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بــه نظــر می رســد مشــکالت پیــش روي 
سرویس هاي حمل و نقل هوشمند تنها به مرزهاي 
کشــور محدود نمی شود و شــرکت اوبر به عنوان 
بنیانگذار ســرویس هاي حمل و نقل هوشــمند نیز 
بــا تابلوي ورود ممنــوع ایتالیایی ها روبه رو شــده 
اســت. این شــرکت که تاکنون با مشکالت این 
چنینی بسیار مواجه شده بتازگی با حکمی از سوي 
دادگاهــی در ایتالیا به قطع فعالیت در این کشــور 
محکوم شده اســت. این حکم در پی شکایتی که 
ناوگان اصلی تاکســیرانی ایتالیا علیه این سرویس 

تنظیم کرده، صادر شده است. 
شرکت اوبر نیز که به دلیل حضور در دادگاه هاي 
مختلف به یک کار کشــته در ایــن زمینه تبدیل 
شــده در دفاع از خود عنوان کرده است: «در کشور 
ایتالیا هزاران راننده حرفه اي و داراي گواهینامه، از 
سرویس اوبر به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند 
و حمل و نقل ایمن و قابل اعتماد را تنها با فشردن 
یک دکمه براي ایتالیایی هــا به ارمغان می آورند و 
این حکم یک ظلم بزرگ براي رانندگان و کاربران 

این سرویس در ایتالیا خواهد بود.»

ادوب به کمک سلفی گیرها 
خواهد آمد

هــر قدر هم عاشــق عکس هاي ســلفی بوده و 
شــبکه هاي اجتماعی خــود را با ایــن عکس ها پر 
کرده باشــیم، باز هم تحت هیچ شــرایطی نمی توان 
ایــن عکس ها را در گروه عکس هــاي مهم قرار داد 
و تنها جنبه ســرگرمی آنها اهمیت دارد، اما شــرکت 
ادوب به عنوان اصلی تریــن تولیدکننده نرم افزارهاي 
گرافیکــی در تالش اســت بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعــی، عکس هاي ســلفی معمولی شــما را به 

تصاویري حرفه اي تبدیل کند. 
هوش مصنوعی این ســرویس می تواند به شــما 
نشان دهد بهترین زاویه براي یک عکس سلفی کدام 
است. نور محیط را بسنجد و با محو کردن پس زمینه 
و شفافیت صورت شما، عکس سلفی را به یک پرتره 

حرفه اي تبدیل کند. 
همچنین اگر از ســلفی شخص دیگري خوشتان 
آمده و دوست دارید عکسی مشابه آن ثبت کنید، باز 
هم می توانید روي هوش مصنوعی توسعه داده شده 
ادوب حســاب کرده و با استفاده از آن عکسی مشابه 

عکس مورد نظرتان ثبت کنید. 
هنوز مشــخص نیست شرکت ادوب چه زمانی به 
دنبال عرضه همگانی این سرویس روي گوشی هاي 
هوشمند خواهد رفت، اما این می تواند یک خبر خوب 
براي عالقه مندان عکس هاي سلفی در سراسر جهان 

باشد.

هفته گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات 
با حضور در استان گلستان در آیین افتتاح طرح اینترنت پرسرعت 

روستایی شرکت کرد. 
در جریان این مراسم 669 روستاي استان گلستان تحت پوشش 
اینترنت پرســرعت قرار گرفتند تا به گفته وزیر در سه سال و نیم 

گذشــته 27 هزار روستا در سراسر کشور از خدمات اینترنت 
پرسرعت بهره مند شوند. بنابر اعالم این وزارتخانه، براي 
طرح پوشش اینترنت پرسرعت روستاهاي کشور تاکنون 
5500 میلیارد ریال هزینه شــده و تا پایان امســال نیز 

ادامه خواهد داشت. 
محمــود واعظی در مورد برنامه هــاي آینده این 
طرح گفت: «هدف این است که تا پایان امسال 95 

درصد روستاهاي کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی 
داشته باشند و تا این لحظه به این آمار بسیار نزدیک 

هستیم.» 
به گفته وزیر این طرح شامل روستاهایی می شود 
که باالي 20 خانوار را در خود جاي داده اند: «طرح 
ارائه خدمات به روســتاها با هدف ماندگاري جوانان 

در روستاها شکل گرفته تا این افراد براي دسترسی به 

خدمات بیشــتر احتیاجی به کوچ کردن به شهرهاي بزرگ نداشته 
باشــند، چراکه معتقدیم بهترین فرزندان ما کسانی هستند که در 
روستاها به دنیا می آیند و اکنون منشأ خدمات به شمار می روند.»

استفاده از تلگرام در انتخابات 
قانونمند شد

کپی برداري گوگل از روي دست کورتانا

تابلوي ورود ممنوع ایتالیایی ها 
براي اوبر

2

رسیدن اینترنت پرسرعت به 95 درصد روستاهاي کشور

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوري کشور، دوران پرهیاهوي 
تبلیغاتی و رســانه اي نیز آغاز شــده و نامزدهاي مختلف سعی می کنند از 
تمام ظرفیت موجود براي جلب توجه بیشتر مردم استفاده کنند. اپلیکیشن 
پیام رســان تلگرام نیز که از ضریب نفوذ باالیی برخوردار است به یکی از 
رسانه هاي حساسیت برانگیز در این کارزار تبدیل شده است. از همین رو 
کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه از تهیه دستورالعملی درباره نحوه 

استفاده از تلگرام خبر داده است. 
رمضانعلی ســبحانی فر، یکی از اعضاي ایــن کمیته در این خصوص 
گفت: «در جلســه اخیر این کمیته، نحوه استفاده افراد و گروه ها از تلگرام 
در انتخابات پیش رو در جلسه اي دو ساعت و نیمه مورد بررسی قرار گرفت 
که قرار اســت در روزهاي آینده نتیجه این جلسه به صورت دستورالعملی 
مدون ارائه شود.» ســبحانی فر با اشاره به تمرکز این کمیته روي توهین 
و افترا افزود: «براســاس ماده قانونی پیش بینی شده، اگر افرادي بخواهند 
به نامزد یا داوطلبان انتخابات توهین کنند، قطعا با آنها برخورد می شود.»

مدت هاست شــرکت گوگل تالش زیادي می کند سرویس دستیار هوشمند صوتی خود را به 
یکی از اصلی ترین سرویس هاي صوتی موجود تبدیل و کاربران را به استفاده از آن ترغیب کند. 
 (Google Now) این دســتیار هوشــمند صوتی که کمی بعد از سیري اپل و با نام گوگل ناو
کار خود را آغاز کرد، در حال حاضر با نام گوگل اسیستنت (Google Assistant) در پلتفرم 

اندروید به کار خود ادامه می دهد و در سال هاي اخیر پیشرفت هاي چشمگیري داشته است. 
به نظر می رســد اینها براي شــرکت آمریکایی کافی نبود و تصمیم دارد به تقلید از کورتاناي 
مایکروســافت یک هویت مجزا براي گوگل اسیســتنت به وجود بیاورد. در این راه، گوگل سراغ 

یکی از کارمندان سابق شرکت پیکسار رفته 
تا در خلق این شــخصیت به یاري گوگل 

بیاید. 
کوتز در این خصوص گفته وظیفه تیم 
شــخصیت این است که چاشنی شوخی و 
سرگرمی را به دستیار صوتی «اسیستنت» 
اضافه کنند تا بتواند کمک بیشــتري به 

استفاده کاربران از آن کند. حتی شنیده 
می شــود گوگل به فکــر یک خط 
داســتانی براي این شخصیت است 
تا براي کاربران قابل لمس تر باشــد. 
این در حالی اســت که شــخصیت 
کورتاناي شرکت مایکروسافت براي 
این دســتیار صوتی خلق نشده و در 
واقــع از دل بازي «هالو» و از روي 
یک شخصیت با همین نام انتخاب 

شده است.
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آیا مى دانستید

این که در ذهن خود دنبال رشــد کســب وکار باشید اصال 
موضوع بدي نیســت، اما باید دقت داشــته باشید رشد سریع 
و بــدون برنامه ریزي ممکن اســت به بزرگ ترین مشــکل 
کســب وکار شما بدل شود. مطمئنا این که بتوانید رشد کنید و 
کســب وکاري قوي تر چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ وسعت 
خدمات قابل  ارائه داشــته باشید بسیار وسوسه انگیز است، اما 

آیا واقعا آماده چنین کاري هستید؟
چهار نکته اساسی می تواند شما را در رسیدن به رشد موفق 
کمک کند که عبارت است از: راهبرد، افراد، اجرا و جاه طلبی. 
هرکدام از موارد بیان  شــده باید به  اندازه خود بزرگ و آماده  
شده باشد تا بتوانید رشــدي موفق در کسب وکار خود داشته 
باشــید. در ادامه نحوه بررســی هر یک از موارد بیان شده را 

شرح می دهیم.

براي رشد کسب وکار یک راهبرد داشته باشید
یک جمله قدیمی می گوید: «اگر در آماده شدن شکست 
بخورید، آماده شکست خوردن هستید» این جمله ساده نشان 
می دهد آماده بودن براي هر کاري بســیار بااهمیت است و 
می توان گفت آماده بودن و شکســت نخوردن الزم و ملزوم 
یکدیگر اســت. براي رشد کســب وکار باید آماده بود و این 
آمادگی تنها با داشــتن یک راهبرد مشــخص براي رسیدن 
به رشد مناســب میسر می شــود. حتی اگر نمی توانید تمام 
هدف هاي خــود را برنامه ریزي کنید حداقل باید یک برنامه 
مشــخص براي مواردي که قرار اســت به آن برسید داشته 

باشید. این برنامه می تواند شامل موارد زیر باشد:
نیروي انسانی 

توسعه محصول و بزرگ شدن 
چگونگی شناخت اهرم هاي کلیدي مشارکت 

مدیریت سرمایه ها و جذب سرمایه گذاران 
یک طرح مستند براي ورود به بازار 

صحبــت و مشــورت با افــرادي که قبال این مســیر را 
گذرانده اند و اکنون به رشــدي مناســب در کسب وکار خود 
رسیده اند، می تواند بهترین گزینه براي رسیدن به یک برنامه 
قوي باشــد. در ضمن داشــتن چنین برنامه اي به کسب وکار 
شــما کمک می کند در مسیر مشخص قدم بردارید و به مرور 
و طبق یک برنامه مشــخص به رشــد مدنظر برسید. درواقع 
وجود چنین برنامه اي می تواند موجب شفاف تر شدن اهداف و 

شود. در انتها باید گفت مسیر دسترسی به آنها 
درصورتــی  
در  که 

حال گسترش با ســرعت بسیار پایین هستید، گفتن «نه» به 
رشد کسب وکار می تواند یکی از بهترین راهبردها باشد، چون 
زمانی که شــما قصد ندارید رشدي محسوس در کسب وکار 
خود داشــته باشــید انجام چنین کار و برنامه ریزي براي آن 

می تواند به روند کنونی کسب وکارتان لطمه بزند.

