به ــوژی اطالع ــای تکنول ــود، از مزای ــب و کار خ در کس
مطابــق ایــن تحقیــق، خــالء مهارت هــای دیجیتالــی در برخــی نقــاط جهــان از نظــر 
اقتصــادی بســیار خســارت بار بــوده و بــه عنــوان نمونــه مــورد مطالعــه در انگلســتان، 
حــدود شصت و ســه میلیــون پونــد در هــر ســال هزینــه دربــردارد. همچنیــن بــا عــدم 
آمــوزش کافــی و هماهنــگ نشــدن بــا پیشــرفت فنــاوری، چه بســا افــراد بســیاری که 
نمی تواننــد بنــا بــه افزایــش نقش هــای شــغلی مــورد نیــاز مهارت هــای فنــاوری، در 

جامعــه مــدرن شــرکت نماینــد.

 C چنـد وقـت پیـش، کمپانـی مجیـک لیـپ در سـری
جمـع آوری سـرمایه اش موفـق شـد تا رقمـی نزدیک به 
800 میلیـون دالر از بازو هـای ونچـر کپیتـال در سراسـر 
جهـان دریافـت کنـد و ارزش خـود را پیـش از این کـه 
حتـی محصولش را بـه نمایش عمومـی بگـذارد، به 4,5 
میلیـارد دالر برسـاند. بنـا بـه گفتـه مدیرعامـل مجیک 
لیـپ، رانی آبوویتـز، جمع آوری سـرمایه فوق بدین معنی 
اسـت کـه تکنولـوژی «واقعیت ترکیبـی زمینه روشـن» 
شـرکت، بـه انتشـار نزدیـک و نزدیک تـر شـده اسـت. 
آبوویتـز بـه وب سـایت Business Insider می گوید که 
تیـم 500 نفـره آن ها، بـا بهره گیری از سـرمایه هنگفتی 
کـه به دسـت آورده اند موفق شـده اند تا سـرعت توسـعه 
محصـول را افزایش دهنـد. وی گفت: «مـا در حال ایجاد 
خـط تولید برای توسـعه انبوه هسـتیم. ما یـک جور هایی 
فـاز علمـی آن را رد کرده ایـم و آمـاده ارائـه محصـول 
شـده ایم» . ایـن کـه چـه زمانـی ایـن محصـول به بـازار 
می آیـد، هنـوز مشـخص نیسـت و آبوویتـز می گوید که 

دوسـت نـدارد فعال تاریخـی را اعـالم کند.

محصول مجیک لیپ چیست؟
مجیک لیپ واقعا در حال سـاخت چه دسـتگاهی اسـت؟ 
برخـالف هدسـت های واقعیـت مجـازی، مثـل آکیلس 
ریفـت، مجیـک لیپ قرار نیسـت یـک دنیای سـه بعدی 
روبـه روی چشـم های شـما بسـازد کـه از دنیـای واقعی 
کامـال جـدا باشـد. در واقع الزم نیسـت چیزی روی سـر 
خـود بگذارید تـا آن دنیای سـه بعـدی را ببینیـد. آبوویتز 
می گویـد حتی محصولشـان در حوزه واقعیـت افزوده هم 

نمی گنجـد، بنابراین شـباهتی به گوگل گلـس و هولولنز 
مایکروسـافت نـدارد. این دسـتگاه ها هم نیاز به پوشـیده 
شـدن توسـط کاربر دارنـد اما برخـالف واقعیـت مجازی 
کـه شـما را وارد مکان دیگـری می کند، واقعیـت افزوده، 
تصاویـر سـه بعـدی را وارد محیـط واقعـی می کنـد، امـا 
فقـط کسـی که عینک را بر چشـم داشـته باشـد می تواند 
آن را ببینـد. مجیـک لیـپ متفـاوت اسـت با هـر چه که 
تاکنـون دیدیـم و بهتریـن تعریـف ایـن اسـت: تابانـدن 
تصاویـر زمینـه روشـن دیجیتالـی بـه شـبکیه چشـم و 
فریـب دادن چشـم و مغز بـه وجود این تصاویـر در دنیای 
واقعـی. تصـور کنیـد با یـک اژد هـای خوش خـط و خال 
مبـارزه می کنید، یا کالس سـتاره شناسـی در خانه برگزار 
می کنیـد، شـاید هـم دوسـت داشـته باشـید مسـابقات 
ورزشـی را تماشـا کنیـد، یـا حتـی صحنـه ای هیجـان 
انگیز در سـالن ورزشـی مدرسـه ایجاد کنید. البته، بیشـتر 
تصاویـری کـه تا به حـال در این رابطه انتشـار پیـدا کرده 
اسـت حقیقـی نیسـتند و توسـط موتور هـای گرافیکـی 
مجیـک لیـپ رنـدر شـده اند تـا ابـزاری تبلیغاتی باشـند 
امـا کامال هـدف دار، در حال شـرح فناوری خود هسـتند: 

ترکیب دنیـای مجـازی و حقیقی.

دنیا نمایشگر شما خواهد بود
آبوویتـز گفـت کـه کمپانـی اش، مجیـک لیـپ در حـال 
سـاخت یـک رایانـه اسـت. رایانـه ای کـه می توانـد دنیا 
را بـه نمایشـگری عظیـم تبدیـل کنـد و بـه مـردم اجازه 
دهـد تـا در همـان زمـان، بـا آن ارتبـاط برقـرار کـرده و 
درون نمایشـگر احسـاس زنـده بـودن را داشـته باشـند و 

با هـوش مصنوعـی تعامل داشـته باشـند. وی می گوید: 
مـن فکـر می کنـم در بخش مدیا و سـرگرمی، بسـیاری 
از رویا هـای عجیـب و غیـر قابـل دسـتیابی شـما قـرار 
اسـت بـه زودی حقیقـت پیـدا کنـد امـا فقـط همیـن 
نیسـت. حضور و تجربه واقعـا قدرتمند هسـتند. بنابراین 
اگـر چیـزی را می خواهیـد بخریـد، مسـئله ای علمـی را 
می خواهیـد متوجـه شـوید یا حتـی جایی را ببینیـد، بهتر 
اسـت کـه پیـش از هـر چیـزی، آن را در حالتـی طبیعی 
و واقعـی ببینیـد. از نـگاه آبوویتـز، بزرگ تریـن مشـکل 
آن هـا، فنی نیسـت، بلکه به خالقیـت باز می گـردد. تیم 
مجیـک لیپ طـی سـال های اخیـر، متخصصیـن حوزه 
فیلم، هنر، موسـیقی، سـخت افزار، برنامه نویسـی و حتی 
تکنولوژی هـای زیسـتی را بـه اسـتخدام در آورده تـا این 
مشـکل را برطرف سـازد. سـخنانی کـه آبوویتز بـه زبان 
مـی آورد بسـیار خوشـبینانه هسـتند: مـا ورکشـاپ های 
بسـیاری برگـزار می کنیـم تا افـراد خـالق را مجبـور به 
دوبـاره فکـر کردن کنیـم تا به این پرسـش پاسـخ دهند 
کـه چگونـه در این مدیـوم می تـوان ارتباط برقـرار کرد؟ 
چگونـه یـک داسـتان می گوییـد؟ چگونـه رابط هایـی 
می سـازید کـه بسـیار روان و طبیعـی هسـتند؟ در ادامـه 
می گویـد، جذاب تریـن چیزی که تیمشـان سـاخته، یک 
تجربـه اسـت کـه در آن احسـاس 5 سـالگی برای شـما 
تداعی می شـود و باید نقاشـی کنیـد و دنیـای خودتان را 
بسـازید: مـا چیـزی خلـق کرده ایم که به شـما احسـاس 
آزادی و راحتـی فـوق العـاده ای می دهـد. مثل این اسـت 
کـه خالقیت از سـر انگشـتانتان بیـرون آمـده و وارد دنیا 
می شـود و آن را شـکل می دهـد. این اپلیکیشـنی اسـت 
آمـد.  خواهـد  دسـتگاه  عرضـه  زمـان  در  احتمـاال  کـه 
گـوگل در دوره پیشـین هـم مشـارکت کـرده بـود، امـا 
ایـن سـبب نشـد تـا بـرای بار سـوم هم شـریک نشـود. 
عمـده مبلـغ وارد شـده بـه حسـاب های بانکـی مجیک 
لیـپ از سـوی کمپانـی چینـی علـی بابـا بـوده در حالی 
کـه کوالـکام، بـرادران وارنـر و چندین شـرکت دیگر هم 
مشـارکت داشـته اند. در همیـن حیـن، آکیلس بـه تاریخ 
عرضـه ریفـت نزدیـک می شـود، مایکروسـافت در حال 
آماده سـازی کیت هـای توسـعه هولولنـز اسـت و گوگل 
هم تـا چندی دیگر احتماال از نقشـه هایش بـرای گوگل 
گلـس خواهـد گفت. حتـی به نظر می رسـد کـه اپل هم 
مشـغول اسـتخدام افـراد متخصـص در حـوزه واقعیـت 
مجـازی اسـت امـا مجیـک لیـپ، بـا توجـه به سـرمایه 
عظیـم و بی سـابقه ای که تاکنـون از شـرکت های دیگر 
دریافـت کـرده، بـه نظـر می رسـد کـه مشـغول توسـعه 
انقـالب بـزرگ بعـدی در حـوزه تکنولـوژی و رایانه هـا 
باشـد. در نهایـت، آبوویتـز می گویـد: باید سـرمان به کار 
خودمـان باشـد، کمتـر حـرف بزنیـم و آخر سـر امیـدوار 
باشـیم کـه چیـزی فوق العـاده ارائـه دهیـم و بگذاریـم 

خـودش از زبـان مـا همه چیـز را تعریـف کند.

 مجیک  لیپ در حال ساخت رایانه ای است که می تواند دنیا را به نمایشگری عظیم تبدیل کند و به مردم 

اجازه دهد تا در همان زمان، با آن ارتباط برقرار کرده و درون نمایشگر احساس زنده بودن را داشته باشند

با کمپانی مجیک لیپ آشنا شوید
رانی آبوویتز، مدیر عامل مجیک لیپ افکار جدیدی در سر دارد

599 هزار تومان
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سـازمان امنیـت ترافیـک بزرگراه هـای ملـی آمریـکا 
اخیـرا دسـتوری را بـه انتشـار رسـانده که طبـق آن از 
خودروسـازان درخواسـت شـده تـا محصـوالت خـود 
خـودرو  همـان  یـا   V2V ارتباطـات  امکانـات  بـه  را 
بـه خـودرو مجهـز کننـد. ایـن دسـتور هنـوز بـه طور 
مـی رود  انتظـار  اینطـور  امـا  نشـده  ابـالغ  رسـمی 
کـه تـا سـال 2019 بـه اجـرا گذاشـته شـود. پایـگاه 
Techcrunch ایـن طـور گـزارش داده اسـت کـه به 

احتمـال زیـاد تا سـال 2023 تمـام خودروهـا ملزم به 
ارتبـاط بـا یکدیگـر خواهنـد بـود. گفته شـده کـه این 
دسـتور فقـط بیـان کننـده یـک فرمـان نیسـت بلکـه 
اسـتانداردهایی راهـم بـه دنبال خـود خواهـد آورد. در 
ارتباطـات خـودرو بـه خـودرو، هـر وسـیله نقلیـه قادر 
اسـت پیام هایـی را به اشـتراک بگـذارد. بنابراین تمام 
وسـایل نقلیـه بایـد بـه نوعـی امـکان ارتباطی بـه نام 
ارتبـاط بـرد کوتاه اختصاصـی یا DSRC مجهز شـوند. 
پایـه  امنیتـی  کوتـاه  پیام هـای  می توانـد  واحـد  ایـن 
یـا BSM را بـه بیـرون انتشـار دهـد. پیام هـای کوتـاه 

BSM اطالعـات پایـه ای را بـا خـود حمـل می کننـد. 

سـرعت،  میـزان  شـامل  می توانـد  اطالعـات  ایـن 
وضعیـت ترمـز و جهـت حرکـت باشـد و ایـن داده ها 
 NHTSA خصوصـی هـم نیسـتند. از ایـن رو پیشـنهاد
هیـچ مالحظاتـی در رابطـه بـا حریـم شـخصی افـراد 
نـدارد و هـدف تنهـا ایـن اسـت کـه خودروهـا بتوانند 
بـا یـک زبـان مشـترک بـا یکدیگـر صحبت کـرده و 
 NHTSA پیام هـای کوتـاه رد و بـدل کننـد. سـازمان
از امنیـت ایـن شـبکه بیـن خودروهـا نیز غافـل نبوده 
اماکـن  بایـد   V2V نرم افزارهـای  کـه  می گویـد  و 
را  به روزرسـانی  بسـته های  دریافـت  و  به روزرسـانی 
از طریـق اینترنـت داشـته باشـد. همچنین بایـد نوعی 
خودروهـا  بیـن   Firewall همـان  یـا  آتشـین  دیـوار 
بـرای محافظـت از شـبکه آن هـا در نظر گرفته شـده 
 ،NHTSA باشـد. گفتنـی اسـت که بـر اسـاس دسـتور
قـرار نیسـت کـه V2V تنهـا کار کنـد. واحـد ارتباطات 
جمـع آوری  را  داده هایـی  خـود  اطـراف  از   V2V

می کنـد کـه در کنـار داده هایـی کـه از سنسـورها و 

کاربـر  موثرتـر  بتوانـد  می گیـرد،  خـودرو  رادارهـای 
خـود را راهنمایـی کنـد. ایـن ارتباطـات بـه خودروها 
کمـک می کنـد بتواننـد فراتـر از محـدوده خـود را که 
سنسـورها قـادر بـه دیـدن آن نیسـتند، ببیننـد. پایگاه 
خبـری Techcrunch نوشـت، فناوری های مرتبـط با 
V2V حتـی بـدون دسـتور دولتی هـم در حال توسـعه 

هسـتند؛ علـت آن کـه دسـتور دولتـی صادر می شـود 
در آن اسـت کـه بتـوان بـه این وسـیله به ایـن فرآیند 
 NHTSA سـازمان  بدهنـد.  کافـی  سـرعت  زمان بـر 
بـدون  خودروهـای  نزدیـک  آینـده  در  کـه  نوشـت 
فناوری هـای مرتبـط بـا V2V توسـط مشـتریان کنار 
گذاشـته خواهـد شـد. از آن جا کـه این سیسـتم هنوز 
در حـال توسـعه و تکامـل اسـت، افـراد می تواننـد در 
بخش هـای مختلـف آن کمـک کننـد. گفتنـی اسـت 
در حـال حاضـر برخـی از شـرکت های خودروسـازی 
مطـرح جهان در حـال کار روی سیسـتم های مشـابه 
V2V بـرای ارتبـاط خودروها بـا چراغ هـای راهنمایی 

و رانندگـی هسـتند.

 رقابتی از جنس برد - برد
و  کسب  و  سنتی  کارهای  و  کسب  سر  بر  جدال  ظاهرا 
کارهای مدرن که بیشتر در حوزه اینترنت دیده می شود،  
هنوز تمام نشده است. پیش از این صدا و سیما بود و آپارات 
و حاال تپسی و اسنپ با تاکسی داران. ظاهرا اینترنت فعال 
دست بردار نیست و به شدت در حال تغییر ظاهر کسب 
همه  برای  تقریبا  موضوع  این  است.  اینترنتی  کارهای  و 
که  است  مشخص  کارها  و  کسب  این  دست اندرکاران 
شکل جدید کسب و کار به دلیل مزایایی که به همراه دارد 
رقیب قدری را برای کسب و کارهای سنتی رقم زده است. 
نکته جالبی که در این جدال ها دیده می شود، تالش هایی 
در  ماندن  باقی  برای  سنتی  کارهای  و  کسب  که  است 
همین  در  اقتصاد  دنیای  گزارش  به  می کنند.  رقابت 

جدال تپسی و اسنپ با تاکسی داران، بنا به گفته یکی از 
آژانس داران تهران، 40 آژانس دار فعال در نقاط مختلف 
این شهر قراردادی را بین خود منعقد کرده اند که بر این 
آژانس ها،  این  از  یک  هر  در  فعال  خودروهای  اساس، 
در صورتی که مسافری را به مقصد رساندند، خود را به 
نزدیک ترین آژانس طرف قرارداد آن منطقه معرفی کرده 
و برای سرویس دهی مجدد، اعالم آمادگی می کنند. این 
یک پیشرفت برای آژانس داران است و عجیب این است 
که چرا پیش از این اجرا نشده بود که قطعا به نفع مسافر 
و البته تاکسی دار درخواهد آمد. این همان رقابت سالمی 
است که امیدواریم بقیه نهادها هم سرلوحه کار خود کنند و 

به جای حذف رقیب، فرصت برای پیشرفت بسازند.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

انقالب زمستانی
روزنامه  های سال های 57 و 58 را مرور کنید

به مناسبت فرا رسیدن پیروزی انقالب اسالمی، اولین پیشنهاد این هفته را به وب سایت 
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  نظر  زیر  که  سایت  وب  این  داده ایم.  اختصاص  بهمن   22
بخش  های  شامل  می شود،  اداره  اسالمی  انقالب  ادبیات  دفتر  پایداری  ادب  و  فرهنگ 
 ،57 روزنامه  های  اطالعات،  بانک  تاریخ،  آیینه  در  امروز  همچون  متنوعی  و  مختلف 
خاطرات، گفت وگو، خبر، مقاله، ادب و هنر، معرفی کتاب، شهدا و چندرسانه ای می باشد. 
در این وب سایت می توانید از اتفاقات تاریخی در جریان انقالب مطلع شده، روزنامه  های 
از  و  شده  آشنا  انقالب  موضوع  با  مرتبط  کتاب  های  با  زده،  ورق  را   58 و   57 سال های 
www.22bahman.ir خاطرات راویان انقالب لذت ببرید. 

فلسفه نوین
با نظرات بزرگ ترین فیلسوفان معاصر آشنا شوید

لینکدونی بعدی این هفته درباره یک سایت فلسفی می  باشد. در وب سایت فلسفه نو به 
عنوان فرهنگ نامه فلسفه می  توانید با مباحث فلسفی نوین آشنا شده و ضمن شناخت 
بزرگ  ترین فیلسوفان جهان با آرا و نظرات آن ها آشنا شوید. در این وب سایت فلسفه 
قادر  همچنین  شد.  خواهید  آشنا  ایدئالیسم  مانند  مختلف  مفاهیم  با  و  شناخته  را  معاصر 
در  را  کتاب  ها  جدید ترین  و  کرده  مطالعه  را  مرتبط  مقاالت  و  یادداشت  ها  بود  خواهید 
حوزه فلسفه معاصر بشناسید. از دیگر بخش  های این وب سایت می توان به ارسال مقاله، 

برجسته  ها، دیدگاه ها، فلسفه سیاسی و محبوب ترین مطالب اشاره کرد.
www.new-philosophy.ir

تحقیق ایرانی
پاورپوینت های پزشکی و روانشناسی را مطالعه نمایید

سومین پیبشنهاد این هفته را به یک سایت علمی و آموزشی اختصاص داده  ایم. در وب سایت 
ایران تحقیق شما می  توانید ضمن اطالع از آخرین اخبار علمی ایران و جهان، جدیدترین 
مطالب علمی و کاربردی جذاب را مطالعه کرده و از آموزش  های علمی این وب سایت بهره  مند 
شوید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود به پرسشنامه  های روانشناسی، مدیریت، 
علوم تربیتی و پزشکی دسترسی داشته، پاورپوینت  های مختلف در زمینه  های حسابداری، 
تربیت بدنی و مدیریت را دانلود کرده و به مطالعه مقاالت ترجمه شده برق، رایانه، صنایع، 
www.irantahgig.ir عمران و کتاب  های التین با موضوع  های متفاوت بپردازید. 

فن عکاسی
جدید ترین فناوری دوربین های عکاسی را بشناسید

آخرین سایت پیشنهادی این هفته به موضوع عکاسی اختصاص دارد. وب سایت عکاسی 
آموزشگاه عکاسی  شامل بخش  های مختلفی نظیر خبر، مقاله، عکس، تاالر گفت وگو، 
در  می  باشد.  عکس  چاپ  و  عکاسی  آنالین  مدرسه  عکاسی،  کتاب  فروشگاه  حرفه ای، 
این وب سایت می توانید با جدید ترین فناوری دوربین  های عکاسی آشنا شده و از آرشیو 
سایت  وب  این  در  همچنین  شوید.  بهره مند  سایت  مطالب  ماهانه  آرشیو  و  موضوعی 
تخصصی با تعداد زیادی از عکاسان مبتدی و حرفه ای آشنا شده، مقاالت و یادداشت  های 

عکاسی را مطالعه کرده و با دوربین  های عکاسی از منظر فنی آشنا خواهید شد.
www.akkasee.com

دستوری که صادر شد

خودروها با یکدیگر صحبت کنند!
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بعضــی از کاربــران در طــول روز صد هــا ایمیــل 
ــد کــه  روی صفحــه نمایــش خــود مشــاهده می کنن
ــه تعــدادی از آن هــا بی توجــه هســتند. تعــدادی از  ب
ایمیل هــا بــاز و خوانــده شــده و برخــی از آن هــا نیــز 
ــی  ــان ایمیل های ــن می ــوند. در ای ــه داری می ش نگ
کالهبــرداری  و  فریــب  بــرای  کــه  دارد  وجــود 
از کاربــر بــه کار می رونــد. بــه تازگــی شــرکت 
Diligent آزمایشــی را روی 2000 کاربــر انجــام داده 

اســت تــا ببینــد تــا چــه انــدازه کاربــران بــه مســائل 
ــش  ــن آزمای ــد. ای ــه دارن ــا توج ــی در ایمیل ه امنیت
در 3 ماهــه اول ســال 2016 در ایــاالت متحــده 
آمریــکا انجــام شــد کــه نســبت بــه دیگــر کشــور ها 

ســایت های فیشــینگ بیشــتری دارد.

ایمیل های فریب دهنده
ــرکت کنندگان  ــد از ش ــنجی 50 درص ــن نظرس در ای
کارت هــای  بــا  ارتبــاط  در  کرده انــد  اعــالم 
تقلبــی  ایمیل هــای  طریــق  از  خــود  اعتبــاری 

فریــب خورده انــد.33 درصــد از کاربــران گفته انــد 
ــت و 24  ــده اس ــک ش ــا ه ــل آن ه ــاب های ایمی حس
درصــد از آن هــا از طریــق ســرقت اطالعــات خــود در 
ــینگ  ــالت فیش ــی حم ــی قربان ــبکه های اجتماع ش
قــرار گرفته انــد. حــدود 27 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
بــه ســواالت ایــن نظرســنجی معتقــد هســتند بــا یــک 
ــن  ــد. بزرگتری ــب خورده ان ــی فری ــد امنیت ــدام جدی اق
ــه وجــود  ــراد زمانــی ب ــرای اف مشــکل ایجــاد شــده ب
ــخص  ــام مش ــا ن ــر ب ــل موردنظ ــه ایمی ــد ک می آی
ــاخصه های  ــی از ش ــن یک ــود. همچنی ــال نمی ش ارس
ــتباهات  ــت و اش ــالی نادرس ــی، ام ــای تقلب ایمیل ه
ــت.  ــده اس ــوان ش ــا عن ــوان ایمیل ه ــتوری در عن دس
بــه طــور کلــی در 60 درصــد از مــواردی کــه ایمیــل 
واقعــی بــا ایمیــل تقلبــی مخلــوط می شــود، کاربــران 

ــد. ــخیص دهن ــد آن را تش ــعی می کنن س

5 برابر در 10 سال
بر اسـاس برآورد های انجام شـده توسـط Diligent در 

روز 156 میلیـون ایمیـل تقلبی در سراسـر دنیا منتشـر 
می شـود. ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه تنهـا در 
طول 5 سـال حمالت فیشـینگ 10 برابر شـده اسـت. 
همچنیـن ایـن حمالت در سـال 2016 به میـزان قابل 
توجهـی افزایـش پیدا کـرد به طـوری که از حـدود 99 
هـزار در ژانویـه سـال گذشـته میـالدی بـه 299 هزار 

مـاه مارس رسـید.