یک هسته مرکزي قوي بسازید
شــاید در ســال هاي دور نیروي انســانی از اهمیتی کم 
برخوردار بــود، چرا که در کســب وکارها معموال از خالقیت 
نیروي انســانی اســتفاده نمی شــد و در واقع نیروي انسانی 
بخشی از یک کار مشخص بود؛ اما امروزه حضور افراد خالق 

با تفکرات پویا ارزشــمندترین منبع کســب وکار خواهد بود، 
بنابراین حضور چنین افرادي در هســته مرکزي کســب وکار 

شما براي رشد آن بسیار با اهمیت است. 
شــما باید نیازهاي کســب وکار خود را مشــخص کنید و 
درازاي هر نیاز اساســی نیروي انســانی مرتبــط و کارآمد و 
خبره در آن زمینه را جذب کنید. به این ترتیب هســته مرکزي 
کسب وکار شما به یک مغز متفکر، خالق و پویا تبدیل خواهد 
شــد و بخش بزرگی از روند رشد کسب وکار شما را مدیریت 
خواهد کرد. به هرحال نیاز شــما به نیروي هاي کارآمد و خبره 
امري اســت حیاتی، درصورتی که نتوانیــد آنها را جذب کنید 
مطمئنا از رقباي خود در حوزه کســب وکارتان عقب  مانده اید، 
چراکه تربیت افراد خالق در محیط کســب وکار شــما امري 
اســت ســخت و زما نبر. این موضوع باعث خواهد شد رقباي 
شما با ســرعتی بیشتر در کسب وکارشان رشد کرده و شما از 

گردونه رقابت و بازار حذف خواهید شد.
نکته آخر در این زمینه این که انتخاب صحیح افراد و ایجاد 
یک سیستم تفکر جمعی بین افراد خبره می تواند کمکی بسیار 

شایان در بهبود عملکرد کســب وکار و رشد بهینه آن داشته 
باشد. در واقع به همان میزان که حضور افراد خبره از اهمیت 
زیاد برخوردار اســت، ارتباطات ایــن افراد، ایجاد همفکري و 

هم افزایی نیز اهمیت دارد.

تحقیق کنید
مادامی که قرار اســت کسب وکار شما رشــد کند، قواعد 
و قوانیــن مرتبط با آن نیز در حال رشــد اســت. این قوانین 
می تواند شامل قوانین مربوط به دستمزد، کارمندان، مشتریان 
و مصرف کنندگان، کشــور، امنیت، بین الملل و ... باشد. شما 
به عنوان فردي که قرار اســت مدیریت کسب وکار را به عهده 
داشته باشید و کسب وکار را در مسیر رشد همراهی کنید، باید 
از تمام این قوانین آگاه باشــید و در هر زمان آنها را بررســی 
کنید. همچنین شما باید توانایی بررسی احتماالت و پیش بینی 
آینده را داشــته باشید. تحقیق می تواند یکی از کاربردي ترین 

روش ها براي بررسی این موضوعات باشد. 
زمانی که کســب وکار شــما در حال رشد اســت، ناتوانی 
در حــدس دقیق مســائل پیرامون به اندازه کافی ســخت و 
چالش برانگیــز خواهد بود، به عنوان مثال قوانین محلی ممکن 
اســت در مورد کسب وکار شــما تغییر کند، مسائل سیاسی، 
اقتصادي کشــور ممکن است روي کسب وکار شما تأثیرگذار 
باشد، تغییر تفکرات سرمایه گذاران، تغییر رفتار مشتریان و ... 
نیز می تواند تغییراتی را در مسیر شما ایجاد کند، پس بهترین 
راه همان طور که در باال نیز گفته شــد تحقیق و رصد مسائل 
مربوط به کسب وکارتان است. در این زمینه استفاده از بهترین 
تجارب موجود در جهان و همچنین بررســی داســتان هاي 
شکست و موفقیت کسب وکارهاي مرتبط می تواند دو راهکار 

بسیار کاربردي و مناسب باشد.
اســتفاده از علم آمــار و احتمال بســیار در حدس آینده 
کســب وکار می تواند به شــما کمک کند. بررســی آمارهاي 
موجود که توسط گروه هاي خبره در این زمینه انجام می شود 
یک راهکار مناســب براي افزایش دانــش در زمینه امروز و 

آینده کسب وکار شما خواهد بود. 
همچنین ثبت آمار در مراحل اولیه راه اندازي کســب وکار 
هم می تواند بســیار حائز اهمیت باشــد، درصورتی که هنوز 
کســب وکار خود را راه اندازي نکرده اید، می توانید از ابتدا ثبت 
آمار داشته باشــید و در صورتی  که در حال آماده شدن براي 
رشد کسب وکار خود هســتید و آمار گذشته خود را در اختیار 
دارید، می توانید با استفاده از داده هاي آن و تحلیل آنها به یک 

دانش مناسب در این زمینه برسید.

ثابت قدم باشید
شــما تمــام  کارهایــی را که بایــد انجــام داده اید. یک 
برنامه ریزي قوي کرده اید، یک تیم قوي براســاس نیازهاي 
کســب وکارتان ســاخته اید، تحقیقات موردنیــاز را در زمینه 
کسب وکارتان انجام داده اید و اکنون همه  چیز آماده یک رشد 
منطقی اســت؛ اما مشکل بسیاري از کســب وکارها دقیقا در 
همین مرحله است؛ مرحله اي که باید ثابت قدم باشید و به طور 
عامیانه می توان گفت به کارتان بچسبید و اجازه ندهید رویاها 
و بلندپروازي هایی که براي رشــد کســب وکارتان داشته اید 
براحتی شکســت بخورد. افرادي بزرگ مانند اســتیو جابز و 
بیل گیتس با همین روش توانســته اند ســهم بزرگی در بازار 
کســب  وکار خود داشته باشــند. تنها باید خود را باور داشته 
باشید و پرقدرت در مسیري که براي کسب وکار خود مشخص 

کرده اید، قدم بردارید.

حلقه گمشده
کســب وکارها در هــر حوزه اي، بخصــوص حوزه 
دیجیتال معموال از یک ایده شروع می شود، اما این که 
چطور این ایده رشــد کند و به یک کســب وکار موفق 
تبدیل شــود شاید حلقه گمشــده اي است که بسیاري 
از کســب وکارهایی که پس از مدت زمان کوتاه یا بلند 
شکست می خورند، با یک برنامه ریزي صحیح، تشکیل 
یک هســته مرکزي و تیم قوي، تحقیق و بررسی بازار 
و قوانین موجود در زمینه کســب وکار و از همه مهم تر 
داشتن باور و ثابت قدم بودن در رسیدن به رویاهایشان 
می توانند کســب وکار خود را با یک  روند مشــخص و 
منطقی رشــد داده و به یک کســب وکار موفق تبدیل 

کنند. فقط الزم است خود را باور داشته باشید.

امروزه بازار شرکت هاي کوچک با اهداف بزرگ (استارت آپ ها) بسیار داغ شده است. یکی از دغدغه هاي مهم این گونه شرکت ها 
رشد و رسیدن به موقعیت مناسب در بازار است. بسیاري از شرکت هاي کوچک، دنبال رشد هرچه  بهتر کسب وکار خود هستند، اما 
واقعا کسب وکار شما امکان رشد را دارد و براي این روش آماده است؟ براي رسیدن به پاسخ این پرسش با کلیک همراه شوید و این 

مطلب را تا پایان دنبال کنید.

محسن سمسارپور

راهکار مناسب 
براى جهش کسب وکارهاى نوپا
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کارگاه

گاهی نمی خواهیم فرستنده پیام، از خوانده 
شدن نوشته اش توسط ما مطلع شود. مثال 
شــاید نیازي فوري به خواندن پیام باشد و 
در عین حال، بنابر اقتضاي محل حضورمان 
نتوانیم جواب فرد مقابل را بدهیم و این پاسخ 
ندادن، به حساب بی توجهی ما گذاشته شود. 
حتما بسیاري از ما موقعیت هاي اینچنینی را 
تجربه کرده ایم و با خود گفته ایم کاش راهی 
بود تا فرد مقابل از خوانده شدن پیامش مطلع 
نشود و سر فرصت پاسخش را بدهیم. هرچه 
باشد، اعالن هاي «خوانده شدن» پیام در 
نرم افزارهاي اجتماعی براي این خلق شده اند 
که خیال فرستنده را راحت کنند، نه 
این که به وسیله اي براي مچ گیري 
یا کدورت تبدیل شوند. با این 
رویکرد، در این مطلب به امکانات 
موجود براي ممانعت از نمایش اعالن 

«خوانده شده» اشاره خواهیم کرد.

ترفندهایی براي خواندن پیام ها بدون 
اطالع فرستنده

در پیام رسان هاي 
اجتماعی 

نامرئی شوید!

سیاوش شهبازي

واتس اپ
نرم افزار WhatsApp که شــاید محبوب ترین و پراستفاده ترین نرم افزار پیام رسان دنیا 
باشــد، سه ســطح پیام «تحویل» یا delivery دارد. یک تیک تنها در کنار پیام، به این 
معناســت که پیام با موفقیت از سوي شــما ارسال شده است. دو تیک به این معناست که 
پیام به گوشی مخاطب موردنظر رسیده و دو تیک با سایه آبی یعنی گیرنده پیام را خوانده 
اســت. در عین حال، هرگاه مکالمه را باز می کنید، زمان خوانده شدن پیام ها توسط گیرنده 

نیز به نمایش درمی آید.
هــر  شــدن»،  خوانــده  «رســید  درگیري هــاي  از  شــدن  خــالص  بــراي 
سیســتم عامل راه حــل خــود را دارد. در اندرویــد بــا لمس منوي ســه نقطه، مســیر 
Settings > Account > Privacy را برویــد. در iOS هم باید همین مســیر را 
طی کنید. منتها با این تفاوت که دکمه تنظیمات در گوشه راست پایین تصویر قرار دارد.