ضد حمله
شـرکت های  فیشـینگ،  حمـالت  افزایـش  بـا 
ارائه دهنـده خدمـات اینترنتـی تـالش می کننـد ضمن 
افزایـش آگاهـی کاربـران از مسـائل امنیتـی، امنیـت 
را در محصـوالت خـود بـاال ببرنـد. بـه عنـوان مثـال 
امنیتـی  جدیـد  روش هـای  از  اجتماعـی  شـبکه های 
بـرای ورود افـراد بـه ایـن شـبکه ها اسـتفاده می کنند. 
از  اعتبـاری  کارت هـای  ارائه کننـدگان  همچنیـن 
بررسـی  و  پیوسـت  یـک  کـردن  بـاز  بـرای  کاربـران 

می دهنـد. هشـدار  آن هـا  بـه  حسـاب  جزئیـات 

تحلیلگر سازه
ضوابط طراحی ساختمان ها را به طور کامل رعایت کنید

سازه  های  بعدی  سه  تحلیل  جهت  برنامه ای  به  هفته  این  پیشنهادی  نرم افزار  اولین 
طراحی  و  تحلیل  برای  خاص  طور  به   ETABS نرم افزار دارد.  اختصاص  فوالدی  و  بتنی 
بسیار  ساختمان ها  مدل سازی  نرم افزار،  این  از  استفاده  با  است.  شده  تهیه  ساختمان  ها 
راحت و سریع انجام می شود.این نرم افزار تمام اجزای ساختمان را می شناسد و عناصر 
ساختمان را با نام تیر، ستون، بادبند، کف سازه ای و دیوار برشی شناسایی می کند. اکثر 
ضوابط مربوط به طراحی ساختمان  ها به وسیله این نرم افزار رعایت می شوند. مدل سازی 
سریع ساختمان  های منظم و غیرمنظم و تحلیل استاتیکی و دینامیکی و تحلیل غیرخطی 
استاتیکی و طراحی سازه  های فوالدی و بتنی از جمله توانایی  های اصلی این نرم افزار 
محسوب می شود. همچنین این برنامه ابزاری پیشرفته و کامل برای مدل سازی و طراحی 

قاب  های ساختمانی به صورت یکپارچه می باشد.
مگابایت  631 فایل:  www.csiamerica.com حجم 

مختص گیمر ها
دکمه های کیبورد سیستم خود را سفارشی نمایید

 Logitech Gaming .پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته مخصوص گیمر ها می باشد
و  کیبورد  دکمه  های  موس  ها،  سفارشی سازی  برای  کاربردی  نرم افزاری   Software

صفحه نمایش ال سی دی  ها می باشد. شما به کمک این نرم افزار می توانید موس های 
همچنین  و  جی  سری  دی  سی  ال  نمایش  صفحه  و  کیبورد  دکمه  های  جی،  سری 
هدست  های سری جی را بنا به سلیقه شخصی خود سفارشی سازی نمایید. شما با استفاده 
از  استفاده  با  و  کرده  دانلود  را  مستقل  بازی های  پروفایل  های  می توانید  نرم افزار  این  از 
آن ها بر تجربه بازی خود بیفزایید. یکی دیگر از امکاناتی که این نرم افزار به شما می دهد 
این است که می توانید DPI ماوس خود را تغییر داده و آن را کامال سفارشی کنید. این 

نرم افزار دارای پروفایل  هایی برای بازی  های مختلف و گوناگون می باشد
مگابایت  94 فایل:  www.majorgeeks.com حجم 

اسالید ساز
اسالید شو هایی با افکت های بصری زیبا بسازید

آخریـن نرم افـزاری کـه ایـن هفته به شـما معرفـی خواهیم کرد درباره سـاخت اسـالید 
شـو جـی کوئـری می باشـد. Amazing Slider Enterprise نرم افـزاری بسـیار عالـی 
و هوشـمند بـرای سـاخت و طراحـی اسالیدشـو های عکـس و  ویدئـو بـا اسـتفاده از 
فـن آوری جـی کوئـری بـرای صفحـات وب و وب سـایت  ها می باشـد. ایـن نرم افـزار 
عالـی ضمـن داشـتن قابلیت  هـای بـاال در زمینه سـاخت اسالیدشـو های جـی کوئری 
می توانـد بـه صـورت ویژه بـرای سیسـتم  های مدیریـت محتـوای وردپـرس، جومال و 
دروپـال اسالیدشـو بسـازد. همچنیـن قابلیت وارد سـاختن اسالیدشـو سـاخته شـده به 
نرم افزار هـای فرانـت پیـج و دریـم ویور نیز وجود دارد. اسالیدشـو سـاخته شـده توسـط 
ایـن نرم افـزار بـه راحتـی روی تمامـی دسـتگاه  ها اجـرا خواهد شـد. وجـود افکت  های 
بصـری و انتقالی زیبا باعث می شـود اسالیدشـوی طراحی شـده بسـیار زیبـا و حرفه ای 
به نظـر برسـد و در کنار داشـتن پوسـته و تم  های زیبا اسالیدشـو از نظـر زیبایی بی نظیر 
خواهـد بـود. همانطـور که گفته شـد می توانید درون اسالیدشـو از عکس  هـا و  ویدئو ها 

اسـتفاده کـرده ضمـن این کـه قابلیت اسـتفاده همزمـان از این هـا نیز وجـود دارد.
www.amazingslider.com حجـم فایـل: 27 مگابایـت

 عیدی برای کاربران اینترنت
انتقـال  الیـه  توسـعه  پـروژه  شـاخصه های  از  یکـی 
شـدن  برابـر   2,5 تـالش  پـروژه  بـه  موسـوم  شـبکه 
ظرفیـت فعلـی شـبکه انتقـال اطالعـات می باشـد. در 
همیـن راسـتا تعـداد 38 نقطـه به نقـاط حضور شـبکه 
زیرسـاخت در اسـتان های کشـور اضافـه شـده و قـرار 
اسـت تـا پایـان سـال 96 ظرفیت بـه میـزان 6 ترابیت 
افزایـش داشـته باشـد. بـرای ایـن پـروژه 386 میلیارد 
تومان سـرمایه گذاری شـده است و مسـئوالن سازمان 
فنـاوری اطالعـات اظهـار امیـدواری کرده انـد کـه بـا 
تبلیغـات  دیجیتـال،  کار  و  کسـب  فضـای  آن  اجـرای 
آنالیـن و خدمـات ویدئویـی بهبـود پیـدا کنـد. ایجـاد 
بهبـود  و  شـهر ها  در  کمتـر  فاصلـه  بـا  مسـیر های 

کیفیـت ارتباطـی داخل کشـور از مشـخصه های دیگر 
پـروژه تـالش اسـت کـه کاهـش هزینه هـا بـه یـک 
پهنـای  نـرخ  کـه  جـا  آن  از  دارد.  دنبـال  بـه  را  سـوم 
بـازار  میـزان  و  سـرمایه گذاری  حجـم  بر اسـاس  بانـد 
مشـخص می شـود، بـا بزرگتـر شـدن بـازار و افزایـش 
حجـم ترافیـک اطالعـات، کاهـش قیمت پهنـای باند 
یـک روال منطقـی بـه نظر می رسـد. با محاسـبه جدید 
سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات رادیویـی تـا پایان 
سـال جـاری تعرفـه اینترنـت مجـدد کاهـش می یابد. 
می تـوان گفـت ایـن خبـر بـه نوعـی عیـدی کاربـران 
اینترنـت و یکی از بهترین اتفاقاتی اسـت که در آسـتانه 

سـال نـو بـرای آن هـا رخ داده اسـت.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

گزارشی در مورد میزان توجه کاربران به مسائل امنیتی در ایمیل ها

فریب های اینترنتی
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حملـــه فیشـــری، از روش هایـــی اســـت کـــه طـــی 3 
ـــن  ـــه همی ـــت. ب ـــه اس ـــت یافت ـــته عمومی ـــال گذش س
ـــه ای  ـــوالت رایان ـــا محص ـــازندگان مرورگر ه ـــل س دلی
خـــود را طـــوری ارتقـــا دادنـــد کـــه ایـــن حمـــالت 
کمتـــر آسیب رســـان باشـــد. بـــه تازگـــی مـــوج 
جدیـــدی از حمـــالت فیشـــری آغـــاز شـــده اســـت و 
البتـــه انبـــوه کاربـــران اندرویـــد و iOS نیـــز در بـــاال بـــردن 
ــد.  ــر بوده انـ ــدگان، موثـ ــت حمله کننـ ــهم موفقیـ سـ
ـــی،  ـــری تقلب ـــا ظاه ـــه ب ـــایتی اســـت ک ـــر، س ـــک فیش ی
ـــی  ـــه هســـت، معرف ـــی ک ـــر از آن ـــه غی ـــزی ب ـــود را چی خ
ـــات  ـــردن اطالع ـــه وارد ک ـــب ب ـــر را ترغی ـــرده و کارب ک
ـــبیه  ـــد ش ـــر می توان ـــال، فیش ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب می کن
بـــه ســـایت بانـــک، Gmail و یـــا فیســـبوک باشـــد و 
ـــود را  ـــات خ ـــه، اطالع ـــادت همیش ـــه ع ـــز ب ـــر نی کارب
ــای  ــد. در روش هـ ــود وارد می کنـ ــای موجـ در فیلد هـ
قدیمـــی فیشـــینگ، کاربـــر بـــا کلیـــک کـــردن روی 
ـــا ظاهـــر مشـــابه  ـــه ســـایتی ب ـــاک، ب یـــک لینـــک خطرن
ـــر  ـــه کارب ـــی ک ـــه لینک ـــی ک ـــد، در حال ـــت می ش هدای
ــی  ــد هم خوانـ ــا مقصـ ــرد بـ ــک می کـ روی آن کلیـ
ــروزی  ــای امـ ــتر مرورگر هـ ــون بیشـ ــت. اکنـ نداشـ
ـــن  ـــل ای ـــی در مقاب ـــراه و تبلت ـــخه های هم ـــی نس حت
ــبی  ــای مناسـ ــد و اخطار هـ ــر ها مقاوم انـ ــوع فیشـ نـ
ـــوع  ـــن موض ـــد. همی ـــش می دهن ـــرایط نمای ـــن ش در ای
ـــرای  ـــدی ب ـــای جدی ـــه روش ه ـــت ک ـــده اس ـــث ش باع
فیشـــینگ ایجـــاد شـــود کـــه بـــا روش هـــای قبلـــی 
ـــه  ـــا ب متفـــاوت اســـت. جدیدتریـــن ایـــن روش هـــا کـــه ت
ـــتفاده  ـــت، اس ـــته اس ـــز داش ـــادی نی ـــان زی ـــروز قربانی ام
از ضمیمـــه کـــردن کد هـــای HTML در نامه هـــای 
ـــات  ـــاوی اطالع ـــل ح ـــک ایمی ـــت. ی ـــی اس الکترونیک
ـــات  ـــه اطالع ـــی ک ـــت. در صورت ـــم اس ـــی و ضمای متن
متنـــی شـــامل کد هـــای HTML باشـــد، ایـــن کد هـــا 

ـــا  ـــرای آن ه ـــه اج ـــه نتیج ـــود، بلک ـــش داده نمی ش نمای
ـــر  ـــد زیبات ـــا بتوانن ـــا ایمیل ه ـــود ت ـــش داده می ش نمای
ــز  ــل نیـ ــود در ایمیـ ــای HTML موجـ ــند. کد هـ باشـ
می توانـــد ماننـــد HTML ســـایت ها، دکمـــه و لینـــک 
تولیـــد کنـــد و نتیجـــه را بـــه کاربـــر نشـــان دهـــد. 
ایـــن چنیـــن اطالعاتـــی خطرنـــاک نیســـت، چـــون 
 Outlook ماننـــد  نرم افزار هایـــی  و  مرورگر هـــا 
 HTML ـــای ـــاک کد ه ـــال خطرن ـــا اعم ـــه ب ـــرای مقابل ب
رو  همیـــن  از  کرده انـــد.  را  الزم  دوراندیشـــی های 
ـــای  ـــردن کد ه ـــای وارد ک ـــه ج ـــات ب ـــارقان اطالع س
HTML در متـــن اصلـــی ایمیـــل، کد هـــای مخـــرب 

را ضمیمـــه می کننـــد. هیـــچ مرورگـــری بـــه اجـــرا 
شـــدن کد هـــای HTML در فضـــای محلـــی ماننـــد 
ـــی  ـــچ خطای ـــد و هی ـــرادی وارد نمی کن ـــک، ای هارددیس
ـــه  ـــای ضمیم ـــن کد ه ـــود. ای ـــش داده نمی ش ـــز نمای نی
ــاوی هیـــچ  ــوند و حـ ــرا می شـ ــر اجـ ــیار بی خطـ بسـ
اســـکریپتی نیـــز نیســـتند. تنهـــا ایـــراد ایـــن کد هـــا 
ـــهور  ـــایتی مش ـــه س ـــابه ب ـــایتی مش ـــه س ـــت ک ـــن اس ای
ـــات  ـــر اطالع ـــه کارب ـــی ک ـــد. در صورت ـــاد می کنن ایج
ـــر وارد  ـــه فیش ـــن صفح ـــی را در ای ـــایت اصل ـــری س کارب
ـــود  ـــرا می ش ـــرور اج ـــک س ـــل ی ـــد PHP داخ ـــد، ک کن
و اطالعـــات را ســـرقت می کنـــد. ســـپس کاربـــر بـــه 
ـــری  ـــی هدایـــت می شـــود و اطالعـــات کارب ســـایت اصل
ـــی ارســـال می شـــود و از منظـــر یـــک  ـــه ســـایت اصل او ب
ـــد و  ـــی رخ نمی ده ـــاق عجیب ـــچ اتف ـــی، هی ـــر معمول کارب
ـــدن  ـــرقت ش ـــه س ـــر متوج ـــی کارب ـــرایط حت ـــن ش در ای
ـــت  ـــی اس ـــود. بدیه ـــود نمی ش ـــخصی خ ـــات ش اطالع
کـــه ســـارق در هـــر لحظـــه بـــه اطالعـــات ســـرقت 
ـــه  ـــد ب ـــر نبای ـــن رو کارب ـــد و از همی ـــر نمی زن ـــده س ش
ـــارق  ـــا س ـــرد ت ـــود پی بب ـــات خ ـــدن اطالع ـــرقت ش س
زمـــان کافـــی را بـــرای ســـرقت منابـــع مالـــی و یـــا 

ـــت آورد. ـــه دس ـــمند، ب ـــات ارزش اطالع
در  شـــده  مرســـوم  تـــازه  روش هـــای  از  یکـــی 
ــتفاده از  ــراه، اسـ ــمند تلفـــن همـ گوشـــی های هوشـ
ـــاوی  ـــا ح ـــن پیامک ه ـــت. ای ـــر اس ـــای فیش پیامک ه
ـــا،  ـــک روی آن ه ـــت و کلی ـــی اس ـــک اینترنت ـــک لین ی
ـــه  ـــبیه ب ـــایتی ش ـــه س ـــر را ب ـــد کارب ـــتقیم می توان مس
ــات  ــرد و اطالعـ ــهور ببـ ــایت های مشـ ــی از سـ یکـ
کاربـــر را ســـرقت کنـــد، در حالـــی کـــه گوشـــی های 
ـــای  ـــایی لینک ه ـــرای شناس ـــزاری ب ـــچ اب ـــمند هی هوش

ـــد. ـــک ندارن ـــک پیام ـــن ی ـــری در مت فیش
ـــا پیامـــک را  ـــل ی ـــتنده یـــک ایمی ـــه فرس ـــی ک در صورت
 HTML ـــل ـــک فای ـــال ی ـــل ارس ـــا دلی ـــید و ی نمی شناس
ـــه  ـــد، از مراجع ـــه نمی دانی ـــک ضمیم ـــوان ی ـــه عن را ب
بـــه لینـــک و یـــا بـــاز کـــردن ضمیمـــه خـــود داری 
کنیـــد. بـــه طـــور کلـــی ســـایت های رســـمی 
ــت  ــرویس دهند گان پسـ ــا سـ ــا و یـ ــد بانک هـ ماننـ
الکترونیـــک و یـــا شـــبکه های اجتماعـــی، هیـــچ گاه 
هیـــچ فایلـــی ضمیمـــه ایمیل هـــای ارســـالی خـــود 
ــک  ــراه یـ ــه همـ ــی بـ ــر ایمیلـ ــد، پس اگـ نمی کننـ
ـــرف  ـــر از ط ـــه ظاه ـــه ب ـــد ک ـــت کردی ـــه دریاف ضمیم
ـــی  ـــود، در جعل ـــده ب ـــال ش ـــایت ها ارس ـــه س ـــن گون ای
بـــودن ایمیـــل شـــک نکنیـــد. ایـــن نـــوع ایمیل هـــا 
ــی  ــر کسـ ــوند و هـ ــال می شـ ــپم ها ارسـ ــد اسـ ماننـ
می توانـــد یکـــی از گیرندگان آن هـــا باشـــد، پس خـــود 
ـــه  ـــد و همیش ـــان ندانی ـــرات در ام ـــه خط ـــن گون را از ای

ـــد. ـــت کنی ـــی را رعای ـــکات امنیت ن
ـــل از وارد  ـــرقت ها، قب ـــوع س ـــن ن ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ب
ـــح  ـــدا از صحی ـــود، ابت ـــخصی خ ـــات ش ـــردن اطالع ک
بـــودن حـــرف بـــه حـــرف آدرس ســـایت اطمینـــان 
ـــود را  ـــخصی خ ـــات ش ـــپس اطالع ـــد و س ـــل کنی حاص

ـــد. وارد کنی

ترفندویندوز
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ـــات  ـــتتان مالق ـــه دس ـــاپ ب ـــتان لپ ت ـــی از دوس ـــا یک ـــت، ب ـــه دس ـــاپ ب ـــی لپ ت وقت
ـــی در  ـــه راه های ـــد، چ ـــدل کنی ـــم ررو ب ـــا ه ـــل ب ـــد فای ـــد چن ـــد داری ـــد و قص می کنی

ـــد؟ ـــار داری اختی
ـــود  ـــا خ ـــبکه ب ـــل ش ـــی کاب ـــر کس ـــه معموال کم ت ـــیمی. البت ـــبکه س ـــتفاده از ش 1. اس

حمـــل می کنـــد.
2. اســـتفاده از بلوتـــوث. بلوتـــوث کنـــد اســـت و بـــرای جا به جـــا کـــردن فایل هـــای 

ـــت. ـــب اس ـــم نامناس حجی
ـــد  ـــید، بای ـــته باش ـــار داش ـــوری در اختی ـــش مم ـــر فل ـــوری. اگ ـــش مم ـــتفاده از فل 3. اس

زمـــان دوبـــار کپـــی شـــدن فایل هـــا را تحمـــل کنیـــد.
4. استفاده از شبکه بی سیم

ـــه  ـــد ک ـــان می کنن ـــران گم ـــتر کارب ـــد. بیش ـــادی دارن ـــیم کارایی زی ـــبکه های بی س ش
ـــا  ـــی کـــه لزوم ـــر موجـــود باشـــد، در حال ـــا یـــک روت ـــد حتم ـــه شـــبکه، بای ـــرای اتصـــال ب ب
ایـــن طـــور نیســـت. دو رایانـــه یـــا تلفـــن همـــراه، بی آن کـــه یـــک روتـــر در اختیـــار 
ـــن  ـــد. ای ـــکیل بدهن ـــیم تش ـــبکه بی س ـــک ش ـــر ی ـــا یکدیگ ـــد ب ـــند، می توانن ـــته باش داش
شـــبکه Wireless Ad Hoc Network نامیـــده می شـــود. شـــبکه Ad Hoc متشـــکل 
 Wi-Fi از حداقـــل دو یـــا چندیـــن دســـتگاه مجهـــز بـــه واســـط ارتبـــاط بی ســـیم یـــا
ـــه  ـــای ب ـــه رایانه ه ـــوع ک ـــن موض ـــه ای ـــته ب ـــبکه بس ـــن ش ـــال در ای ـــرعت انتق ـــت. س اس
کدام یـــک از نســـل های B، G و یـــا N مجهـــز هســـتند، متفـــاوت اســـت امـــا در هـــر 
صـــورت، حداقـــل ســـرعت ایـــن شـــبکه ها در نســـل B 11 مگابیـــت بر ثانیـــه اســـت 
ـــوری  ـــش مم ـــتفاده از فل ـــا اس ـــوث ی ـــال بلوت ـــک اتص ـــریع تر از ی ـــب س ـــه مرات ـــه ب ک
عمـــل می کنـــد. بـــا وارد کـــردن عبـــارت Ad Hoc در منـــوی اســـتارت در وینـــدوز 7، 
ـــبکه ها  ـــن ش ـــتفاده از ای ـــا اس ـــد. ب ـــاد کنی ـــبکه ها ایج ـــوع ش ـــن ن ـــی از ای ـــد یک می توانی
ـــرد.  ـــرا ک ـــی اج ـــبکه محل ـــک ش ـــی را در ی ـــای گروه ـــوان بازی ه ـــادگی می ت ـــه س ب
دقـــت داشـــته باشـــید کـــه اتصـــال بـــه ایـــن شـــبکه ها باعـــث قطـــع شـــدن از 
شـــبکه های بی ســـیم دیگـــر کـــه در حیطـــه رایانـــه شـــما قـــرار دارد، خواهـــد شـــد.
ـــج  ـــترش رن ـــث گس ـــد باع ـــبکه های Ad Hoc می توان ـــای ش ـــداد اعض ـــش تع ـــز ای اف
دسترســـی دســـتگاه های بی ســـیم شـــود. بـــه ایـــن معنـــا کـــه دو دســـتگاه کـــه 
ـــیم در  ـــول بی س ـــاط معم ـــد و ارتب ـــبی ندارن ـــه مناس ـــر فاصل ـــه یکدیگ ـــبت ب ـــا نس لزوم
ـــتگاه  ـــه دو دس ـــه ب ـــری ک ـــتگاه دیگ ـــراردادن دس ـــطه ق ـــا واس ـــت، ب ـــن نیس ـــا ممک آن ه
ـــث  ـــن کار باع ـــا ای ـــد ام ـــرار کنن ـــاط برق ـــر ارتب ـــا یکدیگ ـــد ب ـــت، می توانن ـــک اس نزدی

ـــود. ـــر می ش ـــش تاخی ـــبکه و افزای ـــد ش ـــای بان ـــت پهن اف
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ـــات  ـــتتان مالق ـــه دس ـــاپ ب ـــتان لپ ت ـــی از دوس ـــا یک ـــت، ب ـــه دس ـــاپ ب ـــی لپ ت وقت
می کنیـــد و قصـــد داریـــد چنـــد فایـــل بـــا هـــم رو بـــدل کنیـــد، چـــه راه هایـــی در 

ـــد؟ ـــار داری اختی
ـــود  ـــا خ ـــبکه ب ـــل ش ـــی کاب ـــر کس ـــه معموال کم ت ـــیمی. البت ـــبکه س ـــتفاده از ش 1. اس

حمـــل می کنـــد.
2. اســـتفاده از بلوتـــوث. بلوتـــوث کنـــد اســـت و بـــرای جا به جـــا کـــردن فایل هـــای 

ـــت. ـــب اس ـــم نامناس حجی
ـــد  ـــید، بای ـــته باش ـــار داش ـــوری در اختی ـــش مم ـــر فل ـــوری. اگ ـــش مم ـــتفاده از فل 3. اس

زمـــان دوبـــار کپـــی شـــدن فایل هـــا را تحمـــل کنیـــد.
4. استفاده از شبکه بی سیم

ـــه  ـــد ک ـــان می کنن ـــران گم ـــتر کارب ـــد. بیش ـــادی دارن ـــیم کارایی زی ـــبکه های بی س ش
ـــا  ـــی کـــه لزوم ـــر موجـــود باشـــد، در حال ـــا یـــک روت ـــد حتم ـــه شـــبکه، بای ـــرای اتصـــال ب ب
ایـــن طـــور نیســـت. دو رایانـــه یـــا تلفـــن همـــراه، بی آن کـــه یـــک روتـــر در اختیـــار 
ـــن  ـــد. ای ـــکیل بدهن ـــیم تش ـــبکه بی س ـــک ش ـــر ی ـــا یکدیگ ـــد ب ـــند، می توانن ـــته باش داش
شـــبکه Wireless Ad Hoc Network نامیـــده می شـــود. شـــبکه Ad Hoc متشـــکل 
 Wi-Fi از حداقـــل دو یـــا چندیـــن دســـتگاه مجهـــز بـــه واســـط ارتبـــاط بی ســـیم یـــا
ـــه  ـــا ب ـــه رایانه ه ـــوع ک ـــن موض ـــه ای ـــته ب ـــبکه بس ـــن ش ـــال در ای ـــرعت انتق ـــت. س اس
کدام یـــک از نســـل های B، G و یـــا N مجهـــز هســـتند، متفـــاوت اســـت امـــا در هـــر 
صـــورت، حداقـــل ســـرعت ایـــن شـــبکه ها در نســـل B 11 مگابیـــت بر ثانیـــه اســـت 
ـــوری  ـــش مم ـــتفاده از فل ـــا اس ـــوث ی ـــال بلوت ـــک اتص ـــریع تر از ی ـــب س ـــه مرات ـــه ب ک
عمـــل می کنـــد. بـــا وارد کـــردن عبـــارت Ad Hoc در منـــوی اســـتارت در وینـــدوز 7، 
ـــبکه ها  ـــن ش ـــتفاده از ای ـــا اس ـــد. ب ـــاد کنی ـــبکه ها ایج ـــوع ش ـــن ن ـــی از ای ـــد یک می توانی
ـــرد.  ـــرا ک ـــی اج ـــبکه محل ـــک ش ـــی را در ی ـــای گروه ـــوان بازی ه ـــادگی می ت ـــه س ب
دقـــت داشـــته باشـــید کـــه اتصـــال بـــه ایـــن شـــبکه ها باعـــث قطـــع شـــدن از 
شـــبکه های بی ســـیم دیگـــر کـــه در حیطـــه رایانـــه شـــما قـــرار دارد، خواهـــد شـــد.
ـــج  ـــترش رن ـــث گس ـــد باع ـــبکه های Ad Hoc می توان ـــای ش ـــداد اعض ـــش تع ـــز ای اف
دسترســـی دســـتگاه های بی ســـیم شـــود. بـــه ایـــن معنـــا کـــه دو دســـتگاه کـــه 
ـــیم در  ـــول بی س ـــاط معم ـــد و ارتب ـــبی ندارن ـــه مناس ـــر فاصل ـــه یکدیگ ـــبت ب ـــا نس لزوم
ـــتگاه  ـــه دو دس ـــه ب ـــری ک ـــتگاه دیگ ـــراردادن دس ـــطه ق ـــا واس ـــت، ب ـــن نیس ـــا ممک آن ه
ـــث  ـــن کار باع ـــا ای ـــد ام ـــرار کنن ـــاط برق ـــر ارتب ـــا یکدیگ ـــد ب ـــت، می توانن ـــک اس نزدی

ـــود. ـــر می ش ـــش تاخی ـــبکه و افزای ـــد ش ـــای بان ـــت پهن اف

مواظب باشید صید نشوید

فیشر ها همچنان قربانی می گیرند
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عکـس  ویرایـش  دیجیتـال  عکاسـی  دنیـای  در 
نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا می کنـد چـرا کـه عمـال 
پـردازش  علـم  داشـتن  بـدون  دیجیتـال  عکاسـی 
و  شـنیده ایم  بار هـا  و  بار هـا  نیسـت.  کافـی  تصویـر 
می شـنویم کـه عکسـی خـوب اسـت کـه نیـازی بـه 
تکـرار  بایـد  بار هـا  و  بار هـا  و  باشـد  نداشـته  ادیـت 
کنیـم کـه ایـن یـک تصـور اشـتباه اسـت! تصـوری 
کـه احتمـاال توسـط کسـانی کـه میـل بـه یادگیـری 
بـاور  در  نداشـته اند  عکاسـی  جدیـد  تکنیک هـای 
در  بارهـا  این کـه  بـا  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  عـام 
کرده ایـم  صحبـت  خـود  گفتـه  ایـن  دلیـل  مـورد 
 jpg عکس هـای  کـه  می گوییـم  یـادآوری  جهـت 
عکس هایـی  دیجیتـال  دوربین هـای  از  شـده  خـارج 
هسـتند کـه در واقـع ویرایش شـده اند وایـن ویرایش 
توسـط خـود دوربیـن و بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای 
از پیـش تعییـن شـده صـورت گرفته اسـت بـه همین 
دلیـل اسـت کـه دوربین هـای مختلـف بـا تنظیمـات 
هیچ کـدام  و  دارنـد  متفاوتـی  خروجی هـای  یکسـان 
از آن خروجی هـا لزومـا خروجـی اصلـی و یـا طبیعی 
نیسـت چـرا کـه دوربیـن بـا اسـتفاده از یـک سـری 
فرمـول و پارامتر هـای خاص خـود اقدام بـه ویرایش 
و تبدیـل عکـس بـه jpg می کنـد و پردازنـده آن بـه 
هیـچ وجـه آن قدر هـا قـوی نیسـت کـه بتوانـد مانند 
یـک انسـان عمـل کنـد بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
ویرایـش اکثـر عکس هـا بعـد از گرفتن واجب اسـت 
و بـاز هـم بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـه عکاس ها 
توصیـه می شـود در حالت خـام (raw) عکاسـی کنند 
تـا بـه جـای ایـن کـه ویرایـش را بـه هـوش دوربین 
بسـپارند بـا اسـتفاده از هـوش و اولویت هـای خـود 
انجـام دهنـد. آموختن ویرایـش عکس برای کسـانی 
کـه می خواهنـد بـه صـورت حرفـه ای بـه عکاسـی 

دیجیتـال بپردازنـد واجـب اسـت امـا ایـن کـه از چه 
کنیـم  اسـتفاده  عکـس  ویرایـش  بـرای  نرم افـزاری 
گاهـی عکاس هـا را دچـار تردیـد می کنـد و باعث به 
وجـود آمـدن سـواالتی از قبیـل این کـه آیا فتوشـاپ 
بهتـر اسـت یـا الیـت روم؟ می گـردد. در همین جا بد 
نیسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره کنیـم کـه نرم افزا هایی 
هسـتند  قیمتـی  نرم افزار های گـران  فتوشـاپ  ماننـد 
کـه متاسـفانه یـا خوشـبختانه به صـورت رایـگان در 
اختیـار مـا قـرار گرفته انـد و مـا آن قدر هـا دغدغه ای 
کنیـم  تهیـه  را  نرم افـزار  کـدام  این کـه  مـورد  در 
نداریـم و می توانیـم همـه آن هـا را امتحـان کنیـم! 
بـه هـر حال بـرای بسـیاری این سـوال پیـش می آید 
کـه الیـت روم بـرای ویرایـش عکـس بهتر اسـت یا 
فتوشـاپ؟ ! بگذاریـد در همیـن ابتدا خیالتـان را راحت 
کنـم و بگویـم کـه در زمینـه ویرایـش عکـس هیـچ 
کاری در الیـت روم نیسـت که نتوان در فتوشـاپ آن 
را انجـام داد امـا بالعکس ایـن قضیه صادق نیسـت و 
بسـیاری از ویرایش هایـی کـه در فتوشـاپ می توانید 
انجـام دهیـد در الیت روم قابـل انجام دادن نیسـتند! 
روم  الیـت  داشـتن  وجـود  پس دلیـل  بپرسـید  شـاید 

؟ چیست
دارد  وجـود  روم  الیـت  مـورد  در  کـه  نکتـه ای  اولیـن 
 Adobe photoshop واقـع در  کـه  اسـت  آن  اسـم 
اسـت  ایـن  بیانگـر  خـود  کـه  می باشـد   lightroom

کـه ایـن نرم افـزار بـه نوعـی بخشـی از فتوشـاپ (که 
بـرای عکاسـان مفیدتر اسـت) را درون خود جـای داده 
اسـت. در واقـع الیـت روم بیشـتر از این کـه نرم افـزار 
ویرایـش عکـس قدرتمنـدی باشـد نرم افـزاری بـرای 
مرتب سـازی و نظم دهی عکس هاسـت البتـه امکانات 
ویرایـش زیـادی هـم در اختیـار عـکاس می گـذارد اما 
هـدف الیـت روم ایـن نیسـت کـه جایگزینـی بـرای 

بیشـتر  الیـت روم  بلکـه  باشـد  عکاسـی  در  فتوشـاپ 
و  سـازمان دهی  زمینـه  در  فتوشـاپ  بـرای  مکملـی 
الیـت  از  اسـتفاده  بـا  عکس هاسـت.  کـردن  مرتـب 
روم و امکاناتـی کـه دارد شـما می توانیـد بـه راحتـی 
خـود  عکس هـای  جسـت وجوی  و  طبقه بنـدی  بـه 
بپردازیـد و حتـی آن هـا را درسـطح مناسـبی ویرایـش 
کنیـد. در واقـع امکانـات ویرایشـی الیـت روم کامـال 
فتوشـاپ  در   adobe camera raw پالگیـن  شـبیه 
اسـت بـه گونـه ای کـه نظیـر بـه نظیر تکـرار شـده اند 
و هـر زمـان به روزرسـانی اعمال می شـود بـر روی هر 
می توانـد  الیـت روم  می پذیـرد.  صـورت  آن هـا  دوی 
نسـخه خالصه شـده ای از فتوشـاپ باشـد کـه بریج را 
بـا امکاناتـی بسـیار بیشـتر در خـود دارد چرا کـه بریج 
سیسـتم دیتابیسـی/کاتالوگی نـدارد امـا الیـت روم به 
بهتریـن نحـو مدیریت عکس هـا را انجـام می دهد. به 
هـر حـال آن چـه که مشـخص اسـت الیـت روم برای 
مقابلـه با فتوشـاپ در زمینه عکاسـی سـاخته نشـده و 
هرگـز در زمینـه ویرایـش نمی توانـد جـای فتوشـاپ 
را پـر کنـد امـا اگـر نرم افـزاری می خواهیـد کـه هـم 
امکانـات ویرایـش عکـس سـطح بـاال و هـم توانایـی 
مدیریـت و طبقه بنـدی و جسـت وجو در عکس هـای 
شـما را داشـته باشـد احتماال الیت روم بهتریـن گزینه 
اسـت. یکـی دیگـر از گزینه هـای موجـود در الیت روم 
کـه اسـتفاده از آن را در کنـار فتوشـاپ لـذت بخـش 
می کنـد ایـن اسـت کـه بـه راحتـی از درون آن و بـا 
کلیک راسـت بـر روی یک عکـس گزینه ای بـا عنوان 
تـا  می گـردد  پدیـدار   Edit in Adobe photoshop

بتـوان در صـورت نیاز بـه امکانات پیشـرفته فتوشـاپ 
بـه  و  کـرد  بـاز  فتوشـاپ  در  همان جـا  از  را  عکـس 

ویرایـش آن ادامـه داد.

یادداشتعکاسی

فیاپ چیست و چرا مهم است؟

زمانـی کـه از یـک فیلـم و جوایـز آن صحبـت می کنیـم به صـورت خـودکار مهم ترین 
جایـزه ای کـه بـه ذهنمان خطـور می کنـد جایـزه آکادمی یـا همان اسـکار اسـت.آیا تا 
بـه حـال از خـود پرسـیده اید کـه چرا در میـان این همـه جایزه هـای مختلف اسـکار آن 
قـدر مهـم اسـت؟ قطعـا یکـی از مهم تریـن دالیـل آن قدمـت آن اسـت و ایـن قدمت 
نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا می کنـد و باعث شـده همیشـه اعضایـی قـوی را در هیئت 
داوری خـود داشـته باشـد بـه طوری کـه مرجعی بـرای مقایسـه فیلم ها باشـد. در زمینه 
عکاسـی هـم به اصطـالح سـالن (Salon) هایـی وجـود دارند که توسـط افـرادی برای 
ارتقای سـطح عکاسـی بـه وجـود آمده اند و در گـذر زمان به اسـتاندارد های مشـخصی 
رسـیده اند. فدراسـیون بین المللـی هنر عکاسـی (FIAP) یکی از قدیمی ترین آن هاسـت 
کـه در سـال 1946 پایه گـذاری شـده و هیچ گونه جهت گیـری سیاسـی، ایدئولوژیک و 
نـژادی نـدارد. این موسسـه از طرف یونسـکو هـم مورد تایید بـوده و تاکنون واسـطه ای 
بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن موسسـات ملی عکاسـی درکشـور های زیادی بوده اسـت.
آن چـه در مـورد فیاپ و القاب آن بسـیار مهم و قابل توجه اسـت این اسـت کـه برای به 
دسـت آوردن القـاب فیـاپ عکس های شـما باید در چندین کشـور مختلـف و در نتیجه 
هیئت هـای داوری مختلـف پذیرفتـه شـوند تـا شـما بتوانیـد یک لقـب فیاپ را کسـب 
کنیـد. ایـن کار احتمـال البی گـری در زمینـه هنـر را تقریبـا بـه صفـر می رسـاند و بـه 
همیـن علت اسـت کـه فیاپ مقبولیتـی جهانـی دارد. البته کـه در کنار فیاپ سـالن های 
معتبـر دیگـری مثـل PSA هـم وجـود دارند کـه از مقبولیـت زیـادی برخوردار هسـتند. 
وجـود معیار هـای این چنینی اسـت کـه می تواند بیـن هنرمنـدان وجه تمایز ایجـاد کند، 
البتـه ایـن حـرف قطعـا بدین معنا نیسـت کـه فیاپ تنهـا مرجع اسـت امـا مطمئنا یکی 
از بهتریـن مراجـع بـرای تعییـن رتبه یـک عکاس اسـت و همانطـور که یـک بازیگر با 
بدگویـی از اسـکار نمی توانـد مرجعیـت آن را زیر سـوال ببرد یک عکاس هـم نمی تواند 
بـا نفـی فیاپ و یا القاب آن افرادی را که موفق به دریافت آن ها شـده اند زیر سـوال ببرد.
متاسـفانه بسـیاری همیشـه بـه دنبـال راه هـای میان بر هسـتند. راه هایـی کـه بتوانند با 
تکیـه بر آن هـا خـودی نشـان بدهند و هـر وقت فـردی که خود بـه نحوی بـه موفقیتی 
دسـت یافتـه بـزرگان آن هنـر یـا صنعـت را بـه چالـش می کشـد سـریعا همـراه بـا او 
جبهه گیـری می کننـد تا شـاید بتواننـد با پایین کشـاندن دیگـران خود را در بـاال ببینند! 
حقیقـت ایـن اسـت کـه همیـن جوایـز بین المللـی هسـتند کـه معیار هـای صحیـح و 
خـارج از البی گری هـا را تعییـن می کننـد نـه میـزان فالوئر هـا، الیک هـا و دوسـتداران 
سـینه چاک! امید اسـت روزی بـه جای تالش بـرای پایین کشـیدن دیگران، بـرای باال 

رفتـن از نردبـان ترقـی خود تـالش کنیم.
 رضا رهنمای مقدم 

الیت روم یا فتوشاپ

جدالی آشنا اما بی دلیل
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در زمان هـای گذشـته ماشـین حسـاب ها نقش بسـیار مهمی در حسـاب و کتاب هـای روزانه ما 
داشـتند، زمانی که برای محاسـبات بسـیار سـاده مان از ماشـین حساب ها اسـتفاده می کردیم، 
هیچـگاه ایـن تصـور وجود نداشـت کـه روزی رایانه هـا اختراع شـوند و بـا به کارگیـری آن ها 
بتوانیـم سـنگین ترین و پیچیده تریـن محاسـبات و پردازش هـا را انجـام دهیـم. رایانه هـا در 
ابتـدا دسـتگاه های غـول پیکـری بودند کـه با توجه بـه جثه بزرگشـان این انتظار وجود داشـت 
کـه بتواننـد کار هـای خـارق العـاده ای انجـام دهند امـا فناوری بـه گونـه ای پیشـرفت کرد که 
روز به روز از اندازه این دسـتگاه ها کاسـته شـد و شـما در حال حاضر گوشـی هوشـمندی را در 
سـایز بسـیار کوچـک در دسـتتان می گیرید که شـاید بتـوان گفت بسـیار بیشـتر از رایانه های 
چنـد سـال قبـل توانایـی محاسـباتی و پردازشـی دارد. بایـد گفت که شـروع ایـن جریانات به 
سـال 1971 بازمی گردد زمانی که شـرکت معتبر و شـناخته شـده اینتل نام و نشـانی نداشـت و 
در آن روز هـا یک شـرکت گوشـه گیر و بدون سـرو صدا در دره سـیلیکون بـود. در آن زمان این 
شـرکت توانسـت چیپـی به نـام 4004 ارائـه کند که اولیـن میکـرو پردازنده تجـاری در جهان 
بـود. ایـن فنـاوری کلیـه مدار هـای الکترونیکـی مـورد نیـاز بـرای انجـام محاسـبات را در یک 
پکیـج بسـیار کوچـک فراهـم آورده بود و به نوعـی باعث ایجاد تحول بسـیار بزرگـی در صنعت 
رایانه هـا شـد و این شـروعی بـرای کوچک تـر شـدن رایانه ها بـود. اگر دوسـت داریـد بدانید 
کـه اولین رایانه در چه زمانی سـاخته شـده اسـت، بایـد گفت که در سـال 1937 اولیـن رایانه 
دیجیتالـی جهـان با نام ABC سـاخته شـده اسـت و ایـن رایانه یک ماشـین قابـل برنامه ریزی 
نبـوده اسـت و بـه نوعـی یک ماشـین حسـاب پیشـرفته بـوده کـه برای حـل معـادالت خطی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. بـه دلیل ابتدایـی بـودن ABC رایانه های دیگر به سـرعت 
جایگزیـن آن شـدند. نخسـتین ماشـین محاسـبه هـم، ماشـین مکانیکی سـاده ای بـود که بلز 
پاسـکال آن را سـاخته بـود و به وسـیله چنـد اهرم و چـرخ دنده، می توانسـت عملیـات جمع و 
تفریـق را انجـام بدهـد. پـس از آن الیـب نیتز بـا افزودن چنـد چرخ دنده به ماشـین پاسـکال 
ماشـینی سـاخت که می توانسـت ضرب و تقسـیم را هم انجام بدهد و آن را )ماشـین حسـاب( 
نامیـد. بعد هـا چارلـز بابیج ماشـینی برای محاسـبه چند جمله ای ها ابـداع کرد که آن را ماشـین 
تفاضلـی نامیدنـد و سـپس بـه فکر سـاخت وسـیله محاسـباتی کامل تـری افتاد که می شـد به 
آن برنامـه داد ایـن ماشـین شـباهت فراوانـی بـه رایانه هـای امروزی داشـت و به همیـن دلیل 
نـام بابیـج به عنـوان پدر رایانـه در تاریـخ باقی مانده اسـت. در گذشـته دسـتگاه های مختلف 
مکانیکـی سـاده ای مثـل خط کـش محاسـبه و چرتکـه نیز رایانـه خوانـده می شـدند. در برخی 
مـوارد از آن هـا به عنـوان رایانـه آنالـوگ نـام برده می شـود. چیـزی کـه امـروزه از آن به عنوان 
»رایانـه« یـاد می شـود در گذشـته به عنـوان »رایانه رقمـی )دیجیتال(« یاد می شـد تـا آن ها را 
از انـواع »رایانـه آنالـوگ« جـدا سـازند. بـه هر حـال باید گفـت که در طـول این سـال ها طبق 
یـک قاعـده منظـم کـه از آن بـه عنـوان قانـون مـور یـاد می شـود، انـدازه رایانه هـا کوچک تر 
شـده اسـت و بایـد دیـد که آیا بـاز هم نسـل های آینـده کاهـش انـدازه خواهند داشـت یا نه. 
در موضـوع ویـژه ایـن هفتـه نگاهی بـه صنعـت رایانه خواهیم داشـت و ایـن مقوله را بررسـی 
خواهیـم کـرد که نسـل آینـده این دسـتگاه ها دچار چـه تحوالت و پیشـرفت هایی خواهد شـد.