در بخــش حریــم خصوصی یــا Privacy می توانید مشــخص کنید چه کســانی 
گزارش «last seen» یا آخرین دفعه آنالین شــدن شــما را ببیننــد. می توانید از بین 
 (only your contacts) فقط فهرســت مخاطبان ،(everyone) گزینه هاي همه
یا هیچکس (nobody) یکی را انتخاب کنید. پایین آن، گزینه رســید خوانده شــدن یا 
read receipts را می بینیــد. می توانید جفت اینهــا را غیرفعال کنید تا دیگر هیچ کس 
نتواند گزارش رویت پیام هاي شــما را دریافت کند. البته در این صورت، شــما هم دیگر 

نخواهید توانست گزارش آنالین شدن و رویت پیام دیگران را ببینید.
یکی از وب ســایت هاي فناوري، در آزمایشــی، واتس اپ را در سه گوشی آیفون 6 (با 
آي او اس 10)، گلکســی S6 (بــا اندروید 6) و OnePlus 3T (بــا اندروید 7.1.1) اجرا و 
بینشــان پیام رد و بدل کرد. دو گزینه رســید رویت و آخرین بار آنالین در هر سه گوشی 
فعال بود. پس از رد و بدل چند پیام دیده شــد که پیام هاي ارسالی تا وقتی که گوشی فرد 
به اینترنت متصل باشــد درجا دو 

تیک می خورند.
البتــه داســتان بــه همیــن 
ســادگی ها نبود که مثال خواندن 
پیام از فهرســت اعالن  گوشــی 
تائید  گــزارش  فرســتنده  براي 
ارســال کند. پس از بــاز کردن 
برنامــه هم با این کــه موقعیت 
بــه «آنالین» تغییــر کرد،  فرد 
پیام هایش هنوز تیک آبی نخورده 
بودنــد و همان طور کــه انتظار 
می رفــت این اتفاق پــس از باز 

کردن مکالمه رخ می داد.
در اندرویــد 6 به قبــل، اگر 
اعالن واتس اپ را پایین بکشید، 
یک میانبر reply می بینید. ضربه زدن روي آن یک حالت دسترســی سریع براي پاسخ 
فراهــم می کند. این گزینه عینا مثل باز کردن نرم افزار عمل کرده و حتی هنگام نوشــتن 

پیامتان را هم به مخاطب اطالع می دهد. 
از آي او اس 9 و اندروید 7 نوقا به بعد، هر دو سیستم عامل به یک قابلیت پاسخ سریع 
مجهز شــده اند که با نرم افزارهاي شخص ثالث مانند واتس اپ همخوانی دارد. در آزمایش 
انجام شــده، معلوم شد با اســتفاده از قابلیت پاسخ سریع موجود در این سیستم  هاي عامل  

مخاطبتان متوجه آنالین بودن شما نخواهد شد!

تلگرام
در نرم افــزار تلگــرام، گزینه هــاي بیشــتري بــراي مدیریــت حریم خصوصــی خود دارید. مســیر 
Settings > Privacy and Security > Last Seen را طی کنید. خواهید دید تلگرام هم یک 
فهرست استثنائات (exceptions) مشابه واتس اپ دارد. کسانی که در این قسمت تعیین می کنید، هرگز 
متوجه «آخرین زمان آنالین بودن» شــما نخواهند شد. سیستم رسید رویت آن هم ساده است: یک تیک 
یعنی پیام ارسال شده است. تیک دوبل یعنی پیام خوانده شده است. تنها تفاوتی که در این مورد بین تلگرام 
و واتس اپ مشاهده شد، این بود که وقتی از قابلیت پاسخ سریع تلگرام در اندروید 6 استفاده می شود، تنها 
آن پیامی تیک دوبل می خورد که پاسخش را می دهید، اما در واتس اپ با یک پاسخ سریع تمام پیام ها تیک 
دوبل می خورند.  متاســفانه در iOS و آن دســته از گوشی هاي اندرویدي که خود سیستم عامل به گزینه 
پاســخ سریع مجهز است، این گونه نیست و با پاســخ سریع به یک پیام، تمام اطالعات حضور آنالین تان 
براي مخاطبان نمایش داده خواهد شد. البته برخى نرم افزارهاى تکمیلى مانند موبوگرام، امکانات افزوده اى 
را براى تلگرام طراحى کرده اند از جمله حالت «روح» که باعث تیک نخوردن پیام هاى خوانده شده مى شود.

فیسبوك مسنجر
نرم افــزار Facebook Messenger، گزینه الزم براي تقویت حریم خصوصی را در جایی عجیب 
 people قرار داده است. به جاي این که در تنظیمات نرم افزار دنبال گزینه الزم بگردید، باید دکمه
(دست راست پایین تصویر) را لمس کنید سپس به زبانه active بروید. در اینجا دکمه اي خواهید دید 
حضور  می توانید  آن  بــا  که 

خود را پنهان کنید.
البتــه تمام شــرایط این 
یکسان  واتس اپ  با  نرم افزار 
نیســت. حتی با فعال کردن 
گزینه مــورد نظر هم بعد از 
این که از پاســخ سریع این 
نرم افــزار اســتفاده کردیم، 
فیســبوك آخریــن زمــان 
بــه  را  بودنمــان  آنالیــن 

مخاطب نشان می داد.

آي مسیج
آنهایی که از گوشــی هاي اپل اســتفاده 
می کنند، اغلب ترجیح می دهند از نرم افزار 
iMessage استفاده کنند؛ هرچند هنوز 
در کشــور ما آنچنان فراگیر نشــده است. 
 iOS 10 این نرم افزار براي سیستم عامل
امکانات بیشــتري از قبل فراهم کرده که 

استفاده از آن را لذتبخش تر کرده است. 

بــراي این نرم افزار بایــد به تنظیمات 
 Messages گوشی رجوع کرده و روي
ضربه بزنید. در آنجا می توانید رســیدهاي 
خوانده شدن پیام را خاموش و روشن کنید. 
از طریق منــوي دکمه «i» هم می توانید 
رســیدهاي رویت هر مکالمه را به صورت 
مجزا تغییر دهید. گفتنی اســت چیزي به 
اســم «آخرین زمان دیده شدن» یا همان 
 iMessage خودمان در Last Seen

وجود ندارد.
وقتــی از یک Mac به یــک آیفون 
 «delivered» پیامی می فرستیم، پیغام
زیر پیام هاي مکالمه نمایان می شــود. اگر 
نفر مقابل بخواهد از قابلیت پاســخ سریع 
آیفونــش براي جــواب دادن به پیام بهره 
بگیرد، به محض باز کــردن این قابلیت، 
فرســتنده  براي   «read» پیغام ســریعا 
نمایش داده می شــود. این در حالی است 
که در نرم افزارهــاي دیگر، عمدتا پس از 
ارسال پیام اســت که نفر مقابل وضعیت 

آنالین فرد را می بیند.
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  واتس اپ
درباره واتس اپ فعال همه چیز در حد شایعه 
است و این شــایعه هم از جایی شروع شد که 
به آگهی هاي اســتخدام وب ســایت واتس اپ 
 Digital Transactions موردي با عنــوان
Lead براي هندوستان اضافه شد. فرد مناسب 
براي این شــغل درواقع یک نیروي پشتیبانی 
است که تسلط خوبی به سیستم هاي پرداخت 
در هند داشته باشد. البته موقعیت شغلی نه در 
هند بلکه در دفتر واتس اپ در ســیلیکون ولی 
واتــس اپ  کــه  زمانــی  تــا  آمریکاســت. 
ویژگــی پرداخــت را به اپلیکیشــن خودش 
اضافــه کند، بد نیســت دربــاره ویژگی هاي 
پرداخت در مشــابه واتــس اپ در چین یعنی 

وي چت بدانیم.

  وي چت پی
در چیــن تمام ســرویس هاي گوگل فیلتر 
است. نه دسترســی به وب سایت گوگل وجود 
دارد، نــه گوگل مــپ، نه یوتیــوب و نه هیچ 
ســرویس دیگري از گوگل. منتهــا چینی ها 

مشابه تمام سرویس ها را دارند 
و نکته مهم این است که مردم چین 

هم از این ابزارها استقبال کرده اند. واتس اپ 
با این که در چین فیلتر نیســت، اما مردم چین 
به صورت گسترده از وي چت استفاده می کنند. 
یکــی از ویژگی هاي جالــب وي چت این 
است که بستري براي بسیاري از سرویس هاي 
مختلف است. مثال در چین اوبر (معروف ترین 
اپلیکیشن درخواست تاکسی در دنیا) سرویس 
نمی دهد، امــا به کمک وي چــت می توان از 
خدماتی مشــابه اوبر بهره مند شــد و البته از 
همین اپلیکیشــن براي پرداخت هم اســتفاده 
کرد. در فروشــگاه هاي چیــن، چهار روش یا 
ابزار براي پرداخت موبایلی قابل  استفاده است: 
اپل پِی، کوئیک پَــس (چاینا یونین پِی)، علی پِی 

(علی بابا) و وي چت پِی.
تِن ِسنت یکی از هلدینگ هاي بزرگ فناوري 
در چین اســت کــه صاحب کســب وکارهاي 
متنوعی است و آنها چیزي شبیه پی پال به نام 
تِن پی دارند. وي چت یکی از کســب وکارهاي 
تِن ِســنت اســت که خــود وي چــت ابزاري 

بــه  پرداخــت  بــراي 
نــام وي چت پــی دارد. 

وي چت پــی درواقع یک 
کیف پول موبایلی است که 

با آن می توان کارهاي زیادي 
انجام داد.

 ازجمله انتقــال پول از یک فرد به فرد 
دیگر، پرداخت در وب ســایت، شــارژ موبایل، 
پرداخت قبض آب و برق، ســفارش و پرداخت 
هزینه تاکسی، خرید بلیت قطار و هواپیما، رزرو 
اتاق هتل، خرید بلیت سینما و کارهاي فراوان 

دیگر.
تِن ِســنت که مالک وي چت است، خودش 
را فیســبوك چین می داند، بــا این تفاوت که 
95 درصد درآمد فیس بوك از تبلیغات اســت 
و تنها 19 درصد درآمد تِن ِســنت از تبلیغات. 
درواقع تِن ِســنت می خواهد بیشــتر از این که 
یک شــرکت تبلیغاتی باشــد، یک ارائه کننده 
خدمــات باشــد. بــراي اســتفاده از وي چت 
هم افراد تنها کافی اســت کارتــی از یکی از 
بانک هاي چین داشــته باشند و اکانتی در این 

اپلیکیشن.

  پرداخــت بــا اپلیکیشــن هاي 
پیام رسان در ایران

در ایران بــه دلیل این که تلگرام روســی 

یــن  تر ر ا فد پرطر
پیام رسان  اپلیکیشــن 
اســت، برخــی به ســراغ این 
رفته انــد کــه پرداخــت از طریق این 
اپلیکیشــن را فراهم کنند. هنوز 
که  نــدارد  مــوردي وجود 
مورد  این  گفــت  بتوان 
پیدا  حداقلی  موفقیت 
کرده اســت، هرچند 
شــایعه هایی  اخیرا 
که  شــده  منتشــر 
حال  در  تلگرام  خود 
استرایپ  با  همکاري 
اســت و شاید در آینده 
نزدیک ویژگی پرداخت را 

به این اپلیکیشن اضافه کند.
در ایران اپلیکیشــن پیام رســانی 
وجــود دارد بــه نــام «گپ» کــه نزدیک به 
500 هزار کاربر دارد. گفته می شــود در ایران 
تلگــرام بین 20 تا 40 میلیــون کاربر دارد. در 
ماه هاي آینــده در صورتی  که دسترســی به 
پیام رســان هایی مثل تلگرام در ایران محدود 
شــود یا مردم به اپلیکیشــن هاي ایرانی اقبال 
نشــان دهند، گــپ یکی از اپلیکیشــن هایی 
اســت کــه احتماال مــورد توجه مــردم قرار 
بگیرد. این تیم در حال پیاده ســازي ابزارهایی 
بــراي پرداخــت از طریــق این اپلیکیشــن 

هستند.
بتازگــی بــا حمایت یکی از شــرکت هاي 
بزرگ فناوري اطالعات بانکــی دولتی ایران 
هم اپلیکیشــنی بــه نام «بله» معرفی شــد. 
بله قرار اســت قابلیت پرداخت داشــته باشد. 
فعــال ایــن اپلیکیشــن کاربر زیــادي ندارد، 
اما ویژگی اش این اســت کــه از همان ابتدا 
خــودش را ابزاري بــراي گفت وگو و پرداخت 

معرفی کرده است.
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ســال 2014، زمانی که هنوز خریدهاي میلیاردي استارت آپ ها در دنیا مد نشــده بود، فیسبوك در خبري 
هیجان انگیز اعالم کرد شرکت واتس اپ را 19 میلیارد دالر خریده اســت. این خرید آن هم در شرایطی که 

واتس اپ، حتى 20 نفر پرسنل و یک ریال درآمد هم نداشت، با واکنش هاي زیادي روبه رو شد. آن زمان 
هنوز فقط 300 میلیون نفر کاربر واتس اپ بودند و امروز این رقم از یک میلیارد نفر هم گذر کرده 

است. این را بگذارید کنار این که این روزها پیام رسان هاي فوري بخشی جدایی ناپذیر از 
زندگی بسیاري از مردم جهان شده است. دانستن این که واتس اپ بیشترین کاربر را در 

جهان دارد، باعث می شود بیشتر روي حرکت هاي این شرکت حساس شویم.
هفته گذشته شایعه اي که تا االن تائید نشده در رسانه ها منتشر شد 

که واتس اپ می خواهد ویژگی هاي پرداخت الکترونیک را به 
اپلیکیشن  خود در هند اضافه کند. همین خبر، بار 

دیگر روش پرداخت از طریق پیام رسان هاي 
فوري را سر زبان ها انداخت. واتس اپ اولین 
پیام رسانی نیست که می خواهد براي پرداخت 
مورد استفاده کاربرانش قرار بگیرد. در ادامه 

نگاهی می اندازیم به چند مورد مختلف در جهان 
و البته ایران.