 کامپـیوترها
 کوچـکتر
نخواهـند شد
نگاهی به آینده کامپیوترها

معجزه شرکت اینتل
همـان طـور کـه گفتیم در سـال 1971 اینتـل موفق به طراحـی میکـرو پردازنده ای شـد که همـه آن را معجزه 
آن دوران می دانسـتند. آن قطعـه از 2300 ترانزیسـتور کوچـک سـاخته شـده بـود کـه ابعـاد هرکدام نیـز حدود 
10 هـزار نانومتـر (یـا یـک میلیـاردم متـر) بـود. بـرای درک بهتـر این رقـم کافی اسـت آن هـا را به انـدازه یک 
گلبـول قرمـز در نظـر بگیریـد. در مـورد ترانزیسـتور امـا باید بگوییـم که نوعـی سـوییچ الکترونیکی اسـت و با 
تغییـر وضعیـت بیـن حالت هـای «روشـن» و «خامـوش» نمـودی فیزیکـی از صفرهـا و یک ها فراهـم می آورد 
کـه اجـزای اصلـی اطالعات بـه شـمار می رونـد. در سـال 2015 میـالدی، اینتل که دیگـر عنوان پیشـروترین 
تولیدکننـده چیـپ در دنیـا را بـه دسـت آورده بـود و درآمـدش از رقـم 55 میلیـارد دالر در سـال فراتـر می رفت 
چیپ هـای سـری Skylake خـود را ارائـه نمود. ایـن کمپانی دیگـر آمار و ارقـام دقیقی از تعداد ترانزیسـتور های 
بـه خدمـت گرفتـه درون چیپ های تولیـدی اش ارائه نمـی داد اما محتمل ترین حدس آن اسـت که حـدودا 1,5 
تـا 2 میلیـارد عـدد از آن هـا را در هرکـدام از ایـن تراشـه ها بـه خدمـت می گیـرد. ایـن ترانزیسـتور ها بـا فاصله 
14 نانومتـر از یکدیگـر در کنـار هـم قـرارداده می شـوند و هرکدامشـان آنقـدر کوچـک و ظریـف هسـتند که با 
چشـم نمی تـوان آن هـا را دیـد، علـت هم این اسـت که مرتبـه بزرگی ترانزیسـتور های یـاد شـده در حدود یک 
دهـم طـول مـوج نوری اسـت کـه انسـان بـرای دیـدن محیـط از آن اسـتفاده می کنـد. همـه مـا می دانیم که 
رایانه هـای مـدرن بـه مراتـب از انـواع قدیمی ترشـان بهتـر عمـل می کننـد، امـا این که برتـری یاد شـده دقیقا 
چـه میزان اسـت همچنان مشـخص نشـده زیرا هنـوز هیچ فناوری مصرفی نتوانسـته سـرعت رشـد و بهبودی 
مشـابه به آن ها را تجربه نماید. شـاید بهترین قیاس برای درک این سـرعت، سـرعت حرکت ماشـین ها باشـد؛ 
اگر ماشـینی که در سـال 1971 میالدی سـاخته شـده با سـرعتی برابر با چیپ های رایانه ای پیشـرفت می کرد 
آنگاه باید بیشـینه سـرعتش در سـال 2015 میالدی به بیشـتر از 670 میلیون کیلومتر بر سـاعت می رسـید. این 
رقـم تقریبـا برابر با دو سـوم سـرعت نور اسـت یـا در مثالـی دیگر آنقدر زیاد اسـت کـه دور تا دور زمیـن را ظرف 
تنهـا یـک پنجـم ثانیـه می توان طـی کرد. حـال اگر به نظرتان این سـرعت کم اسـت، خـودروی مذکـور باید تا 

قبـل از پایـان سـال 2017 میـالدی بـه سـرعتی معادل بـا دو برابر میزان یاد شـده دسـت پیـدا کند.

قانونی برای کاهش سایز پردازنده ها
امـا ایـن روند سـریع پیشـرفت نتیجه نظریه ای اسـت که نخسـتین بـار در سـال 1965 میالدی توسـط یکی از 
بنیانگـذاران اینتـل بـه نـام گـوردون مـور مطرح شـد. مـور در آن زمـان مدعی شـده بود تعـداد قطعـات موجود 
درون برد هـای مجتمـع هـر سـال دو برابـر می شـود. ایـن نظریه کـه بعد ها بـازه زمانی مطرح شـده بـرای آن، 
از یـک سـال بـه دو سـال افزایـش یافـت بـه قانون مـور شـهرت پیدا کـرد و بـه نوعی پیشـگویی خودشـکوفا 
بـدل گردیـد کـه رقابتـی داغ را میان بازیگـران صنعـت رایانه دنیا رقـم زد. همه سـاله شـرکت هایی نظیر اینتل 
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و TSMC (کمپانـی تولیدکننـده نیمـه رسـانای تایـوان) میلیارد هـا دالر را صـرف آن می کننـد تـا 
تشـخیص دهنـد که چگونه ایـن قطعات را کوچـک و کوچک تر نماینـد. قانون مـور، ضمن آن که 
رقابتـی تنگاتنـگ را میـان ایـن شـرکت ها ایجـاد کـرد، دنیایـی را پدیـد آورد کـه در آن چیپ هـا 
در هـر کاالیـی بـه خدمـت گرفتـه می شـوند؛ از کتری هـا گرفتـه تا ماشـین ها (کـه روز بـه روز به 
مهارت هـای بیشـتری بـرای هدایـت خـودکار دسـت می یابنـد)، دنیایـی کـه در آن میلیون ها نفر 
از مـردم در حـال تمـدد اعصـاب در جهان هـای مجـازی هسـتند و الگوریتم هـا زمـام بازار هـای 
اقتصـادی را در دسـت گرفته انـد و کارشناسـان نیـز نگراننـد کـه مبـادا در آینـده نزدیـک هـوش 
مصنوعـی تمامـی مشـاغل انسـانی را از بیـن بـرده و جایگزیـن بشـر شـود امـا نیک کـه بنگریم 
قابلیـت بشـر بـرای کوچک تـر نمـودن مسـتمر چیپ هـا را می تـوان تمـام شـده قلمداد کـرد؛ هر 
بـار کـه ایـن اتفـاق رخ می دهد، مسـیر بـرای انجامـش در آینـده دشـوارتر می گـردد و بـا در نظر 
داشـتن این کـه ترانزیسـتورهای امـروزی بـه بخش هایـی مجهزنـد کـه ابعادشـان از چنـد ده اتم 
فراتـر نمـی رود، می تـوان اینطـور نتیجـه گرفت که مهندسـان این صنعـت دیگر امکان پیشـروی 
بیشـتر را ندارند. از سـال 1971 میالدی که قانون مور مطرح شـد تا اواسـط سـال 2016 میالدی، 
ایـن قانـون تنهـا 22 چرخـه را طی کرده اسـت و برای آن که تا سـال 2050 پابرجـا بماند ضروری ا 
سـت 17 بـار دیگـر ایـن فرآیند تکرار شـود و در این صورت مهندسـانی کـه به آن ها اشـاره گردید 
بایـد تولیـد چیپ هایـی کوچک تـر از یـک اتم هیـدروژن را یـاد بگیرند کـه در واقـع کوچک ترین 

عنصـر محسـوب می شـود و تـا جایـی کـه همه مـا می دانیـم این امـر غیرممکن اسـت.

آیا از این کوچکتر فایده دارد؟
در هـر حـال روشـن اسـت کـه بـازار پیـش از علـم فیزیـک، قانون مـور را حـذف می کنـد چرا که 
مزایـای کوچـک کـردن ترانزیسـتور ها دیگـر ماننـد سـابق زیاد نیسـت. گفتنی اسـت قانـون مور 
تحـت تاثیـر پدیـده ای دیگر به نـام «مقیـاس پذیری دنـارد یـا Dennard Scaling» مـورد توجه 
گرفـت (ایـن نـام از روی اسـم روبرت دینارد یکـی از مهندسـان IBM انتخاب گردید که نخسـتین 
بـار در سـال 1974 میـالدی ایـن نظریـه را مطـرح نمـود) کـه براسـاس آن بـا کوچک تـر شـدن 
قطعـات یـک چیـپ، آن تراشـه سـریع تر می شـود، انـرژی کمتـری مصـرف می کنـد و تولیدش 
نیـز ارزان تـر تمـام می گـردد. بـه بیان دیگـر چیپ هایـی که قطعـات کوچک تری داشـته باشـند، 
بهتـر هسـتند و بـه همیـن خاطر اسـت کـه صنعـت رایانـه توانسـته مشـتریانش را متقاعـد نماید 
کـه بـرای خریـد جدیدتریـن محصـوالت ارائـه شـده به بـازار هرچند سـال یک بـار مبلـغ گزافی 
را پرداخـت نماینـد امـا ایـن جـادوی قدیمـی بـه تدریج در حـال از میـان رفتن اسـت. ایـن روز ها 
دیگـر کوچک تـر نمـودن چیپ هـا باعـث سـرعت پیـدا کردنشـان نمی شـود یـا ماننـد سـابق از 
میـزان مصـرف انـرژی آن ها نمی کاهد. از سـوی دیگـر، هزینه فزاینـده خرید تجهیزات پیشـرفته 
لیتوگرافـی فرابنفـش مـورد نیـاز بـرای تولیـد چیپ نیـز به میـزان قابل توجهـی از سـود حاصل از 
تولیـد ایـن شـرکت ها کم می کنـد. لذا می تـوان اینطور نتیجـه گرفت که قانـون دوم مـور از قانون 
نخسـت آن جالب تر اسـت؛ براسـاس ایـن قانون، هزینـه ایجاد یـک کارخانه تولید چیـپ هرچهار 
سـال دو برابـر می شـود کـه ایـن رقـم هـم اکنون بـرای سـاخت یـک کارخانه مـدرن برابـر با ده 
میلیـارد دالر اسـت و بایـد بگوییـم ایـن مبلغ حتی بـرای شـرکتی مانند اینتـل نیز زیاد محسـوب 
می گـردد. نتیجـه این می شـود کـه متخصصان و کارشناسـان دره سـیلیکون بـا اتفاق نظـر پایان 
قانـون مـور را اعالم می نماینـد. Linley Gwennap کـه مدیریت یکی از شـرکت های تحقیقاتی 
در ایـن ناحیـه را بر عهـده دارد در ایـن بـاره می گویـد: از منظـر اقتصـادی قانـون مور دیگـر مرده 

است.

قانون مور، مرده است
Dario Gil مدیـر واحـد توسـعه و تحقیـق IBM هـم نظری مشـابه در ایـن رابطـه دارد و می گوید: 

 Bob .مـن قاطعانـه خواهـم گفـت کـه آینـده محاسـبات صرفـا بر پایـه قانـون مـور نخواهد بـود
Colwell از طراحـان چیـپ در اینتـل نیـز بر این باور اسـت که شـاید صنعـت تا اوایـل دهه 2020 

میـالدی بتوانـد چیپ هایـی بسـازد کـه قطعاتش تنهـا 5 نانومتـر باشـند، اما بـاور ندارد کـه از آن 
نقطـه بـه بعـد تغییـر زیـادی در ابعـاد آن هـا اعمال گـردد. بـا در نظر داشـتن آنچـه گفته شـد، به 
نظـر می آیـد کـه یکـی از محرک هـای تکنولوژیکـی 50 سـال گذشـته بـه زودی بـه پایـان عمر 
خـود خواهـد رسـید. بله این فرضیـه کـه رایانه ها همچنان با سـرعتی وحشـتناک بهتـر و ارزان تر 
می شـوند در تصـورات افـراد پیرامون آینده نهادینه شـده و اصـل اولیه بسـیاری از پیش بینی های 
گجت هایـی  و  بهتـر  مصنوعـی  هـوش  تـا  گرفتـه  خـودران  ماشـین های  (از  اسـت  تکنولـوژی 
پیشـرفته تر بـرای مصـرف کننده هـا) امـا روش هـای دیگری هـم غیـر از کوچک کـردن قطعات 
بـه کار رفتـه در رایانه هـا بـرای بهبـود عملکردشـان وجـود دارد. بـه بیان دیگـر نمی تـوان اینطور 
قلمـداد کـرد کـه پایـان قانـون مـور، به معنـای خاتمـه انقـالب رایانـه ای هم هسـت. بلکـه این 
بـدان معناسـت کـه دهه هـای آتـی، متفـاوت از دوران گذشـته خواهنـد بـود چرا کـه هـر اتفاقـی 
هـم رخ دهـد همچـون کوچک شـدن ترانزیسـتور تکـرار شـدنی و پایـدار نخواهـد بـود. رایانه ها 
بـه واسـطه قانـون مـور کوچک تـر شـدند و از ابزار هایـی که زمانـی فضـای درون یک اتـاق را پر 
می کردنـد بـه دسـتگاه هایی جیبـی بـا ضخامت انـدک بدل شـدند. در ایـن روند همچنیـن میزان 
مصـرف انـرژی رایانه هـا نیـز کمتر شـد: اسـمارت فونی که تـوان محاسـباتی اش بیشـتر از میزان 
قـدرت پردازشـی رایانه هـای سـال 1971 اسـت می توانـد تنهـا بـا یـک بـار شـارژ باتـری تا یک 
روز یـا حتـی بیشـتر دوام بیـاورد امـا شـاید مهم تریـن و ملموس تریـن اثـر ایـن اتفـاق بـاال رفتن 
سـرعت محاسـباتی رایانه هـا باشـد. لذا تـا سـال 2050 میـالدی، وقتی قانـون مور به داسـتان ها 
می پیونـدد، مهندسـان بایـد مجموعـه ترفند هـای دیگـری را بـرای سـریع تر نمـودن رایانه ها به 
کار ببرنـد. البتـه راهکار هـای سـاده ای هـم بـرای تحقـق ایـن امر وجـود دارد کـه یکـی از آن ها 
برنامه ریـزی بهتـر ایـن دستگاه هاسـت. سـرعت قانـون مـور در گذشـته بـه قـدری باال بـوده که 
شـرکت های نـرم افـزاری کمترین زمان را بـرای ترویج و فراگیـر نمودن محصوالتشـان در اختیار 
داشـته اند و ایـن حقیقـت کـه مشتریانشـان هـر چنـد سـال یک بـار رایانه هـای قدرتمندتـری را 
خریـداری خواهنـد نمـود هـم، انگیزه شـان بـرای نـوآوری را پاییـن آورد: لـذا آن ها به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه شـاید سـاده ترین راه برای سـرعت بخشـیدن به کد هـای نرم افـزاری انتظـار یک یا 
دو سـاله باشـد تا سـخت افزار تولیدی شـرکت ها انطباق بهتـری با آن هـا بیابند. از سـوی دیگر، با 

کمرنـگ شـدن و حـذف تدریجی قانون مـور، چرخـه کوتاه عمر محصـوالت در صنعـت رایانه ای 
هـم ممکـن اسـت کم کـم شـروع بـه طوالنـی شـدن کنـد و بـه ایـن ترتیـب، برنامـه نویسـان 
هم زمـان می یابنـد تـا کار هـای بهتری را ارائـه دهند. راهـکار دیگـر طراحی چیپ هایی اسـت که 
بـه جـای تـوان محاسـباتی کلی شـان، سـخت افزار پیچیده تـری داشـته باشـند. البتـه چیپ های 
مـدرن مدتـی اسـت کـه بـه مدار های پیشـرفته ای مجهـز می شـوند تـا از این طریق تسـک های 
عـادی از جملـه غیرفشرده سـازی فیلم هـا، انجـام محاسـبات پیچیده مـورد نیاز بـرای رمزگذاری 
دیتـا یـا ترسـیم طرح های دشـوار سـه بعـدی مـورد اسـتفاده در بازی های رایانـه ای را با سـرعت 

باالتری بـه انجام برسـانند.

پردازنده هایی که سه بعدی می شوند
همزمـان بـا گسـترش اسـتفاده از رایانه هـا در محصـوالت مختلـف، نیـاز بـه این گونـه قطعـات 
سـیلیکونی پیشـرفته نیز بیشـتر می شـود. برای نمونه ماشـین های خـودران را در نظـر بگیرید که 
بـه قابلیـت تازه ای موسـوم به دیـد کامپیوتری (ایـن قابلیت علم تفسـیر تصاویر دریافتـی از دنیای 
واقعـی، طبقه بنـدی اشـیا و اقتبـاس اطالعـات را بـه رایانه هـا می آموزد کـه به لحاظ محاسـباتی 
فرآیند بسـیار سـنگین و دشـواری اسـت) مجهز هسـتند. مداربندی پیچیده می تواند بهبود قابلیت 
توجهـی را در ایـن قابلیـت ایجـاد نمایـد. بـا این حـال، برای آن کـه محاسـبات رایانه ای بـا همان 
سـرعت سـابق رشـد و پیشـرفت نمایـد، الزم اسـت کـه فعالیتـی ریشـه ای انجـام شـود. یکـی از 
نظریه هـا آن اسـت کـه قانـون مور در بعد سـوم پیاده سـازی شـود. چیپ هـای مـدرن غالبا تخت 
هسـتند امـا محققـان در حـال حاضـر مشـغول کار روی تراشـه های جدیدی هسـتند کـه قطعات 
مـورد نیازشـان روی یکدیگـر قـرار می گیرنـد. در ایـن صورت، حتـی اگر ابعـاد کلی ایـن چیپ ها 
کاهـش پیـدا نکنـد، درسـت ماننـد آپارتمان هـای مسـکونی که افـراد بیشـتری را در خود سـکنی 
می دهنـد، ایـن قطعـات سـیلیکونی نیـز قـادر خواهند بـود فضـای الزم بـرای قرارگیـری قطعات 
بیشـتری را تامیـن نماینـد. خوشـبختانه نخسـتین سـری از ایـن تراشـه ها در حـال ورود بـه بازار 
هسـتند: سامسـونگ که از جملـه شـرکت های بـزرگ تولیدکننـده قطعـات میکروالکترونیکی در 
کـره جنوبـی محسـوب می گـردد هم اکنون هـارد درایو هایـی را به فروش می رسـاند کـه مموری 
بـه خدمـت گرفتـه شـده در آن هـا در چندین الیـه روی هم قـرار گرفتـه؛ تکنولـوژی جدیدی که 
بسـیار نویدبخـش اسـت امـا همانطور کـه احتمـاال می دانیـد در کامپیوتر هـای مدرن، ممـوری یا 
حافظه دسـتگاه چندسـانتی متـری از پردازنده هایش فاصله دارد و در سـرعت های سـیلیکونی هم 
یـک سـانتی متر مسـیری طوالنی محسـوب می گردد و ایـن یعنی انتقـال اطالعات بـا تاخیر های 

طوالنی صـورت خواهـد پذیرفت.

ابررایانه ای، به اندازه یک جعبه کفش
IBM اعـالم کـرده کـه بـا کمـک همین چیپ هـای سـه بعـدی طراحـان می تواننـد ابررایانه های 

امـروزی را کـه هـم اکنون درون یک سـاختمان جـای می گیرند، به انـدازه جعبه کفـش در بیاورند 
امـا بـرای آن کـه چنیـن رایانـه ای عملیاتـی و قابـل اسـتفاده باشـد، نیاز منـد تغییراتـی بنیادین به 
لحـاظ طراحـی خواهـد بـود. همین حـاال هـم چیپ های مـدرن در زمـان فعالیـت بیـش از اندازه 
داغ می گردنـد و بـرای تعدیـل ایـن حـرارت بـه هیت سـینک های عظیـم الجثـه نیاز دارنـد. حال 
اگـر ایـن چیـپ به صورت سـه بعـدی در بیایـد از این هم داغ تر خواهد شـد چرا که نسـبت سـطح 
موجـود بـرای تعدیـل حـرارت و حجمـی کـه آن حـرارت را ایجـاد می کند بسـیار کم اسـت. بنابر 
دالیلـی مشـابه همچنیـن انتقـال الکتریسـیته و دیتـای الزم به داخل ایـن چیپ نیز با مشـکالت 
عدیـده ای همـراه خواهـد بـود. بنابرایـن ابررایانـه مدنظـر IBM بـا ابعاد یـک جعبه کفـش نیاز مند 
سیسـتم خنک کننـده مایـع خواهد بـود. در واقع الزم اسـت کـه تعـدادی کانال میکروسـکوپی در 
داخـل هـر کـدام از چیپ هـا ایجاد گردنـد تا امـکان جریـان یافتن مایـع خنک کننـده درون آن ها 
فراهـم گـردد. در عیـن حـال، ایـن شـرکت بـاور دارد کـه سیسـتم خنک کننـده مذکـور می تواند 
همزمـان نقـش منبـع انـرژی را هم بـرای چیپ ایفا کنـد. در واقـع ایده اصلی آن اسـت کـه از آن 
در نقـش الکترولیـت درون باتـری مایع اسـتفاده گـردد کـه در آن الکترولیـت از الکترود های ثابت 

می کند. عبـور 

آینده با چیپ های کوانتومی
البتـه ناگفتـه نمانـد ایده هـای عجیـب و غریب دیگـری هم در ایـن باره وجـود دارند؛ بـرای مثال 
در علـم محاسـبات کوآنتومـی توصیـه می شـود کـه از قوانیـن متضـاد مکانیزم هـای کوآنتومـی 
بـرای ایجـاد رایانه هایـی اسـتفاده شـود کـه می توانند اشـکال مشـخصی از مسـائل ریاضـی را با 
سـرعتی بـه مراتـب باالتـر از هـر رایانـه معمولـی حـل کننـد و فرقـی نـدارد کـه آن رایانـه تا چه 
انـدازه سـریع یا پیشـرفته باشـد (هرچند رایانه هـای کوآنتومـی برای حـل دیگر مسـائل از برتری 
خاصـی برخـوردار نیسـتند). ایـن سیسـتم ها بیشـتر بـه خاطـر ِکـَرک کـردن کد هـای رمزگذاری 
شـده شـهرت دارنـد، با ایـن همـه مهم تریـن کاربردشـان شبیه سـازی پیچیدگی هـای کوآنتومی 
شـیمی اسـت؛ مسـئله ای که هـزاران کاربـرد در تولیـد و صنعـت دارد و کامپیوتر هـای معمولی از 
انجامـش عاجزنـد. تا همین یـک دهه قبل، محاسـبات کوآنتومـی صرفا محدود بـه تحقیقاتی بود 
کـه در داخـل دانشـگاه ها انجـام می گرفـت. ایـن روز هـا اما، چندین شـرکت بـزرگ دنیـا از جمله 
مایکروسـافت، IBM و گـوگل بودجه هـای هنگفتی را صـرف این تکنولوژی می کننـد و پیش بینی 
همه شـان هـم این اسـت کـه چیپ هـای کوآنتومـی باید دسـت کم ظـرف یک یـا دو دهـه آینده 
بـرای همـه در دسـترس باشـند (در واقـع هـم اکنـون هر کسـی کـه بخواهـد می تواند بـا یکی از 
چیپ هـای سـاخت IBM به صـورت از راه دور کار کنـد و آن را از طریق اینترنـت برنامه ریزی کند). 
جالـب اسـت بدانید یـک شـرکت کانادایی بـه نـام D-Wave نیـز نوعی رایانـه کوآنتومی سـاخته 
و آن را بـه صـورت محـدود بـه فروش می رسـاند. بـدون تردید آینـده رایانه هـا براسـاس این نوع 
از چیپ هـا خواهـد بـود. در ایـن آینـده، چندیـن تریلیـون چیـپ در هـر گوشـه از محیـط فیزیکی 
پیرامـون انسـان قـرار خواهـد داشـت و در نتیجـه جهانـی کـه پیـش رویمان قـرار می گیـرد قابل 
درک تـر بـوده و بیشـتر تحت نظر اسـت. بـه بیان دیگر، شـاید پایـان قانون مـور نزدیک باشـد اما 

انقـالب رایانـه ای هنـوز به قـوت خود باقی اسـت.
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ورودفناوری  های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین الزم صورت می گیرد
تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطالعات باعث شده قوانین مدون و 
به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد. 
بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب 
گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین 
دلیل ما همچنان با خالء تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم. عباسی ضمن 
تشریح دالیل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: عالوه بر تعدد جزایر 
فزاینده  شتاب  و  سریع  تغییرات  و  فاوا  ناپایداری  حوزه،  این  در  تصمیم گیر 
ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرآیند قانون گذاری، همزمان در کشور 
رایانه ای تهران با  سازمان نظام صنفی  مشاور حقوقی رئیس  اتفاق نیفتد. 
 ICT تاکید براین که تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت
نیز همچون سایر تکنولوژی  ها زاییده شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر 
داد:  ادامه  رابطه  دراین  عباسی  می رود.  پایین تر  روز  هر  اطالعات  فناوری 
تقریبا تمام پیکره تکنولوژی  های فناوری اطالعات وارداتی است و متاسفانه 
کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن 
باعث می شود ما نتوانیم پیش نیاز ها و بستر هایی را درکشور ایجاد کنیم 
و سپس پذیرای این موج باشیم. عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرآیند قانون گذاری حقوقی در حوزه 
فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرآیند قانون گذاری به صورت 
طبیعی طوالنی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین 
تدوین نشود. عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با 
حوزه فناوری اطالعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت 
در  که  اشخاصی  مجازات  نحوه  قانون  سال 1392)،  الکترونیکی (مصوب 

امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند (مصوب1386) قانون جرایم 
مقابله  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  قانون  سال1388)،  (مصوب  رایانه ای 
با فساد (مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و 
فرمان   ،(1382 (مصوب  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اختیارات 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و 
قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی (مصوب 1393 و 1394) 
گسترده  دایره  نتوانسته اند  هنوز  قوانین  این  مجموعه  اما  شده اند  تصویب 
مسائل حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی 
است که در جوامع بین الملل هم کامال مطرح است. به گفته مشاورحقوقی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، 
به  و  نکرده  پیشرفت  کشور  در  اطالعات  فناوری  مختلف  ابعاد  با  متناسب 
روزآوری نشده اند. عباسی با تاکید براین که قانون گذاری در کشور ما فقط 
در شان مجلس شورای اسالمی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطالعات 
و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسالمی می تواند وضعیت قانون گذاری 
دراین حوزه را مدنظر قرار دهد. به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسالمی طی سال های 
اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات وضع کرده 
است و پس از تصویب قانون جرایم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب 
با تغییرات فناوری اطالعات به روز آوری نشده اند. عضو حقوقدان شورای 
فناوری  براین که  تاکید  با  تهران  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  انتظامی 
اطالعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسالمی 
کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری 
اطالعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسالمی باعث شده 
تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و 

برخورد جرایم رایانه ای نداشته باشیم.