چرا این روزها اپلیکیشن هاي پیام رسان، ابزارهاي جذاب پرداخت شده اند؟

زندگى متفاوت  میِلنیال ها
رسول قربانی| روزنامه نگار فناورى

کیف پول

علت اقبال به پرداخت از طریق
 پیام رسان ها چیست؟

میلِنیال واژه اي است براي نامیدن نسلی که بین سال هاي 1980 تا 2000 
به دنیا آمده اند؛ یعنی جوان هاي 17 تا 37 ساله امروز. این نسل کسانی هستند 
که در زندگی و کســب  و کارشان تفاوت هاي زیادي با نسل هاي قبلی دارند. 
اینها شیوه ارتباط بشدت متفاوتی دارند. ارتباط از طریق پیام رسان هاي فوري 
یکی از روش هاي ارتباطی این نســل و نســل هاي بعد از آنهاست که اکنون 
نسل هاي قبل از آنها هم از این روش استفاده می کنند. در کشورهاي مختلف 
دنیا هم ابزارهایی مختلف مورد اقبال قرار گرفته است. در ایران تلگرام روسی، 

در آمریکا و اروپا واتس اپ آمریکایی و در چین وي چت چینی.
روش هایی که امروز مورد اســتفاده مردم براي ارتباط قرار می گیرد بسیار 
با قبل متفاوت است. به این نسل، «نسِل موبایل» هم می گویند؛ حتی شاهد 
نســلی هستیم با عنوان Z. نسل ِزد معرف اولین نسلی  است که دنیاي بدون 
موبایل را ندیده اند و اولین نســلی که نسل هاي قبلی به جاي این که به آنها 
کار با ابزارها را یاد بدهند، کار با ابزارها را از آنها یاد می گیرند. به نظر می رسد 

تغییرات فراوانی در شیوه زندگی و کسب  و کار ما در حال رخ دادن است.

میلِنیال 
واژه اي است براي نامیدن 

نسلی که بین سال هاي 1980 تا 
2000 به دنیا آمده اند؛ یعنی جوان هاي 
17 تا 37 ساله امروز. این نسل کسانی 

هستند که در زندگی و کسب  و 
کارشان تفاوت هاي زیادي با 

نسل هاي قبلی دارند
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شیوه  چندعاملی
براي این که هکرها نتوانند با هویتی تقلبی خودشان را به عنوان کاربر 
جا بزنند، روش مورد اســتفاده توســط کاربر براي تعیین هویت باید چند 
عاملی باشــد. به طور کلی، روش هاي تعیین هویت داراي سه عامل زیر 

هستند: 
1  اطالعات، یعنی آنچه فقط کاربر از آن اطالع دارد (مثال گذرواژه)

2 چیزي فیزیکی که کاربر مالک آن است (مثال کارت خودپرداز)
3  چیزي که بخشی از وجود کاربر است (مثال اثرانگشت)

هــر قدر تعــداد عوامل مورد اســتفاده باال در شــیوه تشــخیص هویت 
بیشــتر باشــد، احتمال هک شدن آن کمتر اســت. به همین دلیل است 
کــه بــراي نمونه برخی وب ســایت ها نظیر گــوگل یا برخــی بانک ها، 
از شــیوه تعییــن هویت دو مرحله اي اســتفاده می کنند کــه مرحله اول 
دربردارنــده وارد کردن گــذرواژه (عامــل اول) و مرحلــه دوم نیز وارد 
کردن کد چهاررقمی ارســال شــده به گوشــی کاربر (عامل دوم) است. 
در این میان، شــاید بتوان از یک شــیوه کامال اســتثنائی براي استفاده 
از عامل ســوم اســتفاده کرد. این شیوه، اســتفاده از فکر به عنوان ابزار 

تشخیص هویت است!

6

 بررسی امنیت فناوري هاي جدید تشخیص هویت کاربران

از رمزهاى صدادار تا صداهاى رمـزگشا

صالح سپهري فر

کمتر روزي است که خبري در مورد هک شدن 
سرورهاي یک ســامانه مهم یا انواع و اقسام 
کالهبرداري هاي اینترنتی نشــنویم. با وجود 
پیشرفت هاي صورت گرفته در زمینه افزایش 
امنیت مراکز داده یا فناوري هاي تشــخیص 
هویت کاربران، هکرها نیز بیکار ننشسته و آنها 

نیز روش هاي خود را به روز می کنند. 

شتاب سنج؛ عضوي 
آسیب پذیر

همه گوشــی هاي هوشمند و نیز بسیاري 
از دســتگاه هاي پوشــیدنی دیگــر نظیر 
ردیاب هاي پوشــیدنی ویژه ســالمت و 
ورزش و نیز ســاعت هاي هوشمند، داراي 
بخشی به نام شتاب سنج هستند. این وسیله 
حرکت ایجاد شــده در موقعیت قرارگیري 
دستگاه را تشخیص می دهد. براي نمونه 
وقتــی گوشــی را از حالت عمــودي به 
حالت افقی در می آوریــم، به دلیل وجود 
شتاب ســنج اســت که محتویات صفحه 
نمایشــگر در همان جهت قرار می گیرد. 
همچنین اســاس کارکرد اپلیکیشن هاي 
گام شمار نیز بر عملکرد شتاب سنج وابسته 
اســت. البته استفاده از شتاب سنج فقط به 
ایــن گجت ها محدود نمی شــود و برخی 

گـذرواژه: ساده، پرطـرفدار
 و پرخطر

بسیاري از ما هنوز هم با وارد کردن 
تعدادي کاراکتر وارد حساب هاي آنالین 
کاراکتري  گذرواژه هاي  می شویم.  خود 
نســبت به شــیوه هاي دیگر تشخیص 
هویت، ســاده تر و پرطرفدار اســت و 
به همیــن دلیل، بســیاري از حمالت 
گذرواژه  شناســایی  هــدف  با  هکري 
کاربــران مختلف صــورت می گیرد. با 
نظیر  راه حل هایی  از  اســتفاده  وجــود 
کپچا (CAPTCHA) براي جلوگیري 
از اقــدام ربات هاي هکــري به منظور 
وارد کــردن یکســري گذرواژه هــاي 
حدســی، هکرها باز هــم با روش هاي 
مختلف به تالش خود ادامه می دهند. 

اثرانگشت
بیش از یــک دهه از بــه کارگیري 
در  اثرانگشــت  تشــخیص  فنــاوري 
لپ تاپ ها می گــذرد. این فناوري امکان 
انگشت  روي  موجود  الگوهاي  بررســی 
کاربر و تعیین هویــت دقیق او را فراهم 
می کنــد. همچنین مدت زیادي نیســت 
که این فناوري وارد دنیاي گوشــی هاي 
هوشمند نیز شــده و این روزها بسیاري 
از شــرکت هاي مطرح در تولید گوشی، 
محصوالت خود را با قابلیت تشــخیص 
اثرانگشت  می کنند.  عرضه  اثرانگشــت 
جزو شیوه هاي بیومتریک براي تشخیص 
هویت اســت، یعنی به دلیل منحصر به 
فــرد بودن آن در افــراد مختلف، امکان 
خطا در آن پایین بوده و در نتیجه امکان 
هک کردن آن نیــز تقریبا غیرممکن به 
نظر می رسد، اما شــاید همه چیز به این 

سادگی نباشد. 

اثرانگشت هم قابل هک است
سال گذشــته محققان در دانشگاه میشیگان با اســتفاده از چاپگر 
جوهرافشــان معمولی توانســتند اثرانگشــت هایی را که با کیفیت باال 
اســکن شده بودند به مدلی ســه بعدي تبدیل کنند. این مدل سه بعدي 
می توانســت جایگزین انگشت براي تشــخیص هویت شود و به این 
ترتیب امکان باز کردن رایانه یا گوشــی کاربر مورد نظر براحتی فراهم 
می شــد، اما در اینجا، کارشناسان به اثرانگشت تعدادي کاربر دسترسی 
داشــتند و خود این کاربران اثرانگشــت خود را در اختیار آنها قرار داده 
بودند. پس نباید نگران دسترســی هکرها به اثرانگشــت مان باشیم؟ 

متاسفانه باید نگران باشیم!
مدتی پیش اعالم شــد گروهی از پژوهشــگران ژاپنی، اثرانگشت 
تعدادي از افراد را با استفاده از عکس هایشان بازسازي کردند. این افراد 
در عکس هاي خود که کیفیت باالیی داشتند، انگشت خود را به سمت 
دوربین گرفتــه بودند. با در نظر گرفتن تعــداد باالي عکس هایی که 
کاربران اینترنت از خود در شــبکه هاي اجتماعی به اشتراك می گذارند، 
می توان ابعاد فاجعه اي را که ممکن است در انتظار آنها باشد حدس زد. 
پس شــاید استفاده از اثرانگشت یا هر نوع داده بیومتریک دیگر هم 
نتواند امنیت چندانی را براي اطالعات دیجیتال ما به همراه داشته باشد. 
در این میان، برخی پژوهشــگران به این فکر افتادند که شاید بتوان از 
داده هاي بیومتریک متغیر به عنوان ابزاري براي تعیین 

هویت استفاده کرد. 

احتماال شما هم داستان معروف علی بابا و چهل 
دزد بغداد را خوانده باشید یا حداقل ماجراي 
آن را در کارتون معروف سندباد دیده اید. در 
بخشی از این داستان، علی بابا پس از تعقیب 
دارودسته چهل دزد بغداد متوجه می شود آنها 
اشیاي ارزشمندي را که به سرقت می برند، در دل 

کوهی پنهان می کنند.
 نکته جالب اینجا بود که سردسته دزدان با گفتن 
یک اسم رمز یعنی «کنجد بازشو!» می توانست 

دِر سنگی این غار را باز کند. 
اما در قرن بیست و یکم، ظاهرا باز هم می توان 
از صدا براي نفوذ به پیشرفته ترین فناوري ها 
هم استفاده کرد. در واقع، بتازگی پژوهشگران 
حوزه امنیت سایبري به این نتیجه رسیده اند که 
با استفاده از صدا می توان انواع گوشی، ساعت یا 
دستبند هوشمند ورزشی را هک کرد، به اطالعات 
محرمانه آن دست یافت و حتی کنترل آن را در 
دست گرفت، اما چطور چنین چیزي ممکن است؟

هک
 گوشی هوشمند 

با صـدا

امنیت
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آیا باید نگران بود؟
شاید در نگاه اول، افزایش دروغین تعداد گام هایی که یک دستبند 
هوشمند نشــان می دهد یا هک کردن یک اسباب بازي، مخاطره 
خاصی را براي ما به همراه نداشته باشد. با این اوصاف، قضیه آن 

قدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. 
براي نمونه فرض کنید کاربر، یک اپلیکیشن در گوشی خود دارد 
که براي نمونه با تکان دادن گوشی، فرمان روشن کردن خودرو یا 
باز کردن قفل گاراژ را صــادر می کند. در این صورت، هک کردن 
شتاب سنج با اســتفاده از صدا می تواند خسارت هاي زیادي را براي 
کاربر به همراه داشــته باشــد.  نکته بعدي این است که برخالف 
بســیاري از مخاطرات مربوط به امنیت ســایبري که نرم افزارهاي 
گوناگونی براي آن طراحی شده، این شیوه جدید از هک کامال جدید 
بوده و هنوز هیچ راه حلی براي در امان ماندن از آن ارائه نشده است. 
با در نظر گرفتن این که بسیاري از تجهیزات آینده بویژه آنهایی 
که قرار اســت در حوزه اینترنت اشــیاء مورد استفاده قرار گیرند از 
شتاب ســنج بهره  خواهند بــرد، یافتن راهی بــراي جلوگیري از 
مشــکالت بالقوه ناشی از هک شدن آن توسط امواج صوتی کامال 

ضروري خواهد بود.

گام هایی که هرگز برداشته نشد
پژوهشــگران بــراي ارزیابــی امکان هک کردن دســتگاه هاي داراي شتاب ســنج، ابتدا ســراغ دســتبند فیت بیــت رفتند. 
ایــن دســتبند که یکــی از معروف تریــن و پرفروش ترین ابزارهاي پوشــیدنی پایش ســالمت اســت، می توانــد کارهایی 
مختلف نظیر شــمارش تعداد گام هاي برداشــته شــده و در نتیجه مســافت طی شــده طی پیاده روي یا دویــدن را تعیین 
کنــد.  محققان ابتدا اســپیکري را در کنار این دســتبند قرار دادند ســپس صداهایــی با فرکانس هاي مختلــف را از طریق 
آن پخــش کردنــد. به این ترتیــب شــماره گام هایی که این دســتبند نشــان مــی داد به صورت پیوســته افزایــش یافت. 
این در حالی بود که دســتبند روي میز قرار داشــت و به دور مچ هیچ کســی بسته نشــده بود، خالصه این که اصال حرکتی 
در میان نبود!  این کارشناســان همچنین توانســتند با پخش امواج صوتی با فرکانســی مشــخص، کنترل یک ماشین 

اسباب بازي داراي شتاب سنجش را با استفاده از گوشی هوشمند در دست بگیرند. 

هک با کمترین هزینه 
یکی از نکات جالب توجه در این مطالعه این بود که اجراي آن به هزینه چندانی نیاز نداشت. در واقع اسپیکر مورد استفاده 
براي پخش صدا یک اسپیکر کامال معمولی بود. حتی در یک آزمایش، از اسپیکر گوشی هوشمند براي گول زدن شتاب سنج 

خودش استفاده شد! 

گذرفکر
فکرعبور (passthought) راه حلی است که می تواند آینده امنیت 
ســایبري را متحول کند. فکر عبور همان طور که از نامش پیداست 
در برابر رمز عبور (password) قرار می گیرد. در این فناوري، کاربر 
به یک چیز از پیش تعیین شــده فکر کــرده و به این ترتیب هویت او 
توسط دستگاه تشــخیص داده می شود، اما این فناوري دقیقا چگونه 
کار می کند و چرا نفوذ هکرها به آن دشوار است؟ در واقع از دو عامل 
شماره 1 و 3 به صورت ترکیبی براي احزار هویت استفاده می شود. 

مغز انســان همیشه یک ســري امواج الکتریکی تولید می کند. با 
استفاده از حسگرهایی خاص می توان این امواج را شناسایی و الگوي 
شــکلی آنها را تعیین کرد. امواج مغزي هــر یک از ما در حالت هاي 
مختلف نظیر خواب و بیداري یا هنگام فکر کردن به چیزهاي مختلف 
با هم متفاوت اســت. براي نمونه وقتی به یک ســیب فکر می کنید، 
الگوي امواج مغزي شــما متفاوت با وقتی است که یک پرتقال را در 
ذهن تان مجســم می کنید. جالب اینجاســت که الگوي مغزي افراد 
مختلف هنگام تصور کردن یک چیز مشــخص (نظیر ســیب) نیز با 

هم تفاوت دارد. 
براي استفاده از فکر عبور کافی است حسگر ویژه جمع آوري امواج 
مغزي را روي ســر خود قــرار داده و به چیزي کــه از پیش تعیین 
کرده ایم فکر کنیم. نکته جالب اینجاســت که حتــی اگر هکرها از 
چیزي که به آن فکر می کنید هم اطالع داشــته باشند، باز هم قادر 
به نفوذ به سیســتم مورد نظرتان نیستند، زیرا همان طور که گفتیم، 

الگوي مغزي انسان ها منحصر به فرد است. 

استفاده از لب 
به جاي گـذرواژه

هنگ کنگی  محققــان  از  گروهــی 
بتازگــی موفــق بــه یافتن شــیوه اي 
هویــت  احــراز  بــراي  جدیــد 

کاربران شــدند. در این شــیوه، کاربر با تــکان دادن لب خود می توانــد هویت خود را اعالم کند. این پژوهشــگران 
بــر ایــن باورند کــه ترکیب این شــیوه با یــک روش دیگر نظیر تشــخیص چهــره می تواند الگویــی کامال امن 
 (Lip Motion Password) «بــراي احزار هویت باشــد. آنها نــام این شــیوه را «گــذرواژه حرکــت لــب

گذاشتند. 
لب جزو معیارهاي بیومتریک به شــمار می رود. در واقع شکل، ساختار فرورفتگی و برجستگی هاي روي آن در هر 
فردي متفاوت است. همچنین حرکات لب هر یک از ما هنگام تلفظ یک کلمه یا عبارت مشخص، تفاوت هایی جزئی با 
هم دارد. درهم آمیزي این موارد با هم سبب می شود با بررسی دقیق شکل و الگوي حرکت لب بتوان از آن به عنوان 

یک معیار منحصر به فرد براي تعیین هویت استفاده کرد. 
یکی از مزایاي این شیوه این است که می توان گذرواژه تعیین شده را تغییر داد. اثرانگشت 

یا قرنیه انســان شکل ثابتی دارد و براي نمونه پس از این که هکرها به هر شکلی 
به آن دسترسی یافتند، امکان تغییر آن وجود ندارد. اما گذرواژه لبی را می توان 

براحتی تغییر داد و کافی است کلمه یا عبارتی را که براي گفتن تعیین کرده ایم، 
تغییر دهیم.  همچنین از آنجا که براي استفاده از این شیوه به بهره گیري 
از دوربیــن نیاز داریم، می توان آن را براحتی با فناوري تشــخیص چهره 
ترکیب کرد. به این ترتیب احتمال دسترســی هکرها به آن تقریبا به صفر 

خواهد رسید. 

بازار پر رشد 
فناوري هاي احراز هویت

نگرانی کاربران از افشاي اطالعات 
خصوصی و مالی از یک سو و افزایش 
قدرت هکرها در دسترسی به اطالعات 
محرمانه، سبب شده بازار فناوري هاي 
احراز هویت کاربران بســیار داغ باشد. 
در ایــن میــان، فناوري هــاي تعیین 
گوشــی هاي  براي  بیومتریک  هویت 
پیشــتاز  می تــوان  را  هوشــمند 

دانست. 
کارشناسان،  پیش بینی  اســاس  بر 
حجم این بــازار از 14/2 میلیارد دالر 
در سال 2016 به بیش از 665 میلیارد 
دالر در ســال 2021 خواهد رســید. 
به همیــن دلیل می تــوان پیش بینی 
کرد درچند ســال آینده، فناوري هایی 
بیشتر  هرچه  افزایش  براي  پیشرفته تر 
امنیت در تعیین هویــت به بازار وارد 

شوند.

تجهیزات پزشکی، خودروها و نیز ماهواره ها نیز از این فناوري بهره می برند، اما این قطعه کاربردي، یک نقطه ضعف بزرگ هم 
دارد و آن امکان هک کردن آن با استفاده از امواج صوتی است. 

امنیت
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N(Night in the woods) NitWدربــاره  
اشتباه ها و دوستی هایی است که همگی در قالب 
یک بازي ماجراجویانه رنگارنگ گرد هم آمده اند. 
 Mae شما هدایت یک گربه  شبه انسان به اسم
را بر عهده دارید که از دانشــگاه انصراف داده و 
به شهر زادگاهش بازگشته است. بازي تجربه اي 
است مســحورکننده که با تمرکز بر موضوعاتی 
همچون خودشناسی، شکل  دادن مجدد به روابط 
قدیمی و فهمیدن مشکالتی که گریبان یک شهر 
را گرفته در عین نمایش شگفتی ها و شادابی هاي 

کودکــی، ترس هاي بزرگســالی را نیز به 
تصویر می کشد.