J    سـالم بایت، اگر امکان دارد، روشـی را برای بازگردانی 
فایل  های از دسـت رفتـه آموزش دهید.

بعضـی مواقـع ممکـن اسـت فایل هایـی را حـذف کـرده و پـس از مدتی 
دوبـاره بـه آن هـا نیـاز پیـدا کنید و یـا بـه صـورت اتفاقـی فایل  هایی که 
بـه آن هـا نیاز داریـد را حـذف کنید. به طـور معمـول، ما اکثـر فایل  های 
مهـم خود را در دیسـک سـخت رایانـه نگـه داری می کنیـم و در صورت 
حـذف آن ها، با اسـتفاه از نـرم افزار هایی که امروزه در دسـترس هسـتند 
افزار هـای  نـرم  از  یکـی  دهیـم.  انجـام  را  بازیابـی  عملیـات  می توانیـم 
خـوب در ایـن زمینه کـه امکان بازیابـی سـاده فایل  ها را فراهـم می کند 
«EaseUs Data Recovery Wizard» نـام دارد. در ادامـه بیشـتر بـا این 

نرم افـزار آنالیـن آشـنا خواهید شـد.
ابتـدا می توانیـد نرم افـزار EaseUs Data Recovery Wizard را از ایـن 

کنید. دانلـود  لینک 
پس از دانلود و نصب برنامه آن را اجرا کنید.

پـس از اجـرای برنامـه قـادر بـه مشـاهده بخـش «Types» هسـتید کـه 
انـواع مختلـف فایل  هایـی که می توانیـد بازیابـی کنید را نشـان می دهد. 
در صـوت تمایل تمامـی گزینه  ها را تیـک زده و دکمـه «Next» را بزنید. 
سـپس، درایو های دیسـک سـخت خـود را مشـاهده خواهید کـرد. درایو 
مـورد نظـر را که قصـد بازیابی اطالعـات از آن را دارید انتخـاب کنید. اگر 
قصـد اسـکن کل دیسـک سـخت را دارید همـه درایو ها را انتخـاب کرده 
و روی دکمـه «Scan» کلیـک کنیـد. پس از آن، نرم افزار اسـکن دیسـک 
سـخت را آغـاز می کنـد کـه رونـدی زمانبر اسـت و نتایـج بازیابی نشـان 
داده می شـوند. پـس از اتمـام عملیـات اسـکن، فهرسـتی از فایل  هـای 
قابـل بازیابـی ارائـه می شـود. بـه تـب «Type» مراجعـه کنیـد و نـوع یا 
فایلـی کـه قصد داریـد بازیابی شـود را انتخـاب کنید. سـپس روی دکمه 
«Recover» کلیـک کنیـد تـا فایل بـه راحتی بازیابی شـود. بـه این نکته 

توجـه داشـته باشـید کـه فایل  هـای بازیابـی شـده را باید روی پارتیشـن 
دیگری از دیسـک سـخت ذخیـره کنید.

یک سیستم ایده آل برای محیط  های اداری

زیاد،  عمر  طول  و  دوام  ایده آل،  و  روان  کارایی 
مهم ترین  مناسب  قیمت  و  باال  امکانات  و  امنیت 
استفاده  برای  لپ تاپ  یک  که  هستند  ویژگی هایی 
در  شاید  باشد.  داشته  باید  اداری  محیط های  در 
سخت  کمی  محصولی  چنین  کردن  پیدا  نگاه  اولین 
به نظر برسد؛ اما شرکت ایسوس لپ تاپ های سری 
گرفتن  نظر  در  با  دقیقا  را   ASUSPRO ESSENTIAL

این  البته  است.  کرده  تولید  و  طراحی  نیاز ها  همین 
هم  کاربران  دیگر  که  هستند  جذاب  آنقدر  ویژگی ها 
مهم ترین  از  یکی  شاید  شد.  خواهند  آن ها  شیفته 
نسبت  باال  امکانات  محصول  این  خصوصیت های 
اداری  لپ تاپ های  باشد.  آن  مناسب  قیمت  به 
هزینه  و  می شوند  خریداری  باال  تعداد  در  معموال 
نهایت  در  و  می گذارند  مجموعه  دست  روی  زیادی 

باشند.  نداشته  را  نظر  مورد  کارایی  است  ممکن  هم 
بابت  باید  هم  هزینه هایی  کوتاهی  مدت  پس از  حتی 
تعمیر و نگه داری آن ها پرداخت شود. در صورتی که 
لپ تاپ ایسوس پرو اسنشیال مدل P2520LJ عالوه 
بر قیمت خرید مناسب، هزینه نگه داری بسیار پایینی 
محیط های  در  استفاده  مورد  لپ تاپ های  دارد.  هم 
افراد  دسترس  در  و  شده  جابه جا  زیاد  معموال  کاری 
زیادی قرار می گیرند. اینجاست که مقاومت و امنیت 
این  از  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  لپ تاپ  باالی 
آلومینیوم  از  تماما  را  محصول  این  بدنه  ایسوس  رو 
تنها  نه  که  است  ساخته  رنگ  مشکی  برس خورده 
استحکام، دوام و طول عمر باالیی دارد، بلکه در مقابل 
کثیفی، لکه و اثر انگشت هم مقاوم است. این لپ تاپ 
حدود 25 میلی متر ضخامت و 2400 گرم وزن دارد.

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ

Intel®Core i3-4005U (1.7GHz, 3MB Cache)CPU

4GB DDR3 1600Mhz (1x4GB)RAM

500 GB SATA3 ,5400 RPNHARD

Vidia-Gforce GT-920M 2GB DDR3VGA

15.6 HD (1366x768), LED- BacklightMONITOR

uper. Multi DL DVD+/-RWOPTICAL DRIVE

VGA webcamWEBCAM

cell, Li-Ion, 2600 mAhBattery

up to 5 hrsBattery autonomy:

DosOperating system

1x HDMI -3x USB 3.0 -1x USB 2.0 Ports

2,40 kgWeight
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استارت آپ هایی که ممکن است پلمب شوند
رئیـس اتحادیـه صنف فنـاوران رایانه تهـران ضمن اعـالم موافقت این 
اتحادیـه بـا پلمـب واحد های اسـنپ و تپسـی بـه دلیل مغایـرت فعالیت 
بـا جـواز صنفی گفـت: مراتـب اجرایی ایـن کار در قالب نامـه ای به اتاق 
بازرگانـی و صنایـع و معادن ایران واگذار شـد. پوشـش گسـترده فعالیت 
آژانس هـای موبایلـی در سـطح تهـران یـک سـالی اسـت کـه موجـب 
حمل ونقـل  سیسـتم  دسـت اندرکاران  و  آژانس هـا  برخـی  نارضایتـی 
شـهری یـا بـه عبارتـی شـیوه سـنتی حمـل و نقـل شـده اسـت. رشـد 
فعالیـت اپلیکیشـن های موبایلـی بـه انـدازه ای بـوده کـه کمتـر کسـی 
را می تـوان یافـت کـه بـا عنـوان «اسـنپ» و «تپسـی» بـه عنـوان دو 
نمونـه از آژانس هـای موبایلـی آشـنایی نداشـته باشـد؛ همانطـور کـه 
نـرخ رشـد تکنولـوژی منجر به رشـد نـرخ رکود در سـاختار های سـنتی 
می شـود، در ایـن حوزه هم شـاهد رشـد روزافـزون اسـتفاده از خدمات 
مبتنـی بر موبایـل و ضربـه بر پیکـره آژانس هایـی هسـتیم که تـا دیروز 
از دسـت بـاال به مسـافران نـگاه می کردنـد. در حالی که اکنـون فعالیت 
صاحبـان آژانـس و در پـاره ای مـوارد تاکسـی ها بـا چالش مواجه شـده 
اسـت، هـر از گاهـی شـاهد اعتراضـات دسـته جمعی آن هـا نسـبت بـه 
فعالیـت آژانس هـای آنالین هسـتیم. تمامـی اظهـارات و دل نگرانی ها 
در حالـی مطرح می شـود که پیـش از این یکی از مسـئوالن حمل ونقل 
شـهری در یـک برنامه تلویزیونی، خبـر از راه اندازی اپلیکیشـن موبایلی 
حمل ونقـل در آینـده و زیـر نظـر تاکسـیرانی را داد. لذا می تـوان اینطور 
برداشـت کـرد کـه مسـئوالن بـه ظرفیت های پنهـان در این حـوزه پی 
بـرده اما چـون با تأخیـر به ایـن موضوع دسـت یافته اند اکنون بخشـی 
از بازارشـان از دسـت رفته و بـا اقداماتـی نظیر اعمـال محدودیت برای 
بازیگـران بخـش خصوصـی، درصـدد بازگردانـی سـهم از دسـت رفته 
خـود هسـتند. گذشـته از ایـن مـوارد، با توجـه بـه این که زنـگ اعمال 

محدودیـت بـرای دو نمونـه مطـرح آژانـس موبایلـی بـه صـدا درآمده، 
رئیـس اتحادیـه صنـف فنـاوران رایانـه تهـران در ایـن بـاره می گویـد: 
براسـاس خواسـته اتاق بازرگانـی و صنایع و معـادن ایران، روز گذشـته 
موافقـت خـود را بـا بسـتن ایـن دو واحـد صنفـی (اسـنپ و تپسـی) در 
قالب نامـه ای بـه این اتاق اعـالم کردیـم. وی ادامه داد: اتـاق بازرگانی 
و صنایـع و معـادن ایـران بـه دلیـل این کـه آژانسـهای موبایلـی مذکور 
جـواز متفاوتـی بـه نسـبت فعالیت خـود دارنـد، طی نامه ای درخواسـت 
پلمـب ایـن واحد هـای صنفـی را به مـا داد که ما هـم متقابال در پاسـخ 
بـه این نامـه اعـالم موافقت کردیـم اما انجـام روال بسـتن و پلمب را به 
خـود اتـاق واگذار کردیـم. رئیـس اتحادیه صنف فنـاوران رایانـه تهران 
بـا بیـان این که مـا مخالـف فعالیت هـای مبتنـی بر تکنولوژی نیسـتیم، 
خاطرنشـان کرد: دسـت های پشـت پـرده ای وجود دارد کـه نمی خواهد 
ایـن دو کسـب وکار بـه فعالیـت خود ادامـه دهنـد. او افزود: بـا این حال 
اختیـار پلمـب ایـن دو واحـد صنفـی بر عهـده اتـاق بازرگانی اسـت و با 
توجـه بـه نقـش نظارتـی کـه در رسـته تولیـد، توزیـع یـا خدمـات فنی 
بر تمامـی اصنـاف دارد، می توانـد مانـع از فعالیت آن ها در کشـور شـود. 
میرمهـدی تصریـح کـرد: در نامـه ای کـه بـه اتـاق بازرگانی نوشـتیم از 
تداخـل فعالیـت صنفـی ایـن دو آژانـس موبایلـی گفتیـم اما ایـن را هم 
گفتیـم کـه اتحادیـه فناوران دوسـت ندارد خـودش به صورت مسـتقیم 
وارد ماجـرای پلمـب شـود و عده ای را از نـان خوردن بینـدازد لذا مراتب 
اجرایـی را بـه خـود اتاق واگـذار کردیـم. وی خاطرنشـان کـرد: بنده به 
شـخصه موافـق صددرصـدی فعالیت هـای اینترنتـی در کشـور هسـتم 
امـا بـه شـرطی کـه قانـون را رعایـت کننـد مثـال ایـن دو اپلیکیشـن 
موبایلـی حاضـر بـه دریافـت جـواز کسـب وکار های مجـازی از اتـاق 

شـوند. بازرگانی 

J    روی پسـورد  قـراردادن  صـرف  آیـا  بایـت،  سـالم   
مودم  هـای وای فـای می توانـد امنیـت آن  ها را تنظیـم کند؟
اگـر بر روی مودم بی سـیم خـود رمـز عبـور قرارداده اید و اطمینـان دارید 
کـه بـا ایـن کار آن را ایمـن کرده ایـد بایـد بدانیـد که در اشـتباه هسـتید. 
هکر هـا می خواهنـد کـه شـما چنیـن چیـزی را بـاور کنیـد تـا همچنان 
بـرای حمـالت آن هـا آسـیب پذیر باقـی بمانیـد بـرای همیـن بـه شـما 
نکاتـی را خواهیـم گفـت کـه هکر هـا امیدوارند شـما از آن هـا بی اطالع 
باقـی بمانیـد. چـرا کـه در ایـن صـورت امـکان نفـوذ آن هـا به شـبکه یا 

رایانـه شـما ناممکن می شـود.
رمزگـذاری WEP برای محافظت از شـبکه بی سـیم شـما عمـًال بی فایده 
اسـت. رمزگـذاری WEP در عـرض چنـد دقیقـه و بـه آسـانی قابل کرک 
شـدن اسـت و تنهـا حـس اشـتباه امنیـت را بـه کاربر القـا می کنـد. حتی 
یـک هکـر تازه کار نیـز می توانـد الگوریتم رمزنـگاری محرمانگـی معادل 
سـیمی Wired Equivalent Privacy یـا بـه اختصـار WEP را در عرض 

چنـد دقیقـه بشـکند. در نتیجـه ایـن موضـوع ایـن الگوریتـم را بـه یـک 
مکانیـزم دفاعـی ناکارآمـد تبدیل می کند. بسـیاری از کاربران هسـتند که 
از سـال ها پیـش بـر روی روتـر بی سـیم خود یـک رمز عبـور بـا الگوریتم 
 WPA2 تنظیـم کرده انـد و اقدامی نیز بـرای تغییر آن به رمزگـذاری WEP

 WPA2 صـورت نداده اند. به روزرسـانی روتر بی سـیم به روش رمزنـگاری
بسـیار سـاده اسـت. شـما می توانیـد راهنمـای روتر بی سـیم را در سـایت 
سـازنده آن مطالعـه نمایید. نکته دوم این اسـت که باید اسـتفاده از قابلیت 
دسـتگاه  های  اتصـال  از  جلوگیـری  جهـت   MAC آدرس نمـودن  فیلتـر 
ناشـناس را فرامـوش کنید زیرا این روش بسـیار غیرموثر بوده و به آسـانی 
قابـل شکسـتن اسـت. هکر هـا به سـادگی امـکان جعل یـک آدرس مک 
تقلبـی را دارنـد کـه به خوبـی با نمونـه صحیـح آن برابری می کنـد. تمام 
چیـزی کـه یک هکر احتیـاج دارد یک ابزار دسـتیابی به بسـته  های تبادل 
شـده جهـت رصد ترافیک شـبکه اسـت تـا بفهمد کـه کـدام آدرس  های 

مک توسـط شـبکه مـورد پذیـرش قـرار می گیرند.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

۱.۵۷۰.۰۰۰XFX ATI 5450 2GB D3 64bit
۵.۹۰۰.۰۰۰GIGABYTE GVN750 2GB DDR5
۱.۸۰۰.۰۰۰GIGABYTE N710 2GB DDR3

۱۶.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE GV N1060 6GB DDR5
۲.۷۵۰.۰۰۰VGA XFX R7 240 4GB DDR3

Monitor
۳.۸۰۰.۰۰۰LG 19” M38A-BB
۳.۵۰۰.۰۰۰BENQ DL2020 19.5"
۳.۳۹۰.۰۰۰Samsung LED S19H325N Plus
۵.۲۰۰.۰۰۰Dell E2014 19.5"
4.۱۹۰.۰۰۰HP LV1911  18.5”

MainBoard
۱۷.۰۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170X-Soc Force
۵.۵۵۰.۰۰۰GIGABYTE Z170-D3H
۲.۹۹۰.۰۰۰GIGABYTE P110-D3
4.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE H170-HD3
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT

CPU
۱.4۵۰.۰۰۰Intel 1155 G630
۲.۰۶۰.۰۰۰ Intel 1150 G3250
4.4۵۰.۰۰۰Intel 1151 Core i3-6100
۳.۵۰۰.۰۰۰Intel 1155 Core i5-2400
۱۵.۰۰۰.۰۰۰Intel 1151 Core i7-6700K

Ram
۱.۰۱۰.۰۰۰KINGMAX 4GB DDR3 1600
۱.۸۵۰.۰۰۰APACER 8GB DDR3 1600
4.4۵۰.۰۰۰KINGMAX 16G DDR4 2400
۲.۲۵۰.۰۰۰Apacer 8GB DDR4 2400
۱.۸۵۰.۰۰۰KINGMAX 8GB DDR3 /NOTEBOOK

Hard
۲.۰۲۰.۰۰۰1TB WD BLUE 64MB
۲.۹۵۰.۰۰۰2TB Seagate 64MB
4.۰۰۰.۰۰۰3TB WD BLUE 64MB
۵.۲۳۰.۰۰۰4TB Seagate 64MB
۲.4۵۰.۰۰۰1TB WD 8MB BLUE /NOTEBOOK
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پرسشازشماپاسخازما

J    سالم بایت، اگر امکان دارد آموزش دهید که چگونه می توان فضای
مرورگر فایرفاکس را خصوصی سازی کرد:

یکی از مهمترین چیز ها برای افرادی که با اینترنت سر و کار دارند داشتن یک مرورگر پر 
 FireFox قدرت و سفارشی است. دسته ای از کاربران وجود دارند که مرورگر اصلی آن ها
از موزیالست. این مرورگر محبوب و متن باز پس از اولین عرضه توانست به سرعت در 
بین کاربران محبوب شود و استفاده پایین (نسبت به سایرین) از حافظه RAM و همچنین 
افزونه های مختلف به محبوبیت آن افزوده است. با این حال می توان با اطمینان گفت 
عده بسیار زیادی از کاربران تنها از کاربرد های ظاهری فایرفاکس استفاده می کنند و هیچ 
وقت با قابلیت های پنهان آن آشنا نمی شوند. در ادامه مجموعه ای از بهترین ترفند های 

فایرفاکس را برایتان خواهیم گفت.
فضای بیشتری روی صفحه داشته باشید

مسیر  به  کار  این  برای  کنید.  بزرگتر  را  خود  کاربردی  محیط  می توانید  راحت  خیلی 
view>toolbars>customize رفته و تیک مربوط به قسمت Use small icons را 

فعال کنید.
کلمات کلیدی هوشمند

اگر در وب سایت خاصی جست وجو می کنید می توانید از این قابلیت فایرفاکس استفاده 
 add a keyword کنید. در سایت مورد نظر روی جعبه جست وجو کلیک راست کنید، بعد
کلیدی  کلمه  این  برای  میانبر  یک  و  اسم  یک  حاال  کنید.  انتخاب  را   for this search

در نظر بگیرید (حواستان باشد چیزی انتخاب کنید که آن را بعد از نیم ساعت فراموش 
نکنید) و سپس ذخیره کنید. حاال هر وقت خواستید درباره موضوع خاصتان در آن سایت 
سپس  و  انتخابیتان  کلیدی  کلمه  فایرفاکس  آدرس  نوار  در  است  کافی  کنید  جست وجو 
مورد جست وجو را بنویسید و بعد return را انتخاب کنید. به این ترتیب یک جست وجوی 

فوری به کمک فایرفاکس انجام داده اید.
میانبر های کیبورد

میانبر ها همیشه باعث سرعت گرفتن کار می شوند. فقط کافی است به آن ها مسلط باشید. 
البته شاید حفظ کردنشان کمی زمان ببرد اما می توانید آن ها را روی یک برگه یادداشت 
چسبان بنویسید و به شیشه مانیتور وصل کنید. چندتایی از بهترین و رایج ترین میانبر های 

کیبورد در فایرفاکس این موارد هستند:
Shift+space: رفتن به باالی صفحه Space: رفتن به پایین صفحه 

Alt+N: نمایش مورد بعدی جست وجو شده Ctrl+F: جست وجو در صفحه 

Ctrl+T: باز کردن تب جدید Ctrl+D: صفحه بوکمارک ها 

Ctrl+L: رفتن به نوار آدرس Ctrl+K: رفتن به جعبه جست وجو 

Ctrl+-: کوچک کردن اندازه متن ها Ctrl+=: بزرگ کردن اندازه متن ها 

F5: رفرش صفحه Ctrl+W: بستن تب 

Alt+Home: رفتن به صفحه خانگی

تکمیل خودکار
خیلی ها با این مورد آشنا هستند اما یادآوری آن خالی از لطف نیست. برای تایپ کردن 
 .www آدرس یک وب سایت به نوار آدرس برنامه بروید و اسم سایت مورد نظر را بدون
به  را  شده  گفته  موارد  فایرفاکس  خود  تا  بزنید   Ctrl+Enter حاال  کنید،  تایپ   com.و
برای  و   shift+enter ترکیبی کلید های  از   net.آدرس های برای  کند.  تایپ  شما  جای 

آدرس های.org از ترکیب ctrl+shift+enter استفاده کنید.
حرکت بین تب ها

از  می توانید  هستند  باز  که  تب هایی  بین  کردن  حرکت  برای  ماوس  از  استفاده  جای  به 
میانبر های کیبورد استفاده کنید. برای مثال:

Ctrl+tab: حرکت به جلو در بین تب ها

Ctrl+shift+tab: حرکت به عقب در بین تب ها

یکی از اعداد 1 تا ctrl + 9: رفتن به تب با شماره مشخص
میانبر های ماوس

برایتان سخت است دستتان را از روی ماوس بردارید و کلید های کیبورد را فشار دهید؟ 
اشکالی ندارد. از این میانبر های مخصوص ماوس استفاده کنید:

کلیک وسط روی لینک: باز شدن لینک در پنجره جدید
Shift+ اسکرول به سمت پایین: صفحه قبلی

Shift+ اسکرول به سمت باال: صفحه بعدی

Ctrl+ اسکرول به سمت باال: کوچک کردن اندازه متن ها

Ctrl+ اسکرول به سمت پایین: بزرگ کردن اندازه متن ها

کلیک وسط روی یک تب: بستن تب
افزایش سرعت فایرفاکس

شاید این قابلیت برای کاربران ایرانی که همیشه با مشکل سرعت اینترنت درگیر هستند 
بسیار کاربردی باشد. برای افزایش سرعت مرورگر به ترتیب این کار ها را انجام دهید:

عبارت  فیلتر  بخش  در  بعد  کنید.  تایپ  را   about:config عبارت  آدرس  نوار  در   -

network.http را بنویسید و موارد زیر را تغییر دهید

true به :network.http.pipelining

true به :network.http.proxy.pipelining

network.http.pipelining.maxrequests: به عددی مثل 30

RAM محدود کردن فضای اختصاص داده شده به
اشغال  را  شما  دستگاه   RAM از  زیادی  بسیار  حجم  فایرفاکس  می کنید  احساس  اگر 
می کند می تواند به راحتی میزان حافظه اختصاص داده شده به آن را محدود کنید. مجددا 
browser.cache.disk. را بنویسید و Browser.cache .را تایپ کنید about:config

capacity را انتخاب کنید. می بینید که عدد پیش فرض 50000 است. اگر RAM دستگاه 

شما بین 512 مگابایت و 1 گیگابایت است می توانید این عدد را روی 15000 تنظیم کنید.