  ما همه تشنه  
داستانیم

در این بازي ماجرایی 
روایت محور عمده کاري 
انجام  باید  بازیکنان  که 
دهنــد، گشــت و گذار 

در محیط شــهر کوچک 
 Possum Springs

و ارتبــاط گرفتــن با گذشــته 
شــخصیت اصلی اســت. Mae با 

بازگشــت به خانه متوجه رخ دادن وقایع شومی 
می شود که ارتباطاتی با داستان هاي فولکلوریک 

شهر در مورد اشباح دارند. در نتیجه او و گروهی از 
دوستانش جمع می شوند تا پرده از حقیقت بردارند. 
همان طور که در بازي کارهایی را که به شما 
محول می شــود انجام می دهید، داستان 
نیز جلو رفتــه و با کمی صبر و 
در  دید  خواهید  شــکیبایی 
انتها چگونه تمام سرنخ ها 
به یکدیگر متصل شده 
و قصــه جمع بنــدي 
می شود. کارهاي شما 
در بــازي غالبا تعامل 
دوســتان  با  کــردن 
در  چرخیدن  کاراکتــر، 
البته یک سري  شــهر و 

شیطنت کردن است! 
داستان NitW سرعت کندي 
دارد، اما درخشش بازي در جزئیات ماجراهاي آن 
اســت. بعد از وقوع بعضی اتفاق ها، Mae با آن 

دســتخط خرچنگ قورباغه اش یک چیزهایی در 
دفترچه  همراهش می نویسد که گاهی تاریک یا 
خنده دار هستند. او تصمیم هاي مسخره اي صرفا 
به این دلیل که انجام شوند اتخاذ می کند که از آن 
میان می توان به شکستن وسایل با چوب بیسبال 
یا دوئل با بهترین دوســتش به وسیله  چاقو اشاره 
کرد. با این حال این کارها همچون شیطنت ها و 
بازي هاي دوران کودکی به تصویر کشیده شده اند 

و خشونت خاصی ندارند. 
یکی از ویژگی هاي ممتاز بازي این است که 
مجموعه اي نسبتا متنوع از موقعیت هاي مختلف 
پیش روي بازیکن قرار می دهد که بشدت مرتبط 
با خط اصلی قصه یا گاهی بی ربط به آن هستند، 
ولی این کار را با مدیریتی استثنایی انجام می دهد. 
مشــخصه هاي  دیگر  از  شــخصیت پردازي 
بســیار خوب بازي به شمار می رود، به طوري که 
شخصیت اصلی یعنی Mae در ذهن شما ماندگار 
خواهد شد. دلیل این امر پیچیده بودن و عاري از 

همه چیز درباره کنسول 
Project Scorpio

باالخره مایکروسافت از اطالعات کنسول 
بعدي خود پرده برداشــت و در کنارش از این 
گفت که چه بهبودهایی را در عملکرد و اجراي 

گیم هاي XOne و X360 خواهیم دید.
 ،Eurogamer رســانه  گزارش  طبق 
گیم هــاي  تمــام  از   Scorpio کنســول
XOne و گیم هــاي X360 کــه به لطف 
اجرا   XOne روي معکــوس  هماهنگــی 
می شــوند پشــتیبانی خواهــد کــرد. طبق 
ادعاي مایکروســافت، تمام این گیم ها روي 
Scorpio، خوش ظاهرتر و روان تر به نظر 

آمده و سریع تر اجرا خواهند شد.
کنســول PS4 Pro در اصــل همــان 
سخت افزار اصلی PS4 را – البته در مقیاس 
قوي تــر – یــدك کشــیده و در اصل از آن 
یک کنسول PS4 ســاخته که براي اجراي 
شبیه سازي شــده ایده آل اســت. در مقابل، 
اســکورپیو کامال از این رو به آن رو شــده 
و رویکردي مشــابه را پــی نخواهد گرفت. 
تنظیمات خاص این کنســول بــه آن اجازه 
می دهد در زمان اجراي گیم هاي قدیمی تر از 

تمام ظرفیت خود بهره بگیرد.
 PS4 Pro این یعنی برخالف آنچــه در
 XOne شــاهد بوده ایم، گیم هایی کــه در
دچار مشــکل افت فریم بودنــد، به احتمال 
زیاد در کنســول جدید باکیفیت تر و روان تر 
اجرا خواهند شــد. البته ذکــر این نکته الزم 
اســت که اگر گیمی به طور پیش فرض روي 
30 فریم بر ثانیه قفل شــده باشــد، ناگهان 
روي اســکورپیو با 60 فریم اجرا نخواهد شد، 
چراکه این تصمیم نه به عهده سخت افزار، که 
نرم افزار اســت و اسکورپیو این اجازه را ندارد 
ســقف فریم را باز کند. درباره شکنج تصویر 
(Screen Tearing) هــم مایکروســافت 
چنین می گوید: «امکان ندارد حتی یک فریم 
خراب ببینید. این دستگاه آنقدر قوي است که 

چنین اتفاقی نمى افتد.»

گیم هایی کــه از مقیاس پردازي دینامیک 
(Dynamic Scaling) استفاده می کنند تا 
رزولوشن تصویر را طبق تصویر مورد پردازش 
تنظیم کنند هم از ســخت افزار اسکورپیو نفع 
خواهند برد. اســکورپیو در همه حال شرایط 
بهره از حداکثر رزولوشــن را برایشان فراهم 
خواهد کرد. از سوي دیگر، فیلترینگ بافت ها 
نیز بهبود یافته اســت: «اسکورپیو قادر است 
تمام واکشی ها یا ِفچ هاي دوخطی و سه خطی 
را بازنویســی کرده و به توابع ناهمسانگرد یا 

آنیزوتروپیک تبدیل کند!»
ســرعت پردازنده دستگاه 31 درصد باالتر 
از کنسول فعلی اســت که سرعت بارگذاري 
گیم ها را به کرات باال می برد. پردازنده جدید 
می تواند گیم ها را ســریع تر از دیسک سخت 
بخواند. عالوه بر آن، ســرعت هارد دیســک 
 4K هم 50 درصد بیشــتر شده تا بافت هاي
سریع تر بارگذاري شوند. طبق اشاره یوروگیمر، 
برخی از این بهبودهاي عملکرد در دســتگاه، 
ممکن اســت موجب اختــالل هماهنگی در 
درصدي بســیار پایین از گیم ها شــود. البته 
مایکروســافت قول داده زودتر این مقدار کم 
را هم رفع کند؛ حتی شده به قیمت کاستن از 

بعضی امکانات ویژه اسکورپیو!

خبر هفته

کده با زى 

بازي تجربه اي است 
مسحورکننده که با تمرکز 

بر موضوعاتی همچون خودشناسی، 
شکل  دادن مجدد به روابط قدیمی و 

فهمیدن مشکالتی که گریبان یک شهر 
را گرفته در عین نمایش شگفتی ها و 

شادابی هاي کودکی، ترس هاي 
بزرگسالی را نیز به تصویر 

می کشد

یکــی از خصلت هایی که ســینما و ادبیات 
علمی ـ تخیلی دهه 70 و 80 را به سرچشــمه 
تعــدادي از بهترین و به یــاد ماندنی ترین آثار 
تبدیل کــرد، پیروي نکردن آثــار از منطق در 
سطح ُخرد بود. البته خوانندگان ما خوب می دانند 
هر جا فرصتی پیش می آید، در مدح منطق گرایی 
حرف می زنیــم و اتفاقا آن رویکرد را هم عامل 
رقم خوردن آثــار فوق العاده عدیده اي می دانیم. 
اما در این مطلــب می خواهیم در مدح تخیل و 
فانتزي بگوییم. تخیل و فانتزي، آنجا که افسار 
پاره می کند، اثري مانند محور نقد این شــماره 
می شود. هورایزن، یکی از بهترین عناوینی است 
که یک قطب رقابتی صنعت سرگرمی می تواند 
در شناســنامه خود داشته باشــد. در آن، ورق 
صنعت سرگرمی برگشته و به جاي انسان هاي 
سایبورگ، شاهد موجوداتی یادآور سایبورگ هاي 
انســانی هستیم و انســان هایی معمولی که در 
دنیایی مملو از آنان براي بقا تقال می کنند. شاید 
شــالوده اصلی آن چندان با عقل جور در نیاید و 
برخالف انحصاري دیگر سونی، یعنی «آخرینان 
ما» همه چیز از یک حقیقت علمی و تماشــاي 
یک مستند توسط سازندگان آغاز نشده باشد، اما 
حماسه اي که در این بین روایت می شود، آنقدر 
زیبا و گیراست که به حرمتش، تعصب منطقی 
را کنار گذاشته و فانتزي را با آغوش باز بپذیریم.

قبیله  هاي آینده 
داســتان «افق»، هزار ســال بعد در دنیایی 
روایت می شــود که از جوامع شــهري خبري 
نیســت و انســان ها در قبایل مختلف در کنار 

هم زندگی می کنند. فاجعه اي نامعلوم آنها را به 
این روز انداخته است. قبایل این دوران از اجداد 
پیشــرفته خود با نام «قدیمیان» یاد می کنند. 
همزیستانشــان، ربات هایی حیوان مانند هستند 
که نام ساده «دســتگاه» را رویشان گذاشته اند. 
این دســتگاه ها عموما برخورد خشــونت باري 
با انســان ها ندارنــد، اما پدیده اي موســوم به 
«اختالل»، خویی وحشی به آنها داده و موجب 
حمله  به انسان ها شده است. همین وقایع، زمینه 
تبدیل شدن آلوي، از یک دختر ساده به قهرمانی 

بی بدیل می شود.
روند بلوغ آلوي با هوشمندي و زیبایی تمام 
روایت شــده و از این حیث، یادآور سري جدید 
Tomb Raider اســت. چند ساعت ابتدایی 
گیم، به داســتان قبایــل و وضعیت دنیایی که 
داســتان در آن رخ می دهد می پردازد و پس از 
آن، بُعد علمــی ـ تخیلی ماجرا به جریان افتاده 
و کریشندویی معرکه آغاز می شود که در انتها، 
بازیکــن را در آرزوي تبدیــل این گیم به یک 
فرنچایز و انتشــار ســریع تر قسمت هاي بعدي 

ترك می کند.

ریسک هم باشد، این طور باشد!
گوریال گیمز ســال هاي سال تحت حمایت 
ســونی ســري Killzone را تولید کرد که 
یک شــوتر اول شخص بود و تولید یک عنوان 
سوم شــخص، آن هم در این حد و اندازه ها از 
آنها انتظار نمی رفت، اما در کمال خرسندي باید 
گفت گوریال گیمز سنگ تمام گذاشته و جز چند 
کاستی جزئی، با یکی از بهترین آثار سال طرف 

هستیم.
مبارزات در این گیــم، از آن حالت تهاجمی 

و گالدیاتوري ماننــد که اغلب در شــوترهاي 
اول شخص سراغ داریم، فاصله داشته و از تزریق 
اســتراتژي و مدیریت میدانی هم بهره می برد. 
آلوي همه الزمه هاي یک مبارز خوب را دارد و 
این یعنی با کنترلی مناسب و مکانیک هاي خوب 
مواجه هستیم، اما ستاره گیم پلی نه مهارت هاي 
خود آلوي، که ســالح هاي جالبی است که به 
کار گرفته می شــود. در ابتــداي امر تنها یک 

سیاوش شهبازي
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نقص نبودن وي است. شما به شوخی هاي او در 
مواجهه بــا موقعیت هاي عجیب خواهید خندید، 
جذب شوخی ها و متلک هایی می شوید که همراه 
با دوست نزدیکش Gregg با یکدیگر رد و بدل 
می کنند و زمانی که قبل از رفتن به یک مهمانی، 
جلوي آینه ایستاده و از ترس ها و نقص هاي خود 
احساس نداشــتن اعتماد به نفس می کند، او را 
درك خواهید کرد. شاید ابتدا این که او از دانشگاه 
انصــراف داده به نوعی لگد به بخت و آینده اش 
به نظر برسد، ولی با پیش رفتن داستان، به مرور 
دالیــل وي براي انجام این کار نیز براي شــما 

مشخص خواهد شد. 

  مهم است به مردم چه می گوید
دیالوگ هــاي طبیعی و بامزه در کنار رشــد 
شــخصیت ها از دیگر خصیصه هــاي بازي به 
شمار می روند که آن را در میان هم سبک هاي 
خود مجزا می کند. اگر خوب به دیالوگ ها دقت 

کنید متوجه خواهید شــد حرف هایی که با افراد 
می زنید نسبت به روز بعد در زمان بازي مقداري 
تغییر دارند و هرچه زمان بیشتري را با دوستان 
بگذرانید صحبت بیشتري با آنها خواهید داشت و 
نسبت به شما برخوردي صمیمی تر پیدا خواهند 
کرد.  شــما می توانید حتی با دوســتان تان به 
صــورت آنالین نیز چت کنید که خوشــبختانه 
به مقــدار کافی از عبارت هاي اختصاري در این 
قسمت استفاده شده و چت کردن جلوه اي واقعی 
مانند آنچه در واقعیــت انجام می دهیم به خود 
گرفته است. در حین گفت و گوها، حق دیالوگ ها 
به شــکلی تعاملی در اختیار بازیکــن قرار داده 
می شــود، اما آگاه باشید تصمیم هایی که در این 
مواقع می گیرید به شکلی بارز روي این که به چه 
کسی نزدیک تر باشید یا شاهد چه سناریوهایی 

خواهید بود تاثیر می گذارد. 
در خالل داســتان با تعدادي مینی گیم ساده، 
اما جذاب مواجه خواهید شــد که ضمن اضافه 
کردن تنوع و بیشــتر غوطه ور کردن بازیکن در 
بازي، آنقدر هم چالش برانگیز نیست که سرعت 
پیشرفت شما را کند کرده و ارتباط تان با داستان 
را بشکنند. یکی از این مینی گیم ها تمرین کردن 
براي یک گروه موســیقی است که شبیه بازي 
Guitar پیاده سازي شده و باید نت ها  Hero

را با رسیدن به نقطه معین بزنید. 

عالوه بر دنیاي عــادي بازي، Mae بعضا 
رویاهاي عجیب غریبی نیز می بیند که در آنها 
باید در قســمت هاي معموال تاریک و زیر سایه  
شهر پرســه بزنید و براي پشــت سر گذاشتن 
معماهــا، چهار موزیســین را پیــدا کنید. این 
قسمت هاي بازي هرگز دشــوار نیستند، اما به 
شکلی نفسگیر اتمسفریک بوده و با آن محیط 
شــهر زیر ماه در حال خسوف و نورهایی که از 
پنجره ها به بیرون می تراود حســابی شما را در 

خود غرق می کند. 
ایراد اصلــی که به بازي وارد اســت، روند 
تکــراري صحبت کردن با تمام اهالی شــهر و 
بازدید مجدد از مکان هایی اســت که دیده اید، 
هرچند انجام ایــن کار در هر روز بازي معموال 
با پاداش هاي قصه اي خوبی همراه اســت، اما 
نمی توان انکار کرد کمی حوصله بازیکن را سر 

می برند. 
بــه هرحــال در خالل این کارهاســت که 
می توانید با یک معلم شبی به پشت بام بروید تا 
او حین تماشاي ستاره ها، قصه ها و داستان هایی 
را که پشــت هرکــدام از صورت هــاي فلکی 
هســتند، برایتان بازگو کند. هرچه داستان هاي 
بیشــتري از زبان مردم شهر بشنوید، بیشتر به 
این پی می برید که چرا شهر دیگر آن شکوه و 
رونق گذشته را نداشته و این روند چه تاثیري بر 

قشر کارگر و متوسط شهر گذاشته است. 

حرف آخر
Night in the Woods یــک قصــه  
عجیب با شــخصیت هاي عجیب تر است، اما 
همین عجیب بودنش آن را باال کشــیده است. 
تعــادل عالی بیــن موضوعات بزرگســاالنه و 
کودکانه، دیالوگ ها و نویسندگی قوي و نمایش 
جلوه اي از زندگی همراه با شــگفتی ها، ترس ها 
و هیجاناتــش از بهتریــن ویژگی هــاي بازي 
هستند. سرعت داستان کمی کند است، ولی به 

گره گشایی آخرش می ارزد!

نگهبانان کهکشان 
در قفس داستان

اولیــن بــازي ایــن هفتــه، شــروعی بر 
یــک مجموعــه بــازي ســریالی دیگــر از 
اســت.  Telltale نام آشــناي  شــرکت 

Guardians of the Galaxy کــه در 
اصل مجموعه داســتان مصوري از ابرغولی به 
نام Marvel اســت، پس از موفقیت فراوان 
فیلم اولش، اینک در شرف پخش دومین فیلم 
بر پرده ســینما و بازي ماجرایی و سریالی خود 
اســت. در اولین قســمت از پنج قسمت مقرر 
شده  این بازي سریالی، شــما هدایت گروهی 
از نامحبوب تریــن و یاغی تریــن قهرمانــان 
 ،Star-Lord موجود در کهشــکان با القــاب
 Groot و   Gamora، Drax، Rocket
را برعهــده خواهید گرفت که با شــروع یک 
نبرد بزرگ و حماســی، این نگهبانان شــیئی 
بســیار مرموز را کشــف می کنند کــه گفته 
می شــود به دارنــده  آن قدرتــی وراي مقابله 
اعطا می کنــد. هر کــدام از قهرمانان، دالیل 
خودشــان را بــراي رســیدن به این شــیء 
ارزشــمند دارنــد، همان طور که یک دشــمن 
ابرقدرت نیز که آخرین نوع گونه  خویش است 
ســخت به دنبال آن اســت و از هیچ چیز براي 
نابود کردن نگهبانان کهکشــان کم نمی گذارد 
تا دســتش به این شیء برســد. در این بازي 
 Telltale نیز مشــابه دیگــر ســاخته هاي
تصمیم هایی که می گیرید و کارهایی که انجام 
می دهید روي مســیر داســتان و تجربه اي که 
به دســت می آورید، تاثیر می گذارد. این بازي 
عالوه بر کنسول هاي نسل هشتم و رایانه هاي 
شــخصی، براي پلتفرم هاي تلفــن همراه نیز 

در دسترس خواهد بود. 
موتورم را نو کردم!

و  Grim Fandango از  پــس 
تیــم  حــاال   Day of the Tentacles
ِشــیفر و تیمــش در Double Fine یکی 
از قدیمی تریــن و محبوب تریــن بازي هــاي  
خــود یعنــی Full Throttle را اصطالحــا

Remastered کرده انــد. مانند دو بازي قبلی 
نسخه  ارتقایافته  این بازي نیز شامل گرافیک و 
صداي به روز شده، کنترل بهبود یافته و یادداشت  
سازندگان در نقاط مختلف بازي است. همچنین 
بازیکنان این امکان را دارند تا گرافیک و صدا را 

بین نسخه  جدید و اصلی تغییر دهند. 
جالب اســت بدانید زمانی که بازي در سال 
1995 براي اولین بار منتشــر شد، مخاطبان از 
این که تمام کردن آن حدود هشــت ســاعت 
بــه طــول می انجامد شــاکی بودنــد، زیرا در 
مقایســه با دیگر بازي هاي مشابه آن زمان که 
معموال بین 40 ســاعت به طول می انجامیدند 
کوتــاه به نظر می رســید، اما حاال با گذشــت 
22 سال از آن دوران، به نظر می رسد این زمان 
گیم پلی رقم مناسبی در این دوره باشد. این بازي 
را عالوه بر رایانه هاي شــخصی می توانید روي 

PS4 و PS Via نیز تجربه کنید.

بازى  هفته

کده با زى 

   عنوان بازى:
Night in the Woods

   پلتفرم:
PC، PS4

    ناشر:
Finji

    سازنده:
Infinite Fall

    سبک:
ماجرایی

   رده سنى:
نوجوانان

تیر و کمان خواهید داشــت، اما کم کم به موارد 
دیگــري مانند تیرهــاي الکتریکی، کمان هاي 
سنگی با تیرهاي انفجاري و انواع و اقسام تله ها 
دست خواهید یافت که با آنها می توانید دشمنان 

را به دام بیندازید یا تضعیف کنید. 
ســوئیچ کردن بین ابزار و اسلحه در خالل 
مبارزات ســاده است. با اســتفاده از چوبک یا 
اِســتیک سمت راست، منوي گردان باال می آید 
و همزمان صحنه هم آهسته می شود تا بتوانید 
آیتم مورد نظر را انتخاب کنید. عادت کردن به 
این منو (که البته چیز کامال نویی هم نیســت) 
زمان خاصی نمی برد. البته این منو یک ویژگی 
خوب دارد و آن هم این است که هنگام انتخاب 
ســالح، از حرکت باز نمی ایســتید و می توانید 
دویده، پریده یا جاخالی بدهید. همیشــه جاي 
خالی این مورد در چنین گیم هایی حس می شده 

و خوب است که گوریال گیمز آن را اِعمال کرده 
است.

جــدا از اســلحه اي که معموال بــراي از پا 
درآوردن هر دشــمن، رویه و روند خاص خود را 
ارائه کرده و تنوعی دیدنی به گیم می بخشــد، 
گزینه مخفیکاري هم همیشه موجود است. براي 
درگیري فیزیکی، فقط دو نوع حمله ســبک و 
سنگین اندیشیده شده که متاسفانه به قدر کافی 
به آنها پرداخته نشــده و آن تاثیري را که باید، 
ندارند. از طرف دیگر، با این که دشمنان نیزه دار 
در مقابل حمالت شما از خود دفاع می کنند، این 

امکان براي شما وجود ندارد و درگیري 
فیزیکی در عمل همیشه نوعی 

ریسک خواهد بود. اگر کال 
بی خیــال این نوع حمله 
شــده و فقط از سالح 
اســتفاده  خود  دوربرد 
کنید، احســاس کمبود 

نخواهید کرد.

کمیت و کیفیت 
توامان

تنوع دشــمنان واقعا عالی اســت. 
معرفی دشــمنان جدید کامال شمرده و اصولی 
انجــام می گیرد و پلــه پله، بــا هماوردهایی 
بزرگ تر و پیچیده تر روبه رو می شوید. گیم هاي 
عادي، بخشــی جدا براي آموزش و تمرین در 
نظر می گیرند و گیم هاي محشــر، این آموزش 
و تمریــن را در خالل خــود گیم مي گنجانند. 
 Vanquish یا Bayonetta گیمري کــه
Ninja بــازي کند، در انتهاي  Gaiden یا
گیم بــا اطمینان به قدرت و مهــارت خود با 

عظیم ترین دشمن هم روبه رو شده و مغلوبش 
می کنــد و عین همیــن در Horizon هم 

صادق است. 
در مبــارزات، امکانــات متعــددي دارید. 
می توانید نقطــه ضعف دشــمن را یافته و با 
تاکید بر آن ســاده تر به دام بیندازیدش. حتی 
این امکان را هم دارید که برخی دشــمنان را 
خلع ســالح کرده و به عنوان حمله نهایی، با 

سالح خودشان از بین ببرید. 
ماموریت هــاي فرعــی، نقشــی مثبت در 
گشت  و گذار بازیکن در تمام نقشه ایفا می کنند. 
بــا این حال، افــرادي کــه ماموریت را 
به شــما واگذار می کننــد از خود 
ماموریت جالب تر هســتند و 
شاید بســیاري پس از چند 
بدهند  ترجیــح  ســاعت 
تنها ســیر اصلی داستان 
شــاید  اما  را پی بگیرند. 
بهترین چیزي که بتوان از 
دنیــاي  در  گشــت زدن 
آورد،  به دســت   Horizon
دشــمنان  کردن  هــک  مهارت 
رباتیک اســت. این مهارت ها را از نفوذ 
به سازه هاي باستانی پراکنده در نقشه حاصل 
خواهید کرد. بعضی ربات ها پس از هک، کنار 
شــما خواهند جنگید و برخــی دیگر پی کار 
خود می روند، اما بعضی را هم می توانید ســوار 
شــوید که لطف خاص خــود را دارد. در کل، 
Horizon حسابی آبروي سازنده و ناشرش 
را خریده و قطعا به یک فرنچایز پرچمدار دیگر 
براي ســونی تبدیل خواهد شــد. اگر کنسول 

سونی دارید، از قافله عقب نمانید!