کار طوالنی با رایانه را رها کنید

امروزه با کاربرد های وسیعی که استفاده از رایانه در انجام 
امور شخصی، سرگرمی، کاری و اداری افراد مختلف دارد 
توجه به سالمتی اشخاص در هنگام استفاده طوالنی مدت 
از رایانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود و کاربران رایانه باید 
عالئم  بروز  از  باشند  قادر  تا  باشند  داشته  توجه  نکاتی  به 
و...  چشم  خستگی  درد،  سر  درد،  کمر  مانند  درد هایی  و 
جلوگیری کنند. یکی از راه حل  ها که به سالمتی شما کمک 
می کند استراحت  های کوتاه است تا به طور مثال پس از طی 
شدن دقایق مشخصی در کار با رایانه، شما مدت زمانی را 
(مثًال 5 دقیقه) به مغز و چشمانتان استراحت کوتاه دهید تا 

عالوه بر رفع خستگی به مغزتان نیز این فرصت را بدهد تا 
در هنگام کار دوباره با رایانه بهتر و خالق تر از قبل عمل 

کند.

 EyeLeo، FadeTop، BreakTaker، Breaker،
Workrave برخی از نرم افزار هایی هستند که می توانند 

در این زمینه به شما کمک کنند تا به صورت منظم به شما 
زمان استراحت  های کوتاه و ورزش را یادآوری کرده و از 

خستگی و درد های ناشی از کار با رایانه جلوگیری کنند.

:EyeLeo نرم افزار
به  مشابه  افزار های  نرم  تمام  و  نرم افزار  این  کار  طریقه 
زمانی  تنظیمات  انجام  پس از  شما  که  است  گونه  این 
برنامه (برای نمایش صفحه استراحت و...) یک صفحه 
هستید  رایانه  با  کار  مشغول  که  هنگامی  در  را  پیغام  یا 
آوری  یاد  شما  به  مثال  طور  به  که  می کنید  مشاهده 
است.پس از  بدنی  تحرک  و  استراحت  وقت  می کند 
نصب این نرم افزار پنجره ای به صورت اتوماتیک به شما 
نمایش داده می شود که می توان از طریق آن تنظیمات 
نمایش پیغام و مدت زمان استراحت کوتاه یا بلند مدت 
را تعیین کرد. پس از انجام تنظیمات، در یادآوری کوتاه 
داده  نمایش  ویندوز  پایین  در  آپی  پاپ  پنجره  مدت 
می کند.  اعالم  را  استراحت  وقت  شما  به  که  می شود 
فرا  مدت  بلند  استراحت  زمان  که  صورتی  در  همچنین 
برسد برنامه رایانه را به حالت قفل در می آورد و در یک 
صفحه Full Screen که دارای دکمه پرش (Skip) نیز 
است به شما اعالم می کند که االن وقت استراحت بلند 
http://eyeleo.com/download مدت است. 

:FadeTop نرم افزار
است.  یادآوری  برای  متفاوت  ابزاری  دارای   FadeTop

این برنامه با محو (Fade) کردن صفحه نمایش و تغییر 
رنگ آن به کاربر اخطار می دهد که وقت استراحت است. 
پس از اتمام زمان استراحت صفحه نمایش دوباره به حالت 
عالوه  برنامه  این  تنظیمات  در  می گردد.  باز  خود  عادی 
بر تنظیمات زمانی شما می توانید تعیین کنید که در زمان 
و  رنگ  چه  به  متن  ها  و  صفحه  اندازه  و  رنگ  استراحت 
/http://www.fadetop.com حالتی تغییر کنند. 

:Workrave نرم افزار
ایـن برنامـه هـم یـک نرم افـزار قدرتمنـد اسـت که به 
شـما اجـازه می دهـد تا زمـان اسـتراحت بیـن کار های 
مانـده  باقـی  زمـان  مـدت  و  تنظیـم  را  خـود  روزانـه 
اسـتراحت یـا کار را در پنجـره کوچـک پاییـن صفحـه 
مشـاهده کنیـد. با کلیک بـر روی آیکن کوچـک برنامه 
می توانیـد   Mode گزینـه  انتخـاب  و  ابـزار  نـوار  در 
حالت  هـای متفاوتـی بـرای برنامـه تعییـن نماییـد و یا 
ایـن کـه از طریـق گزینـه exercise لیسـتی از کار هـا 
اسـتراحت  زمـان  در  می توانیـد  کـه  ورزش  هایـی  و 
انجـام دهیـد را مشـاهده کنیـد. همچنیـن از طریـق 
Preferences می تـوان اسـتراحت  های کوتـاه، کامل 

و محدودیت  هـای روزانـه را مدیریـت کـرد.
http://www.workrave.org/download/

بازی با پنجره های ویندوز
 چگونه در ویندوز یک پنجره را روی پنجره های دیگر قرار دهیم

قراردادن  برای  راهکاری  فرض  پیش  صورت  به  ویندوز 
همیشگی یک پنجره باالتر از دیگر پنجره ها یا به اصطالح 
از  است.  نداده  ارائه  پنجره  یک  کردن   always-on-top

طرفی تنها تعداد کمی از نرم افزار ها به صورت پیش فرض 
گزینه ای برای انجام این کار در نظر گرفته اند. این هفته 
دیگر  بر روی  پنجره  یک  دائمی  قراردادن  روش های 
پنجره ها در ویندوز را بررسی خواهیم کرد. شرایط متفاوتی 
برای  را  پنجره  یک  بخواهید  شاید  درآن  که  دارند  وجود 
همیشه بر روی دیگر پنجره ها قرار دهید. حالتی را در نظر 
بگیرید که می خواهید نرم افزار مانیتورینگ مصرف منابع 
وارد  هنگام  یا  باشد.  رویت  قابل  همواره  شما  سیستمی 
کردن یک سری داده در نرم افزار اکسل، کلیک کردن بین 
پنجره ها برای این که ترتیب آن ها را عوض کنید، شما را به 
ستوه آورده است. در چنین شرایطی قراردادن یک پنجره 
باالتر از تمامی پنجره های دیگر می تواند تمامی مشکالت 
را برطرف کند.برنامه هایی که در ادامه معرفی می شوند هر 

کدام به نحوی این وظیفه را انجام می دهند.

استفاده از AutoHotkey و کلید میانبر
نرم افزار AutoHotkey یک نرم افزار مفید و کاربردی است 
که با استفاده از آن می توانید انواع و اقسام وظایف را تنها 
با فشردن چند کلید ترکیبی انجام دهید. کاربرد های این 
نرم افزار بسیار فراتر از always-on-top کردن یک پنجره 
در ویندوز هستند؛ اما این کاربرد خاص می تواند بهانه خوبی 
برای یادگیری کار با این نرم افزار به صورت کلی باشد. با 
استفاده از AutoHotkey، نوشتن یک خط اسکریپت و 
استفاده از یک کلید میانبر، می توان هر پنجره ای را برای 
روش  این  مزیت  قرارداد.  پنجره ها  دیگر  بر روی  همیشه 
سبک بودن آن و عدم استفاده از منابع سیستمی زیاد است. 
قبل از هر چیز نرم افزار AutoHotkey را دانلود و نصب 
کنید. پس از نصب و اجرای برنامه بر روی آیکون سبز رنگ 
H در system tray کلیک کرده و گزینه Open را انتخاب 
کنید. از منوی File گزینه Edit Script را انتخاب کرده و کد 

زیر را در آن کپی و ذخیره کنید:
^SPACE: Winset، Alwaysontop،، A

کنید.  انتخاب  را   Reload Script گزینه  File منوی  از 
 Ctrl + Space دکمه های دادن  فشار  با  می توانید  حاال 
به صورت همزمان پنجره ای را که در آن مشغول به کار 

هستید را همیشه باالتر از دیگر پنجره ها نگه دارید. اگر 
فشار  را   Ctrl+Space ترکیبی کلید های  دیگر  بار  یک 
اگر  گشت.  خواهد  باز  عادی  حالت  به  پنجره شما  دهید 
ترکیب Ctrl+Space را دوست ندارید، می توانید قسمت 
SPACE^ را در اسکریپت باال عوض کنید و ترکیب دلخواه 

خودتان را قرار دهید. برای مشاهده لیستی از دستور های 
ببینید. را  اینجا  ترکیبی  کلید های  به  مربوط  اسکریپت 

TurboTop نرم افزار
گرافیکی  رابط  با  نرم افزاری  از  استفاده  دنبال  به  اگر 
ترکیبی  کلید های  از  استفاده  به  عالقه ای  و  هستید 
استفاده   TurboTop نرم افزار  از  می توانید  ندارید، 
 TurboTop مشابه  نرم افزار های  دیگر  بر خالف  کنید. 
ویژگی های غیرکاربردی و گیج کننده زیادی ندارد؛ بلکه 
یک نرم افزار سبک است که در system tray ویندوز 
اجرا می شود. بر روی آیکون آن کلیک کرده تا لیستی از 
پنجره های در حال اجرا را مشاهده کنید. با کلیک بر روی 
پنجره ها  دیگر  بر روی  همیشه  برای  را  آن  پنجره،  نام 
همه پنجره ها  بر روی  ازقبل  که  پنجره ای  دهید.  قرار 
با  می شود.  دیده  نامش  کنار  تیک  عالمت  یک  باشد 
کلیک مجدد بر روی نام پنجره می توانید آن را به حالت 
نرم افزار  که  است  این  نکته جالب  برگردانید.  عادی 
نشده  آپدیت  حال  به  تا   2004 سال  از   TurboTop

هم  هنوز  سال   12 گذشت  پس از  حال  این  با  اما  است؛ 
می کند. عمل  بهتر  جدید  مشابه  نرم افزار های  خیلی  از 

PowerMenu نرم افزار
این ابزار گزینه های بیشتری به منو های ویندوز اضافه 

دیگر  بر روی  پنجره  یک  دادن  بر قرار  عالوه  می کند. 
پنجره ها با استفاده از این ابزار می توانید یک پنجره را 
 taskbar بفرستید مثًال در مواقعی که system tray به
شلوغ و پر از برنامه است انجام این کار توصیه می شود 
هم  را  پنجره ها   (transparency) شفافیت  حتی  یا  و 

می توانید تغییر دهید.

گزینه های خود نرم افزار ها )بدون نصب 
هرگونه نرم افزار اضافه(

بسیاری از نرم افزار ها درون خود گزینه ای برای قراردادن 
پنجره شان بر روی دیگر پنجره ها دارند. این گزینه معموًال 
در مدیاپلیر ها، ابزارهای سیستمی و دیگر نرم افزار هایی 
که نیاز است همیشه روی دیگر پنجره ها باقی بمانند دیده 
می شود. همچنین در برنامه هایی که از نصب پالگین و 
افزونه ها پشتیبانی می کنند ممکن است بتوانید افزونه ای 
کنید. پیدا   always-on-top ویژگی کردن  فعال  برای 
برای مثال در زیر به چند نرم افزار که این ویژگی را به 

صورت پیش فرض در خود دارند اشاره می کنیم:

Always on top و گزینه Video منوی :VLC

 Organize منوی  از   :Windows Media Player

شده  پنجره باز  در  کنید.  انتخاب  را   Options گزینه
 Player settings قسمت  در  و  رفته   Player تب  به 
 Keep Now Playing on top of other» گزینه

windows» را فعال کنید.

چنین  نرم افزار ها  بیشتر  که  آنجایی  از  حال  هر  به 
گزینه ای ندارند، بهتر است با استفاده از یک ابزار جانبی 

این کار را انجام دهید.

ITدراجتماع

مبتدیان

 گلسـا ماهیـان
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پرسشوپاسخهمراه

J    دوسـتان عزیز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به
آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایید.

   J Byte.Hamrah@gmail.com

J    سـالم بایـت، اگر امکان دارد، یک بررسـی تخصصی از گوشـی دو 
سـیم کارته Gigabyte GSmart Saga S3 داشـته باشید.

ــد  ــش گام در تولیـ ــرکت های پیـ ــن شـ ــی از معروف تریـ ــت یکـ ــرکت گیگابایـ شـ
ســـخت افزار اســـت. گیگابایـــت بـــه عنـــوان یکـــی از 20 شـــرکت برتـــر کشـــور 
ــرای  ــرد بـ ــاخت مادبـ ــت در سـ ــد. گیگابایـ ــاب شـ ــال 2010 انتخـ ــوان در سـ تایـ
ـــاپ  ـــد لپ ت ـــن در تولی ـــی دارد. همچنی ـــهرت جهان ـــل و AMD ش ـــای اینت پردازنده ه
ـــال  ـــم از س ـــل را ه ـــد موبای ـــت تولی ـــم تبحـــر دارد. گیگابای ـــای گرافیکـــی ه و کارت ه
2009 میـــالدی آغـــاز کـــرد. ایـــن واحـــد ســـعی دارد تـــا بـــا تولیـــد گوشـــی های 
ـــی همراه  ـــازار گوش ـــت را در ب ـــام گیگابای ـــخت افزار ن ـــت و س ـــر قیم ـــان رده از نظ می
 GSmart ـــد ـــا برن ـــی ها ب ـــن گوش ـــد. ای ـــرح کن ـــخت افزار مط ـــازار س ـــل ب ـــم مث ه
وارد بـــازار شـــدند. ایـــن گوشـــی ها در مقایســـه بـــا رقبـــا از ســـخت افزار مشـــابه 
بـــا قیمـــت پایین تـــری برخوردارنـــد. تمامـــی ایـــن گوشـــی ها بر پایـــه سیســـتم 
عامـــل اندرویـــد هســـتند. گوشـــی جی اســـمارت ســـاگا (GSmart Saga S3) از 
ســـری گوشـــی های تولیـــد شـــده توســـط گیگابایـــت بـــا برنـــد جی اســـمارت و 
بر پایـــه اندرویـــد اســـت. ایـــن گوشـــی از جنـــس پالســـتیک اســـت و 190 گـــرم 
وزن و نزدیـــک بـــه 8,5 میلی متـــر ضخامـــت دارد. ایـــن گوشـــی از دو ســـیم کارت 
و شـــبکه 3G پشـــتیبانی می کنـــد. ســـاگا S3 بـــه صفحـــه نمایشـــی 6 اینچـــی بـــا 
رزولوشـــن 720 در 1280 پیکســـل و تراکـــم 245 پیکســـل بر اینـــچ مجهـــز شـــده 
ــت  ــت رم و هشـ ــک گیگابایـ ــراه یـ ــه همـ ــه مدیاتک MT6582 بـ ــت. تراشـ اسـ
ـــوان  ـــه عن ـــش دارد ب ـــت افزای ـــت قابلی ـــا 32 گیگابای ـــه ت ـــی ک ـــت حافظه داخل گیگابای
ــی  ــات ارتباطـ ــه شده اســـت. از امکانـ ــر گرفتـ ــی در نظـ ــن گوشـ ســـخت افزار ایـ
ـــرد. دو  ـــاره ک ـــو اش ـــوث، GPS، Wi-Fi و رادی ـــه بلوت ـــوان ب ـــاگا S3 می ت ـــر در س دیگ
دوربیـــن بـــا حســـگر های هشـــت و دو مگاپیکســـلی بـــه ترتیـــب دوربین هـــای 
ـــوع  ـــاعتی از ن ـــر س ـــی آمپ ـــری 3000 میل ـــتند. بات ـــی هس ـــن گوش ـــلفی ای ـــی و س اصل
ـــه  ـــر گرفت ـــی در نظ ـــن گوش ـــرای ای ـــم دارد ب ـــض ه ـــت تعوی ـــه قابلی ـــون ک لیتیون-ی
ـــوس  ـــه نکس ـــباهت هایی ب ـــت و ش ـــاده اس ـــی س ـــر گوش ـــی ظاه ـــت. طراح ـــده اس ش
6 دارد. روی لبه باالیـــی گوشـــی پـــورت microUSB و همچنیـــن جـــک 3,5 
میلی متـــری هدفـــون قـــرار دارد. روی لبه ســـمت چـــپ کلید هـــای کنتـــرل صـــدا 
و روی لبه ســـمت چـــپ کلیـــد روشـــن/خاموش مشـــاهده می شـــود. لبه پایینـــی 
ـــه  ـــی مکالم ـــون اصل ـــا میکروف ـــد، ام ـــر می رس ـــه نظ ـــی ب ـــگاه اول خال ـــی در ن گوش
ـــت.  ـــده اس ـــا داده ش ـــو ج ـــاب جل ـــی و ق ـــاب دور گوش ـــل ق ـــه در حدفاص ـــن لب روی ای
ــی  ــای لمسـ ــی و کلید هـ ــش 6,0 اینچـ ــی صفحه نمایـ ــی گوشـ ــاب جلویـ روی قـ
ـــم  ـــه چش ـــه ب ـــتند ک ـــواردی هس ـــن م ـــا؛ اولی ـــت برنامه ه ـــه و مدیری ـــت، خان برگش
ـــلفی و  ـــن س ـــه، دوربی ـــپیکر مکالم ـــم اس ـــگر ه ـــن نمایش ـــاالی ای ـــد. در ب می خورن
ـــس  ـــه از جن ـــتی ک ـــاب پش ـــد. ق ـــرار گرفته ان ـــنایی ق ـــاورت و روش ـــگر های مج حس
ـــاب،  ـــن ق ـــت. روی ای ـــدن اس ـــاز ش ـــل ب ـــختی قاب ـــه س ـــده ب ـــاخته ش ـــتیک س پالس
ـــتی  ـــاب پش ـــای ق ـــوع LED و در انته ـــش از ن ـــر فل ـــی پایین ت ـــی و کم ـــن اصل دوربی
اســـپیکر اصلـــی گوشـــی وجـــود دارد. در وســـط ایـــن قـــاب هـــم برنـــد تجـــاری 
ـــیم کارت  ـــای دو س ـــاب، ج ـــن ق ـــردن ای ـــاز ک ـــد از ب ـــده اســـت. بع GSmart هـــک ش

در قطـــع اصلـــی و همچنیـــن محـــل قرارگیـــری کارت حافظـــه microSD قابـــل 
ـــی  ـــری گوش ـــه بات ـــی ب ـــتی دسترس ـــاب پش ـــدن ق ـــود بازش ـــا وج ـــتند. ب ـــاهده هس مش
ـــگر 6,0  ـــت. نمایش ـــض نیس ـــل تعوی ـــر قاب ـــط کارب ـــری توس ـــت و بات ـــن اس غیرممک
اینچـــی بـــا رزولوشـــن 720 در 1280 پیکســـل کـــه می توانـــد تـــا 5 لمـــس را بـــه 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــاگا S3 در نظ ـــرای س ـــد ب ـــتیبانی کن ـــان پش ـــورت همزم ص
ایـــن نمایشـــگر تراکـــم 245 پیکســـل بر هـــر اینـــچ دارد. بـــه لطـــف تکنولـــوژی 
IPS بـــرای دیـــدن محتویـــات نمایشـــگر از زوایـــای مختلـــف مشـــکلی نخواهیـــد 

داشـــت. روشـــنایی نمایشـــگر کم اســـت و در محیط  هـــای بـــا نـــور بـــاال مثـــل 
ـــکل  ـــار مش ـــات دچ ـــدن محتوی ـــر در دی ـــا کارب ـــید حتم ـــور خورش ـــتقیم ن ـــش مس تاب
ـــه  ـــگر ب ـــن نمایش ـــتند. ای ـــده هس ـــاگا S3 زن ـــگر س ـــا در نمایش ـــد. رنگ ه ـــد ش خواه
حس گر هـــای مجـــاورت، شتاب ســـنج مجهـــز شـــده اســـت. همچنیـــن سنســـور 
ســـنجش میـــزان روشـــنایی محیـــط در ایـــن گوشـــی وجـــود دارد تـــا روشـــنایی 
ـــد. گوشـــی ســـاگا S3 از تراشـــه  صفحه نمایـــش را در شـــرایط مختلـــف تغییـــر ده
میـــان رده مدیاتـــک MT6582اســـتفاده می کنـــد. ایـــن تراشـــه از نـــوع 32 بیتـــی 
ـــدرت  ـــا ق ـــته ب ـــار هس ـــه چه ـــن تراش ـــری دارد. روی ای ـــی 28 نانومت ـــت و لیتوگراف اس
ـــرای  ـــت. ب ـــرار گرفته اس ـــی ق ـــده اصل ـــوان پردازن ـــه عن ـــز ب ـــردازش 1,3 گیگاهرت پ
پردازش هـــای گرافیکـــی هـــم مالـــی 400 بـــا لیتوگرافـــی 28 نانومتـــری و قـــدرت 
ـــه  ـــن تراش ـــن روی ای ـــت. همچنی ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــز در نظ ـــردازش 500 مگاهرت پ
یـــک گیگابایـــت رم از نـــوع LPDDR2 قـــرار دارد. ســـاگا S3 مجهـــز بـــه هشـــت 
گیگابایـــت حافظه داخلـــی اســـت. البتـــه بـــه کمـــک کارت حافظه جانبـــی ایـــن 
ــخت افزار  ــت. سـ ــش اسـ ــل افزایـ ــت قابـ ــا 32 گیگابایـ ــی تـ ــدار حافظه داخلـ مقـ
ـــب  ـــار 19413 را کس ـــدان دور از انتظ ـــه چن ـــره ن ـــون AnTuTu نم ـــا آزم ـــاگا S3 ب س
ــرای چنیـــن  ــا بـ ــد، امـ ــر نمی رسـ ــه نظـ ــدان خـــوب بـ ــره چنـ ــرد. ایـــن نمـ کـ

ـــت. ـــول اس ـــل قب ـــی قاب رده قیمت

زمان در دست شماست
ایـــن روز هـــا دیگـــر کمتـــر کســـی پیـــدا می شـــود 
ــتفاده  ــدن اسـ ــدار شـ ــرای بیـ ــاعت بـ ــه از سـ کـ
ــان  ــه موبایلشـ ــه بـ ــن زمینـ ــرا در ایـ ــد و اکثـ نمایـ
اعتمـــاد می کننـــد. بایـــد قبـــول کنیـــم کـــه هـــر 
روز بیـــدار شـــدن کار بســـیار طاقـــت فرســـایی 
ــرای  ــه بـ ــاس ارزش دارد کـ ــن اسـ ــت، بر همیـ اسـ
ــاب  ــبی را انتخـ ــای مناسـ ــوع ابزار هـ ــن موضـ ایـ
کنیـــم تـــا بتوانیـــم اندکـــی فرآینـــد بیـــدار شـــدن 
را لـــذت بخش تـــر کنیـــم. معمـــوال هـــر گوشـــی 
خـــودش یـــک ســـاعت دارد کـــه شـــما می توانیـــد 
ــتفاده  ــه اسـ ــی کـ ــتم عاملـ ــه سیسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
می کنیـــد از امکانـــات مختلـــف آن ســـاعت بهـــره 
ببریـــد امـــا بـــدون شـــک اگـــر یـــک اپلیکیشـــن 
ـــی  ـــن کار طراح ـــرای ای ـــی ب ـــورت اختصاص ـــه ص ب
شـــود، می توانـــد بهتـــر پاســـخگوی نیاز هـــای مـــا 
ـــاوت  ـــه متف ـــک برنام ـــما ی ـــه ش ـــه ب ـــن هفت ـــد. ای باش
ــام  ــان و پاســـخگویی تمـ در جهـــت مدیریـــت زمـ
نیازهایتـــان در زمینـــه ســـاعت، معرفـــی خواهیـــم 
کـــرد. اپلیکیشـــن Timely یکـــی از زیباتریـــن و 
بهتریـــن ســـاعت  هایی اســـت کـــه می تـــوان 
بـــرای سیســـتم عامـــل اندرویـــد پیـــدا کـــرد امـــا 
رابـــط کاربـــری جـــذاب تنهـــا موضوعـــی نیســـت 
در  برنامـــه  متفاوت تریـــن  بـــه  را   Timely کـــه
ــد؛ ایـــن اپلیکیشـــن  ــوزه خـــود تبدیـــل می کنـ حـ

ـــتفاده  ـــا اس ـــه ب ـــای داده ک ـــود ج ـــی را در خ تنظیمات
ــا می تـــوان تجربـــه ای راحت تـــر از بیـــدار  از آن  هـ
ـــگ  ـــا زن ـــود ده  ه ـــی در دل خ ـــم ل ـــت. تای ـــدن داش ش
متفـــاوت را جـــای داده اســـت. در مجموعـــه ایـــن 
ــا  ــه طبیعـــت تـ ــوط بـ ــای مربـ ــا از صدا هـ زنگ  هـ
ــدا  موســـیقی  های هیجـــان انگیـــز را می تـــوان پیـ
ــای  ــترده زنگ  هـ ــه گسـ ــت مجموعـ ــرد. اهمیـ کـ
ـــوع  ـــد تن ـــه می توان ـــت ک ـــت اس ـــن جه Timely بدی

ـــاال  ـــاورد. احتم ـــما بی ـــدن ش ـــدار ش ـــد بی ـــه فرآین را ب
ـــه  ـــد ک ـــه کرده ای ـــس را تجرب ـــن ح ـــال ای ـــه ح ـــا ب ت
پـــس از چنـــد روز حالتـــان از زنـــگ بیـــدار باشـــی 
کـــه تنظیـــم کرده ایـــد بـــه هـــم بخـــورد، امـــا بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــر وق ـــا ه ـــد ت ـــانس را داری ـــن ش ـــی ای تایمل
ــیقی مناســـب دیگـــری را  ــتید، موسـ دوســـت داشـ
ـــالت  ـــی از معض ـــد. یک ـــدن برگزینی ـــدار ش ـــت بی جه
ـــه  ـــاره ب ـــئله دوب ـــدن، مس ـــدار ش ـــن بی ـــر در حی دیگ
خـــواب رفتـــن اســـت. خیلـــی از اوقـــات ســـاعت 
ــم و  ــا آن را خامـــوش می کنیـ ــد و مـ زنـــگ می زنـ
ـــن  ـــرای ای ـــم. Timely ب ـــواب می روی ـــه خ ـــاره ب دوب
ـــرای  ـــد ب ـــما می توانی ـــی دارد. ش ـــز راه حل ـــئله نی مس
 Challenge ســـاعتی کـــه تنظیـــم می کنیـــد یـــک
گزینـــه،  ایـــن  فعال ســـازی  بـــا  برگزینیـــد.  را 
ـــل  ـــه ح ـــوط ب ـــاعت من ـــگ س ـــردن زن ـــوش ک خام
کـــردن پازل هـــای مختلـــف می شـــود تـــا از ایـــن 

ـــواب  ـــل از خ ـــورت کام ـــه ص ـــما ب ـــز ش ـــق مغ طری
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــاره کنی ـــد اش ـــه بای ـــود. البت ـــدار ش بی
 Timely ـــن ـــی اپلیکیش ـــخه پول ـــص نس ـــی مخت ویژگ
ـــردی  ـــر ف ـــه اگ ـــت ک ـــد گف ـــال بای ـــر ح ـــه ه ـــت. ب اس
هســـتید کـــه بـــه ســـختی از خـــواب برمی خیزیـــد 
ایـــن برنامـــه همـــه تالشـــش را می کنـــد تـــا 
ـــت  ـــد، دس ـــدار نکن ـــواب بی ـــما را از خ ـــه ش ـــی ک زمان
ـــن  ـــد ای ـــخه اندروی ـــود نس ـــرای دانل ـــدارد. ب از کار برن
ـــد  ـــر بزنی ـــک زی ـــه لین ـــری ب ـــد س ـــه می توانی برنام
ـــود را  ـــدن خ ـــواب مان ـــکل خ ـــه مش ـــرای همیش و ب

ـــد: ـــل کنی ح
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در یک قلعه زندگی کنید
وصف  برای  می توان  که  است  کلمه ای  تنها  فوق العاده 
یک بازی با نام Castle Raid، به کار برد. یک استراتژی 
تمام عیار از نوع موبایلی که همه جوره نیاز های یک گیمر 
بازی  های موبایل را می شناسد و به آن پر و بال می دهد. 
بازی از دو بخش تک نفره و چند نفره تشکیل شده که 
بخش  لذت  بسیار  برای تان  بخش  دو  هر  تجربه  قطعا 
خواهد بود. در بخش تک نفره یک داستان کوتاه با گیم 
پلی بلند را دنبال می کنید که شما را آماده نبرد های حقیقی 
با دوستان تان می کند. همانند بازی  های استراتژی چون 
Clash of Clans، در این بازی هم نیرو هایی در اختیار دارید 

که باید در هر مرحله آن  ها را وارد میدان نبرد کنید تا جنگ 
از آن شما باشد. زمین های بازی متفاوت از یکدیگر هستند 
و موانع طبیعی و انسانی از جمله دریاچه  های کوچک، نهر 

آب و پل در نقشه قرار دارند تا هر بار استراتژی شما را درگیر 
تغییرات کنند. از طرفی قلعه دشمن هم هر بار پیشرفته تر 
از گذشته می شود و درگیری سخت تر و سخت تر از گذشته 
خواهد بود اما دوست داشتنی ترین قسمت ماجرا، نبرد های 
دو نفره است؛ یک تبلت و دو جنگجوی شجاع. در نبرد های 
دو نفره، دیگر هوش مصنوعی معنا ندارد و تنها موضوع 
مهم در این میان چگونگی چینش و دستور های حمله ای 
است که در طول بازی می دهید. یک موضوع هیجان انگیز 
دیگری که بازی را می تواند جذاب تر از گذشته کند، حضور 
اژد ها در بازی است که خود یک امتیاز مثبت در نبرد ها 

محسوب می شود.
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حذف و مرتب سازی برنامه  ها در موبایل و ساعت  های هوشمند
محبوبیت گجت های پوشیدنی روز به روز بیشتر می شود و 
همچنین  و  جذابیت  از  هوشمند  ساعت های  میان  این  در 
محدودیت بیشتری نسبت به دیگر گجت ها برخوردار هستند. 
یکی از این محدودیت ها صفحه نمایش کوچک این ساعت 
در  را  آن  در  موجود  اپلیکیشن های  به  دسترسی  که  است 
مواردی دشوار می کند. چنانچه شما نیز یکی از این ساعت ها 
را در اختیار داشته باشید حتما می دانید فهرست اپلیکیشن ها 
در این ساعت با توجه به تاریخ نصب مرتب می شود و در این 
حالت چنانچه بخواهید به اپلیکیشنی دسترسی داشته باشید که 
مدت ها پیش آن را روی دستگاه نصب کرده اید، باید صفحات 
مختلفی از فهرست اپلیکیشن ها را طی کنید تا به برنامه 
موردنظر دسترسی یابید. گاهی نیز ممکن است قصد داشته 
باشید اپلیکیشنی را از روی دستگاه حذف کنید تا دسترسی 
به گزینه های ضروری با راحتی و سرعت بیشتری امکان پذیر 
باشد. در این ترفند شما را با روش های مرتب سازی اپلیکیشن ها 
و حذف اپلیکیشن های دلخواه توسط تلفن همراه مجهز به 
سیستم عامل اندروید و ساعت هوشمندتان آشنا می کنیم:
ـ   1 واسط:  اپلیکیشن  از  استفاده  اول:  روش 
مطمئن شوید تلفن همراه و ساعت هوشمند شما با یکدیگر 
ـ اپلیکیشن Samsung Gear را از  جفت (Pair) شده اند. 2 
کنید. اجرا  خود  اندرویدی  دستگاه  اپلیکیشن های   فهرست 

ـ در باالی صفحه  ـ گزینه Apps layout را فشار دهید. 4   3 

مجموعه ای از دایره ها که هر کدام فهرستی از اپلیکیشن های 
ساعت هوشمندتان را در خود جای داده اند قابل مشاهده است و 
اولین دایره از سمت چپ نشان دهنده اولین صفحه از فهرست 
برنامه های شماست. در زیر این دایره ها نیز آیکون و نام برنامه ها 
قابل مشاهده است که شما می توانید با کشیدن و رها کردن هر 
کدام ترتیب نمایش آن ها را تغییر دهید. به محض تغییر در 
ترتیب نمایش، دایره دربردارنده آیکون موردنظر نیز تغییر کرده و 
به این ترتیب می توانید اولین دایره که اولین صفحه را به نمایش 
درآورده است، با فهرست برنامه های دلخواه خود کامل کنید. 
ـ چنانچه در مرحله 4 روی گزینه Uninstall در باال سمت   5
راست صفحه فشار دهید، صفحه حذف برنامه ها برای شما 
نمایش داده می شود. برای حذف هر یک از برنامه های موجود 
در این صفحه کافی است روی آیکون تفریق در مقابل آن فشار 
داده و در پنجره تایید عملیات حذف گزینه OK را فشار دهید.

روش دوم: استفاده از ساعت هوشمند
ـ کلید Home را فشار دهید تا صفحه اپلیکیشن ها نمایش   1
به  لحظه  چند  و  داده  فشار  را  صفحه  مرکز  ـ  شود. 2  داده 
همان حالت نگه دارید تا حالت ویرایش (Edit mode) فعال 
ـ برای تغییر ترتیب نمایش اپلیکیشن ها از عملیات  شود. 3 
کشیدن و رها کردن کمک بگیرید و برای حذف هریک از 
اپلیکیشن های قابل حذف، روی آیکون تفریق که کنار آن ها 

به نمایش درآمده است فشار دهید.

نرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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معرفیشخصیت

الی

همانطـور که می دانید شـخصیت پردازی نقش بسـیار مهمـی در یک بـازی رایانه ای ایفا 
می کنـد و چـون گیمـر به جای آن شـخصیت بـازی می کند و خـود را در شـرایط او حس 
می کنـد اهمیـت آن دوچنـدان می شـود امـا آیـا تـا به حـال به شـخصیت هایی که شـما 
حتـی نمی توانیـد آن هـا را کنتـرل کنید هم فکـر کرده اید؟ آیا تا به حال شـده شـخصیت 
غیرقابـل کنتـرل یـک بازی بـه اندازه شـخصیت اصلـی بازی کـه کنتـرل آن را بر عهده 
داریـد برایتان مهم باشـد؟ اگـر بـازی آخریـن بازمانـده (The last of us) را تجربه کرده 
باشـید قطعـا و یقینا شـخصیت الی این مشـخصات را برای شـما داشـته اسـت. درسـت 
اسـت کـه شـما در نقـش جوئـل بـازی می کنیـد و الی توسـط هـوش مصنوعـی کنترل 
می شـود امـا رابطـه ای کـه بین الـی و جوئل بـه وجود می آیـد به قـدری و زیبـا و واقعی 
اسـت کـه نمی توانیـد بـه راحتـی از آن بگذریـد و همـان طـور کـه الـی بـه انـدازه دختر 
جوئـل بـرای او مهـم می شـود این احسـاس را به شـما هـم منتقـل می کند که دوسـت 
داریـد بـا تمـام قوا تـالش کنید تا الـی زنده بمانـد. الی یک دختر چهارده سـاله اسـت که 
در دنیایـی ترسـناک و پـر از ناراحتـی بـزرگ شـده و هر گز دنیـای قبل از شـیوع بیماری 
سراسـری را ندیـده و خانـواده خـود را هـم از دسـت داده اسـت در عین حال شـخصیتی 
بسـیار شـوخ طبع و جـذاب دارد. زیبایـی شـخصیت پردازی الـی در ایـن اسـت کـه او به 
شـدت واقعـی اسـت. نـه ابر قهرمـان اسـت و نـه توانایی هـای خارق العـاده دارد و همین 
باعـث می شـود که حتـی عدم توانایی او در سـوت زدن هـم برایمان جالب باشـد و زمانی 
کـه او یـاد می گیـرد چطـور سـوت بزند ما هـم درون خود احسـاس شـعف و خوشـحالی 
داشـته باشیم.شـخصیت الـی در عیـن سـادگی پیچیدگی های غیـر قابل درکـی دارد که 
مـا را بـه سـمت او جـذب می کنـد. مثـال او تصـور چنـدان درسـتی از حیوانات نـدارد اما 
دایناسـور ها موجـودات مـورد عالقه او هسـتند! الـی یکـی از مهم ترین مهره هـای بازی 
آخریـن بازمانده اسـت کـه انصافا به بهترین نحو ممکن شـخصیت پردازی شـده اسـت.

بازیکوچک

موتور سواری در حومه

بازی هـای ورزشـی معمـوال طرفداران مشـخصی دارنـد. البتـه فوتبـال و اتوموبیل رانی 
همیشـه جـزو پرطرفدارتریـن بازی هـای ورزشـی بوده انـد. بـه طـور کلـی بازی هـای 
ورزشـی کـه حـس رقابـت را بر می انگیزنـد طرفدار های بسـیار بیشـتری دارنـد در عین 
حـال زمانـی کـه حریف شـما هـوش مصنوعی اسـت و نـه یک انسـان واقعـی جذابیت 
خـود را از دسـت می دهنـد و تکـراری می شـوند، حتـی در بازی هـای بزرگی در سـطح 
fifa و یـا PES هـم زمانـی کـه شـما بـا رایانـه بـازی می کنید حتی نصـف زمانـی که با 

یـک فـرد واقعی بـازی می کنید لـذت بخش نبـوده و پـس از مدتی تکراری می شـوند و 
شـما الگو هـای بـازی را به خاطر می سـپارید امـا در مورد بازی های ورزشـی که اساسـا 
یـک نفـره هسـتند قضیـه این طـور نیسـت. ممکـن اسـت بپرسـید مگر می شـود یک 
بـازی ورزشـی یـک نفـره هم وجود داشـته باشـد کـه در عین حـال کشـش باالیی هم 
داشـته باشـد. خـب بازی یک نفـره امروز به همین صورت اسـت و شـما باید با اسـتفاده 
از یـک موتـور و هدایـت و پـرش آن در زمین هـای مختلـف آن را بدون این کـه به خود 
ضربـه بزنیـد بـه پایـان خـط برسـانید. کنترل بازی بسـیار سـاده اسـت اما گاهـی برای 
رسـیدن بـه خـط پایان باید بسـیار دقـت کنیـد. آن چه کـه این بـازی را چالـش برانگیز 
می کنـد ایـن اسـت که فیزیـک بسـیار حساسـی دارد و اگر شـما زیـاد یا کـم گاز بدهید 
می توانـد منجـر بـه شکسـت شـود و نکته دیگـر این که هـر مرحله بـا موانعی کـه دارد 
بایـد در کمتـر از یـک زمان مشـخص به پایـان برسـد.این موانـع عبارتند از سـکو های 

شـیب دار و منحنی، بشکه، السـتیک و...
شما می توانید این بازی را در لینک زیر بازی کنید:

https://goo.gl/ZjxnRU

خیز آرام بازی های مبتنی بر داستان

کردن  سرگرم  بازی  یک  هدف  مهم ترین  قطعا 
روان تر  بازی  گیم پلی  چه  هر  و  اون ست  مخاطب های 
نگه  راضی  بیشتر  و  بیشتر  را  مخاطب  بازی  این  باشد 
جذابیت  در  که  چیز هایی  مهم ترین  از  یکی  اما  می دارد 
بازی می تواند نقش به سزایی داشته باشد و حتی گیم پلی 
و  بازی  داستان  دهد  قرار  خود  تاثیر  تحت  هم  را  بازی 
نحوه روایت و فضا سازی آن است. شاید بازی هایی مثل 
سوپرماریو و سونیک بیشتر از هر بازی دیگری مخاطبان 
یک  از  بیشتر  هرگز  قطعا  اما  باشند  کرده  سرگرم  را  خود 
در  که  تعریفی  نبوده اند،  هم  شدن  سرگرم  برای  بازی 
عصر جدید بازی های رایانه ای شاید آن قدر ها که باید و 
بسیار  شاخه های  رایانه ای  بازی های  نباشد.  کامل  شاید 
زیادی دارند و قطعا شوتر ها و اکشن های اول شخص و 
یا سوم شخص همیشه در باالی لیست قرار داشته اند اما 
آیا تا به حال شده بعد از انجام یک بازی رایانه ای داستان 
و یا پیچیدگی شخصیت های آن شما را به فکر فرو ببرند؟ 
خوب  احتماال  است  افتاده  زیاد  شما  برای  اتفاق  این  اگر 
مراتب  به  می تواند  رایانه ای  بازی های  تاثیر  که  می دانید 

بیشتر از فیلم ها باشد شاید به همین دلیل است که هیدئو 
کوجیما، کارگردان افسانه ای بازی های رایانه ای اعتقاد دارد 
که بازی ها می توانند جای فیلم ها را هم بگیرند. زمانی که 
شما کنترل شخصیت یک بازی را بر عهده می گیرید حتی 
اگر در داستانی خطی پیشروی کنید باز هم حس هم ذات 
و  می شود  عمیق تر  بسیار  شخصیت  آن  با  شما  پنداری 
همه حرکات و دیده ها و شنیده های آن شخصیت را بهتر 
درک می کنید و این باعث می شود شما بیشتر و بیشتر در 
داستان و اتفاق های آن درگیر باشید. هر از چندگاهی هم 
بازی هایی ارائه می شوند که خط داستانی آن ها به گیم پلی 
و ماهیت بازی آن می چربد یعنی بیشتر از آن که در آن ها 
بازی کنید در آن ها زندگی می کنید! به این معنا که شما به 
عنوان یک شخصیت در بازی به این ور و آن ور می روید 
و با افراد مختلف حرف می زنید و گاهی هم تصمیم گیری 
می کنید. بازی هایی از قبیل فارنهایت یا گرگی در میان ما 
هستند.  بازی ها  قبیل  این  از   ( The wolf among us)

نحوه مواجهه افراد با این گونه بازی ها هم به دوگونه است: 
یا بسیار به آن ها عالقه نشان می دهند و یا به طور کلی 

آن ها را به عنوان بازی قبول نداشته و از نظرشان کامال 
خسته کننده است. حقیقت این است که جنبه سرگرمی این 
بازی ها کمی متفاوت است و به جای این که شما را مدتی 
از تفکرات روزمره دور نگه دارند بیشتر و بیشتر به فکر فرو 
می برند و شاید تا حدی باعث خستگی فکری هم شوند. 
خب قطعا کسانی که بازی را برای رهایی از دغدغه های 
و  نمی پسندند  را  بازی ها  نوع  این  دارند  دوست  فکری 
بسیار  نظرشان  به  خاص  حرکتی  هیجان  نبود  دلیل  به 
خسته کننده و مالل آور هم می آید. البته بازی هایی مثل 
مکس پین توانستند این فضای داستانی و گیم پلی مهیج 
را به خوبی در کنار هم قرار دهند و خب بسیار هم محبوب 
شدند.اما آیا تولید یک بازی رایانه ای با محوریت داستانی 
و بدون یک گیم پلی خالقانه چقدر می تواند موفق باشد؟ 
جواب دادن به این سوال بسیار سخت است چرا که روند 
حرکتی بازی های رایانه ای به میزان عجیبی در حال تغییر 
است و نمی توان فرمول خاصی برای آن ها مشخص کرد. 
درست است که گیم پلی همچنان مهم ترین بخش یک 
بازی رایانه ای به شمار می رود و گیم پلی ضعیف می تواند 
گیم پلی  یک  اما  درآورد  پای  از  را  خوب  بسیار  ایده  یک 
معمولی به همراه یک داستان مناسب به همراه فضا سازی 
زیبا هم می تواند یک بازی را به یک شاهکار تبدیل کند و 
این انقالبی است که به آرامی در بازی های رایانه ای اتفاق 
امکان  که  پیشرفته  مصنوعی های  هوش  وجود  می افتد. 
خلق دنیا هایی با امکان تعامل دینامیکی را فراهم می کنند 
باعث شده فضا های بازی از آن حالت خشک و تکراری در 
آمده به گونه ای که با هر بار ورود به یک ناحیه با اتفاقات 
متفاوتی مواجه شویم، اتفاقاتی که شاید در روند داستانی 
بازی نقش چندانی نداشته باشند اما به طور قطع از مال ل آور 

بودن تکرار می کاهند. 

جزو  نقش آفرینی  و  ماجراجویی  اکشن  سبک  بازی های 
گرویتی  و  هستند  رایانه ای  بازی های  طرفدارترین  پر 
راش هم یکی از این بازی هاست که توسط پروژه سایرن 
برای پلی استیشن ویتا ساخته شده است. داستان این بازی 
توسط نائوکو ساتو نوشته شده و کیچیرو تویوما کارگردانی 
آن را بر عهده گرفته اند. احتماال کیچیرو تومویا را به خاطر 
و  می شناسید  خوبی  به  هیل  سایلنت  مانند  شاهکاری 
بازی  یک  باید  راش  گرویتی  که  می زنید  حدس  احتماال 
خوش داستان و متفاوت باشد و باید بگوییم حدس شما 
کامال درست است! گرویتی راش در مورد بازی با جاذبه 
است و همین باعث شده عالوه بر داستان خوب از فیزیک 
متفاوتی نیز برخوردار باشد. داستان بازی گرویتی راش در 
شهری خیالی و معلق در هوا با نام هکسویل اتفاق می افتد 
و در مورد دختری به نام کت (Kat) است که حافظه خود 
را از دست داده و با گربه ای سیاه و مرموز آشنا می شود که 
به او توانایی کنترل جاذبه را می آموزد. کت از این قدرتی 
که به تازگی به دست آورده برای محافظت مردم شهرش 
از توفان جاذبه ای که آن ها را تهدید می کند و هیوال هایی 
به نام Nevi استفاده می کند.گرویتی راش در زمان انتشار 
بازی  این  باز  دنیای  کرد.  کسب  خوبی  بسیار  امتیاز های 
تمام  و  بود  خارق العاده  بسیار  ویتا  پلی استیشن  بر روی 
عناصر بازی های نقش آفرینی مثل افزایش سطح و هوش 
مصنوعی مناسب را در برداشت. استفاده از ژیروسکوپ پلی 
استیشن ویتا نیز نقش بسزایی در گیم پلی بازی داشت اما 
سازندگان این بازی بیکار ننشستند و قسمت دوم این بازی 
را برای پلی استیشن 4 منتشر کردند. این بازی در ادامه 
اولین قسمت گرویتی راش ساخته شده است و داستان آن 
کامال دنباله ای برای قسمت اول است. البته اگر قسمت اول 
را بازی نکرده اید در ابتدای بازی به آن پرداخته می شود 
 Gravity rush:overture البته بهتر است انیمیشن کوتاه
را هم تماشا کنید. این بازی هم مثل قسمت اول در یک 
دنیای زیبا و با گرافیکی به مراتب زیباتر اتفاق می افتد. با 
پایان بازی اول، سوال های بی جواب زیادی برای شما باقی 
می مانند که جواب همه آن ها را در این بازی خواهید گرفت 

سوال هایی از قبیل این که کت کیست و از کجا آمده و اصال 
دلیل توفان جاذبه چیست؟ در واقع با بازی کردن قسمت 
دوم به خوبی در می یابید که کیچیرو تویوما در همان ابتدا 
این بازی را دو قسمتی دیده بود و یکی از دالیل آن هم 
این بود که می دانست داستان و کشش بازی فراتر از این 
است که در پلی استیشن ویتا دیده شود. بعد از موفقیت بازی 
در پلی استیشن ویتا (اولین شماره این بازی را می توان از 
موفق ترین بازی های پلی استیشن ویتا بر شمرد)، تویوما 
توانست با استفاده از فناوری های جدیدتر و امکانات بیشتر 

این بازی را آن طور که تصور کرده بود درست کند.
شدن  اضافه  و  بازی  فضای  شدن  بر گسترده  عالوه 
مکان های بیشتر، حرکات مبارزه ای کت هم بیشتر شده 
کت  توانایی های  به  هم  جدیدی  جاذبه ای  حالت های  و 
اضافه شده اند یکی از امکانات جدید این بازی که بسیار 
هم می تواند سرگرم کننده باشد دوربین عکاسی او است! 
با استفاده از دوربین عکاسی کت می توانید از مناظر زیبای 
بازی عکس بگیرید و آن ها را به اشتراک بگذارید. حتی 
امکان سلفی گرفتن هم دارید به طوری که خود کت هم 
در تصویر باشد! این بازی امکان بازی کردن به صورت 
آنالین هم دارد و می توانید دوستان خود را به چالش های 

مختلف دعوت کنید مثال آن ها باید بتوانند گنجینه هایی را 
در بازی پیدا کنند و هر که سریعتر این کار را انجام دهد 
صاحب رکورد شده و به شما جایزه (توکن ) تعلق می گیرد 
که با آن ها می توانید آیتم های مختلفی مانند طلسم ها که 
بازی  از  نسخه  این  در  کت  توانایی های  بردن  باال  برای 
هم  بازی  این  طلسم های  نمایید.  تهیه  شده اند  اضافه 
گروه بندی های مختلفی دارند برخی برای باال بردن سطح 
سالمت استفاده می شوند و برخی دیگر برای باال بردن 
توانایی ها و برگشت پذیری سریع توانایی جاذبه. در طول 
 Ore نام به  سبزرنگی  سنگ های  شکستن  با  هم  بازی 
می توانید این طلسم ها را به دست آورید. گرویتی راش 2 
یک بازی تمام عیار است و شاید تنها در موضوع و داستان 
بتوان آن را با قسمت اول مقایسه کرد. عالوه بر گرافیک 
و امکانات بازی هوش مصنوعی آن ها پیشرفت شگرفی 
پویا  کامال  آمد ها  و  رفت  و  زنده  موجودات  تمام  و  دارد 
هستند و حتی عکس العمل هایی متناسب با حرکات شما 
انجام می دهند. این هوش مصنوعی بازی به قدری خوب 
گرویتی  دنیای  در  راه رفتن  از  شما  که  شده  پیاده سازی 
راش به هیچ عنوان خسته نمی شوید و از دنیای آن لذت 

می برید. 

بازیشناسی

گرویتی راشخبربازی

حس خوب غلبه بر جاذبه

 رضا رهنمای مقدم
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معرفیاستارتآپها

 سیسکو، استارت آپ AppDynamics را
 3.7 میلیارد دالر می خرد

سیسکو سیستمز در پی آن است تا با پرداخت 3,7 میلیارد دالر، استارت آپ اپ داینامیکس 
را که در زمینه توسعه نرم افزار های نظارت بر شبکه فعالیت می کند، بخرد. هدف سیسکو 
از تصاحب اپ داینامیکس پیش از عرضه عمومی سهام این استارت آپ، ارائه سرویس ها 
است.  سیسکو  مشتریان  به  اپ داینامیکس  توسط  توسعه یافته  نرم افزاری  محصوالت  و 
اپ داینامیکس نرم افزار هایی توسعه می دهد که با استفاده از آن ها، مشتریان محصوالت 
سیسکو و سایر کمپانی ها می توانند عملکرد تجهیزات تحت شبکه را مشاهده کنند. اپ 
داینامیکس درصدد عرضه اولیه سهام خود در تاالر بورس بود، اما تصاحب توسط سیسکو 
باعث شد این مهم به واقعیت نپیوندد. در صورتی که سهام اپ داینامیکس عرضه می شد، 
این کمپانی اولین شرکت در حوزه فناوری بود که در سال 2017 وارد تاالر بورس می شد. 
انتظار می رفت اپ داینامیکس بر اساس برنامه های قبلی روز چهارشنبه سهام اولیه خود را 
عرضه کند، به طوری که کارشناسان ارزش اولیه این کمپانی را روز سه شنبه افزایش دادند 
و به بیش از دو میلیارد دالر رساندند. بر اساس اطالعات ارائه شده توسط منابع نزدیک، 
کرده  اعالم  کمپانی  سهم  هر  ازای  به  دالر   26 پرداخت  برای  را  خود  موافقت  سیسکو 
که  سیستمز  سیسکو  است.  کمپانی  سهم  هر  اصلی  ارزش  از  باالتر  دالر   12 تا   10 که 
چاک  نظر  زیر  است،  جهان  در  شبکه  سخت افزاری  تجهیزات  تولید  سردمداران  از  یکی 
رابینز، مدیرعامل این کمپانی، تمرکز خود را بر نرم افزار بیش از پیش افزایش داده است. 
تحت  تجهیزات  حوزه  در  بازار  از  عمده ای  سهم  که  کرد  تعریف  شرکتی  باید  را  سیسکو 
شبکه در دست دارد، به طوری که روتر ها و سوئیچ های این کمپانی برای انتقال اطالعات 
بین رایانه ها در سطح اینترنت و دیتاسنتر های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. با تولد 
رقبایی که تجهیزات شبکه را با قیمت ارزان تری در مقایسه با سیسکو راهی بازار می کنند، 
این کمپانی تمرکز خود را بر سایر حوزه ها افزایش داده است که از جمله آن می توان به 
امنیت و همچنین اینترنت اشیا اشاره کرد. قیمت پیشنهادی سیسکو تقریبا دو برابر ارزش 
1,9 میلیارد دالری اپ داینامیکس است که سرمایه گذاران این استارت آپ در سال 2015 
تعیین کرده بودند. اپ داینامیکس عرضه اولیه سهام خود را برای دسامبر برنامه ریزی کرده 
بود، حال آن که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث شد این استارت آپ ورود به تاالر 
بورس را به تعویق بیندازد. اپ داینامیکس در سال 2008 توسط مهندسی با نام جیوتی 
بانسال تأسیس شد که وابستگی زیاد به نرم افزار های پیچیده را مشکلی برای شبکه های 
رایانه ای پیش بینی کرد. مشتریانی نظیر شرکت های هواپیمایی، بانک ها و خرده فروشان، 
این  که  می کنند  استفاده  خود  شبکه های  عملکرد  از  اطمینان  حصول  برای  نرم افزار  از 
موضوع، به کارگیری نرم افزار های بسیار پیچیده را مشکل ساز می کند. از جمله مزایای 
در  که  است  مشکالتی  یافتن  امکان  اپ داینامیکس  نظارتی  نرم افزار های  به کارگیری 
صورت ارتباط با سرویس های ابری مختلف نظیر سرویس های ابری آمازون یا آلفابت، 
اپ داینامیکس  توسط  توسعه یافته  نرم افزار  شود.  ایجاد  سوم  کمپانی  شبکه  در  می تواند 
ابری  سرویس های  طریق  از  را  خود  خدمات  کمپانی ها،  که  می کند  پیدا  اهمیت  زمانی 
مختلف که توسط کمپانی های متفاوت ارائه می شود، در اختیار مشتریانشان قرار دهند. 
هیلتون رومانسکی از سیسکو به این نکته اشاره کرده که این کمپانی برای دو سال یکی 
ارزش  از  باالتر  قیمت  پیشنهاد  دلیل  وی  است.  بوده  اپ داینامیکس  اصلی  مشتریان  از 
این استارت آپ را رشدی عنوان کرده که در درآمد آن اتفاق افتاده است. دیوید وادوانی، 
مدیرعامل اپ داینامیکس همچنان به کار خود ادامه می دهد و بخشی از قسمت اینترنت 
اشیا  بر اینترنت  بیشتری  تمرکز  اخیر  سال های  در  سیسکو  بود.  خواهد  سیسکو  اشیای 
گذاشته است، به طوری که این کمپانی سال گذشته، کمپانی جسپر را که در زمینه اینترنت 

اشیا فعالیت می کند، با پرداخت بیش از 1,4 میلیارد دالر مال خود کرد.

جـــدول

1- رییس سابق شرکت اپل 2- سمت و جهت- هم اکنون در حال مطالعه 
آن هســتید- نصف و یک دوم 3- دوســت و همراه- از سیستم عامل ها 
4- قسمتی از دستگاه گوارش- از اشکال هندسی- شهری در استان تهران

5- میوه ای خوشبو- متضاد گرماست 6- جعبه سخت افزاری رایانه- واحد 
پول کشور کویت 7- بازی رایانه ای ماشین سواری- از انواع مرکبات

8- تــازه و جدید- خاموش بودن چراغ آی دی 9- مادر به زبان کردی- از 
ماههای فصل پاییز- نشــانه مفعول است 10- نام قبلی کشور روسیه- از 
حروف الفبای فارسی11- از کلیدهای کیبورد- پروتکلی برای اشتراک فایل ها

علیرضا باصری

امیرمحمد فنودی

رضــاپورصمدی-نرگسجــاودانبیلندی-ریحانــهپورصمدی-
یاسرسعادتنژاد-مهرانبینائمهدینوری-محمدباقرمحمودی-
ریحانهالساداتماهبدزاده-سیدمحسنصمیمی-حسننورمحمدی-
امیرعبــاسصانعی-سوســنمیرزایــی-لیالمالــکمهرانی-
احمدرضــاقنبری-غالمحســنگنــجبخش-فتــحا...غفاری-
سیناخلیلی-ابوالفضلمرشدلومشهدسعیدنیرومند-علیحسینزاده-
آیدیننوری-ضیاالدینمیرزایی-هادییارمحمدی-ماهمنیرابراهیمپور-
علــیکچرانلویــی-محمداکبــری-ســمیهاســماعیلزاده-
مهریعلیاکبری-سیدحسامالدینحسینی-سیدمحمدحسینی-
رضاغالمی-زهرهغالمی-تهمینهدهقاناحمدجلیلییوسفنژاد-
عیســیدهقان-نداصدقینژاد-اکبرنجفپور-فهیمهکاشاني-
الهــهثابتقدم-مهدیقنبرزاده-زینــبتفکری-وحیدضروری-

بیژنکچرانلویي-پروینصنعتی-رضاحیدری

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 446

رمز جد    ول 448  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)4 افقی و 3 عمودی( - )10 افقی و 10 عمودی( -  )1 افقی و 6 عمودی( -  )3 افقی و 9 عمودی( -   )9 افقی 

و 2 عمودی( -  الف)1 افقی و 7 عمودی( -   )11 افقی و 2 عمودی( -  )2 افقی و 5 عمودی(
  

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  447: پردازنده

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني 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 شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره 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 ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

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

حل جد    ول شماره 447

افقـی:

مشهد

شهرستان

1- سیستم عاملی برای گوشی های موبایل- گفتگوی اینترنتی2- سرگردان 
و بی خانمان- از انواع آنتی ویروس ها 3- او در زبان ادبیات- از ویتامین ها- 
از غذاهای آبکی 4- برای قطع درختان استفاده می شود- از بازی های رایانه 
ای- صفحات اینترنتی 5- از حروف ندا- از مرورگرها 6- مخرب برنامه های 
کامپیوتر- بارگذاری سیستم عامل در حافظه رایانه 7- هواپیمای تندرو- از 
رنگ ها- آدرس اینترنتی 8- سرویس دریافت و ارسال پست الکترونیکی در 
گوگل 9- ســاختمان و عمارت- همدم- ناشنوا 10- آنچه که با آن خود را 
بیارایند- مادر- اجرا شدن در زبان رایانه 11- از شرکت های بزرگ رایانه ای

جدولشماره448
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گوشی قابل شست وشو کیوسرا
ویژگی اصلی گوشـی موسـوم به Rafre KYV40 قابل شست وشـو بـودن آن حتی 
زیـرآب گـرم اسـت که به راحتـی هنـگام اسـتحمام می توان بـا خود به حمـام برد 
و مکالمـه کـرد. در واقـع حتـی زمانـی که گوشـی کامًال خیس اسـت می تـوان با 
نمایشـگر آن به راحتـی کارکـرد و از فنـاوری لمسـی آن حتی هنـگام خیس بودن 
اسـتفاده کرد.بنابرایـن در روز کامـًال برفـی یـا بارانـی بـدون دغدغـه می تـوان از 
گوشـی Rafre KYV40 بهـره برد.ایـن گوشـی دارای اسـتاندارد های ضد شـوک، 
 TFT ضـد آب و ضـد غبـار می باشـد.این گوشـی در سـایز 5 اینچـی بـا نمایشـگر

LCD در ابعـاد x 142 x 71 10 میلـی متـر بـه وزن 158 گـرم ساخته شـده اسـت.

هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بولوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

روبات دستیار مورو
روبات های دستیار خانگی روبات های بسیار دستگیری هستند اما روبات هایی که تاکنون 
در این رده طراحی شده اند، عملکرد های محدودی دارند و فقط می توانند کار های خاصی 
را برای ما انسان ها انجام دهند اما شرکت «Ewaybot» روباتی را با نام (مورو)طراحی کرده 
است که یک دستیار همه فن حریف حتی در محیط های البراتواری و مراکز تحقیقاتی است.
شرکت روباتیک Ewaybot این روبات دستیار انسان نما را با قدی معادل 2/1 متر و وزن 
9/34 کیلوگرم طراحی کرده است. این روبات بازو هایی دارد که شش مفصل مجزا امکان 
حرکات را در جهات مختلف برایش میسر می کند. با دستان چنگک مانند سه شاخه ای اش 
به راحتی می تواند اشیا را از خودکار گرفته تا ظروف شیشه ای سنگین بلند کند.مورو مجهز 
به دوربین RealSense، ساخت شرکت اینتل است تا بتواند با کمک آن به راحتی از موانع 
سر راهش بگذرد. همچنین حسگر های اولتراساند (فراصوت) و مادون قرمز در این روبات 
تعبیه شده اند که امکان برخورد با مانع آن به صفر برسد.به گفته شرکت سازنده، این روبات 
30 هزار دالر قیمت دارد که پرداخت این میزان برای آزمایشگاه ها و دانشگاه ها سخت 
نخواهد بود و با صرف این هزینه یک دستیار همه فن حریف برای خود خواهند داشت.

نخستین اکشن کمرا حرارتی جهان
در  حضور  با  شرکت  این  است.  حرارتی  عکاسی  دستگاه های  سازنده   FLIR شرکت 
 FLIR دوربین  از  آن ها  کرد.  رونمایی  خود  دستاورد  آخرین  از   2017  CES نمایشگاه 
Duo، نخستین اکشن کمرا حرارتی جهان رونمایی کرده اند.دوربین FLIR Duo حاوی 

دو دوربین جداگانه است که یکی از آن ها مجهز به سنسور تصویر حرارتی با رزولوشن 
160 در 120 پیکسل است و دیگری از یک لنز 1920 در 1080 پیکسلی نور مرئی بهره 
می برد. هر دو این دوربین ها می توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند، بنابراین شما می توانید 
یک تصویر را در تصویر منظره ای خاص بگیرید. داشتن این دو دوربین در کنار یکدیگر 
همچنین به شما اجازه می دهد تا تصاویر از دوربین نور مرئی را بیش از تصاویر حرارتی 
پوشش دهید؛ بنابراین شما زمینه و درک بیشتری به جای تنها حباب های قرمز و زرد 
پیدا خواهید کرد. این دوربین قادر به ضبط ویدئو و تصاویر داخلی و همچنین اتصال به 
نمایشگر های مختلف به لطف یک درگاه خروجی HDMI است.عالوه بر این، یک مدل 
که  رسید  خواهد  فروش  به  تابش  دمای  اندازه گیری  شامل  نیز   Duo R نام به  دیگری 

تمامی قابلیت های دوربین Duo را نیز در خود جای داده است.

Aloگوشی هوشمند ژالتینی
گوشـی هوشـمند ژالتینـی از آن کانسـپت هایی عجیـب و غریبـی اسـت کـه طـراح 
فرانسـوی Phillippe Starck بـا همـکاری Jerome Olivet ارائـه کـرده اسـت.این 
گوشـی هوشـمند ژالتینی که Alo نام دارد؛ در حقیقت یک تکنولوژی ناتمام و منتشـر 
نشـده از یک گوشـی هوشـمند ژله ای کـه از نظـر ارگونومیکی تغییر شـکل خواهد داد 
را، بـه نمایش گذاشـته اسـت که تنها با کنتـرل صوتی نیاز هـای کاربر را پاسـخ خواهد 
داد.ایـن گوشـی برخـالف مدل های اخیـر قادر بـه نمایش هولوگـرام خواهد بـود. این 
یعنـی هـر پیام، عکـس یا حتی ویدئویـی که دریافـت کردید به صـورت هولوگرام های 
سـه بُعدی نمایش داده خواهد شـد.اگر چه ممکن اسـت تصور گوشـی هوشـمندی که 
فقط توسـط صدا کنترل شـود، دشـوار باشـد اما کانسپت این گوشـی هوشمند ژالتینی 
کامـال کاربرپسـند طراحـی شـده اسـت.دوربین ایـن گوشـی همچـون چشـم عمـل 
می کنـد یعنـی قـادر به خوانـدن متن و تشـخیص چهره خواهـد بود. همچنیـن فیلم و 
پیام های شـما را به صـورت یک هولوگرام سـه بُعدی به نمایش درخواهـد آورد. امکان 
برقـراری ارتبـاط با گوشـی از طریق لرزش یـا حتی حـرارت بدن وجود خواهد داشـت. 

فلش مموری 2 ترابایتی!
کینگسـتون از فلـش ممـوری جدیـدی رونمایی کرده اسـت کـه از مـاه فوریه در 
دو ظرفیـت 1 و 2 ترابایتـی بـه بـازار عرضـه خواهد شـد.زمانی کـه از حافظه ای با 
ظرفیـت بـاال صحبت می شـود، بیشـتر بـه فکـر درایو هـای اس اس دی یـا هارد 
درایـو می افتیـم؛ امـا گاهـی اوقات نیاز اسـت که بتـوان حجم زیـادی از اطالعات 
را جابه جـا کرد.بـه نظـر می رسـد کینگسـتون بـرای این مشـکل راه حلـی معرفی 
کـرده اسـت. ایـن کمپانـی در نمایشـگاه CES 2017 از فلـش ممـوری بـه نـام 
DataTraveler Ultimate GT رونمایـی کـرده کـه در دو ظرفیـت 1 و 2 ترابایتی 

عرضـه خواهد شـد.

روبات نقاش
اخیـراً روبـات کوچکی برای جذب سـرمایه در وب سـایت 
کیـک اسـتارتر قـرار گرفتـه اسـت کـه از بازویـی کوچک 
بهـره بـرده و بـا اتصـال بـه اپلیکیشـنی روی تبلـت یـا 
موبایل هـای هوشـمند، طراحی هـای شـما را بـه صـورت 
همزمـان روی کاغـذ تقلید می کند.اپلیکیشـن مورد اشـاره 
کـه روی پـی سـی و مـک هـم قابـل اسـتفاده اسـت، بـا 
اتصـال بـه اینترنـت از طریـق وای فـای، امکان ارسـال و 
دریافـت پیام هایـی را از سراسـر جهان به ارمغـان می آورد. 
اگـر کسـی دیگـر نیـز اپلیکیشـن را نصـب کـرده باشـد، 
می توانیـد طرحـی خـاص را بـه صورت مسـتقیم بـرای او 
بفرسـتید؛ درسـت اسـت که این کار، شـاید روش مناسبی 
بـرای برقـرار ارتباط به شـمار نـرود؛ اما حداقـل صمیمیت 
Line- و شـخصیت خاص خـود را دارد.سـازندگان روبـات
کاربـران  از  جامعـه ای  سـاخت  دنبـال  بـه  می گوینـد   us

هسـتند کـه نقاشـی های یکدیگـر را از طریـق اپلیکیشـن 
جمـع آوری کـرده و به شخصی سـازی روبـات می پردازند 
Line-us.رابـط کاربـری خـاص خـود را دارد می توانـد به 

دسـتگاه های Scratch، Arduino، رزبـری پـای و پایتون 
متصل شـود. ضمنـاً امکان تعویـض جوهر رنگـی و اندازه 
قلـم نیـز وجـود دارد.این روبـات بعـد از عرضه رسـمی در 
مـاه اکتبـر، بـا قیمـت 124 دالر به فـروش خواهد رسـید.

 شاد ی طباطبایی
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