امتیاز5/ 8

امتیاز 0/ 9

داستان 
«افق»، هزار سال 

بعد در دنیایی روایت می شود 
که از جوامع شهري خبري نیست 

و انسان ها در قبایل مختلف در کنار 
هم زندگی می کنند. فاجعه اي 

نامعلوم آنها را به این روز 
انداخته است
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Blue Light Filter - Night Mode بوم

MARVEL Contest of Champions لرزه نگار

این روز ها کلیپ ســاختن با گوشی هاي هوشمند به یکی از سرگرمی هاي اصلی 
کاربران در شبکه هاي مجازي تبدیل شده است. براي همین شرکت اپل، به عنوان 
یکی از اصلی ترین شرکت هاي تولیدکننده گوشی هاي هوشمند بتازگی اپلیکیشنی 
با نام Clips را ارائه کرده که به کاربرانش کمک می کند از لحظات خود، کلیپ هاي 
جالب و شادي تولید کنند. این اپلیکیشن، با فیلمبرداري در ابعاد مربعی به شما این 
امکان را می دهد تا ویدئوهایی مناســب شبکه هاي اجتماعی تولید کنید. فیلتر هاي 
مختلف و امکان اضافه کردن نوشــته و موســیقی به کلیپ، جذابیت کار با این اپ 
را بیشتر می کند. همچنین شــما می توانید ویدئوهاي خود را از طریق Clips و در 
بستر آي مسیج با دیگر دوستان خود نیز به اشتراك بگذارید. کلیپز همچنین قابلیت 
فیلمبرداري آهسته، سریع و استاپ موشــن را هم به شما می دهد. عالوه بر اینها 
اگر دوست داشته باشــید می توانید با ترکیب ویدئو هاي کوتاه خود و با استفاده از 
امکاناتی که clips در اختیارتان قرار می دهد یک فیلم بلند 30 دقیقه یا یک ساعته 
از کلیپ هــاي کوتاه خود با کیفیت 1080 تولید کنید. اگر یکی از کاربران گوشــی 
 هوشمند شــرکت اپل هستید، قطعا نباید فرصت اســتفاده از این اپ را از دست 
بدهید. البته یادتان باشد قبل از دانلود این اپ حتما سیستم عامل گوشی خود را به 

10.3.1 ارتقا دهید.

عکس و ویدئو

اپل

این تکان هاي ترسناك
دو هفته قبل، مردم شــهر مشــهد یک روز پرهیاهو و ترسناك را پشــت سر گذاشتند. 
تکان هاي متوالی زمین در اســتان خراسان و تخریب چند روســتا در جریان زلزه باعث 
شــد بار دیگر ترس از زلزله در ایران و اخبار آن به یکی از داغ ترین موضوعات تبدیل و 

به دنبال آن شایعات زیادي نیز در شبکه هاي اجتماعی دست به دست شود. 
امــا زلزله حداقل بــراي ما ایرانی ها پدیده غریبی نیســت و وجود گســل هاي مختلف 
در کشــورمان موجب شــده این خطر طبیعی همیشــه بیخ گوش مان باشد. از همین رو 
اپلیکیشن «لرزه نگار» شاید بتواند دانش شما نسبت به تکان هاي زمین در ایران و دوري 
از شــایعات را افزایش دهد. به وسیله این اپ فارسی زبان، می توانید به صورت لحظه اي 
از وقوع زمین لرزه در سراسر کشور اطالع پیدا کنید. این اپ همچنین میزان قدرت زلزله، 
تاریخچه هر منطقه از لحــاظ تجربه زلزله و اطالعاتی دیگر از این قبیل را در اختیارتان 

قرار می دهد.

 یک بوم و 2 نفر
اگر به بازي پانتومیم عالقه دارید و براي ســرگرم شدن جمع هایتان از این بازي استفاده 
می کنید، حتما بازي بوم نیز می تواند نظر شــما را به خود جلب کند. البته در این اپلیکیشن 
فارسی زبان، قرار نیست با ایما و اشاره و نقش بازي کردن منظور خود را به کسی برسانید. 
بلکه در این بازي یک بوم نقاشــی در اختیار شــما قرار دارد که باید با کشیدن یک طرح، 

حریف خود را به چالش بکشید. 
در این بازي دو نفره اندرویدي که قرار اســت بزودي نسخه آي او اس آن نیز عرضه شود، 
شــما باید از بین موضوعات مختلف یک موضوع را انتخاب کرده و طرحی از آن بکشید. 
در عوض حریف شــما با توجه به موضوع، نقاشی شــما و حروفی که در اختیار دارد باید 
متوجه شــود که کلمه مورد نظر چیســت. به همین روال این بازي براي شــما نیز تکرار 
می شــود و کســی که خالقیت و هوش بیشــتري داشته باشــد برنده این جدال دو نفره 

خواهد بود. 

باشگاه مشت زنی ابرقهرمان ها
از همان دوران جنگ جهانی دوم که کتاب هاي کمیک اســتریپ بــراي روحیه دادن به مردم 
جنــگ زده و ایجاد حــس قهرمان پروري رواج پیدا کرد، ابرقهرمان هایی مانند ســوپرمن، مرد 
عنکبوتی، آیرون من و… از محبوبیت زیادي برخوردار شــده و به عوض جدانشــدنی زندگی 
کــودکان و نوجوانان تبدیل شــدند. اما در عصر حاضــر و با وجود فیلم هاي ســینمایی مانند 
«انتقام جویان» این دنیا شــکلی جدید به خود گرفته و شــاهد تقابل این ابرقهرمانان در مقابل 
فیلم هاي مختلف و هیجان انگیز هســتیم. بازي جذاب و دوست داشــتنی Champions نیز 
همین فضا را برایتان روي گوشــی هوشــمند ایجاد می کند و می توانید بــا انتخاب هر کدام از 
ابرقهرمانــان دنیاي مارول به جنگ دیگر نیروها بروید و یک مبارزه تن به تن و جانانه را تجربه 
کنید. گرافیک ســه بعدي و جذاب بازي به همراه گیم پلی مناسب براي گوشی هوشمند شما را 
ترغیب می کند هر لحظه بیشتر درگیر این بازي شوید و قهرمانان جدیدي را براي مبارزه انتخاب 
کنید. پس اگر یکی از طرفداران شخصیت هاي کمیک هستید این تجربه جذاب را از دست ندهید. 

همدم شب بیداري ها
 night shift اگر با گوشی هاي اپل با آي او اس 10 به باال کار کرده باشید، حتما با ویژگی
آشنا هســتید. این ویژگی باعث می شود نور صفحه نمایش گوشی شما براي ساعات پایانی 
روز و کار در شــب هماهنگ سازي شــود و دید بهتري داشته باشــید. در واقع این قابلیت 
باعث می شــود نور کمتري به چشم شما وارد شــده و خواب شما را نامنظم نکند. حال اگر 
می خواهید این ویژگی را روي گوشــی اندرویدي خود هم داشته باشید، می توانید اپلیکیشن 
Blue Light Filter را روي گوشــی خود نصب کنید. این اپلیکیشــن می تواند نور آبی 
ســاطع شده از نمایشگر گوشی را فیلتر کرده تا با مشکل کمتري روبه رو شوید. البته این اپ 
تنظیمات مختلفی را در اختیارتان قرار می دهد و شــما می توانید از بین نور المپ، نور شمع، 
آتش یا روشــنی هاي دیگر، حالت خود را انتخاب کرده و تنظیمات دیگري مانند روشــنایی 
صفحه، حالت کم مصرف و… را نیز تعیین کنید. همچنین شما می توانید ساعت فعال شدن 
خودکار این سیستم را هم از پیش تعیین کنید تا دیگر هر شب الزم به اجراي دستی آن نباشد.

goo.gl/KCwQES

Clipsویدئو به وقت خنده

Kabam Inc.

Leap Fitness Group

goo.gl/cLx9EI

goo.gl/t5YVYu iO
S

iO
S

goo.gl/g8kK9k goo.gl/NUxND7

آي او اس
49/3 مگابایت
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  یخ زدگى درسطر یا ستون 
حتما برایتان پیش آمده که در سطر یا ستون 
اول یک جدول، عناوین آن ســطر یا ستون را 
نوشته باشید و بخواهید هنگام اسکرول کردن 
رو بــه پایین، این عناویــن در جاي خود باقی 
بماند؛ به طوري که دیگر ســلول ها از زیر آنها 

اسکرول شوند. 
انجام این کار ســاده اســت: از نوار باال به 
 Window بروید و در قسمت View بخش
Freeze را باز کنید. این منو  Panes منوي
سه گزینه دارد: ثابت کردن یک بخش دلخواه 
Freeze)، ثابت کردن ســطر اول  Panes)
(Freeze Top Row) و ثابــت کــردن 
 .(Freeze First Column) ســتون اول
عملکرد گزینه هاي دوم و ســوم که از نامشان 
مشخص اســت، اما گزینه  اول به این صورت 
عمل می کند که ســطرهاي باال و ستون هاي 
سمت چپ سلولی را که در حال حاضر انتخاب 
شده در جاي خود ثابت می کند. البته اگر نحوه  
نمایش جدولتان از راســت به چپ باشد، این 
عملکرد در مورد ستون هاي سمت راست اتفاق 

می افتد.
بنابراین، مثال اگر می خواهید همزمان سطر 
اول و ستون اول ثابت باشند، کافی است سلول 

B2 را انتخاب کنید و گزینه  اول را بزنید.

  الصاقات خاص
اکســل گزینه هــاي متنوعــی را هنــگام 
الصاق (Paste) ســلول هاي کپــی یا بریده 
شــده (Cut) در اختیار شــما می گذارد که در 
موقعیت هاي مختلف می توانند مفید واقع شوند.

تبدیل  گزینه ها،  این  کاربردي ترین  از  یکی 
داده ها از ســتونی به سطري یا برعکس است. 
بــراي انجام این عمــل که ترانهــاده کردن 
(Transpose) نامیده می شود، ابتدا داده هاي 
سطر یا ستون مورد نظرتان را انتخاب کرده و 
سپس با کلیک راست روي سلول اول سطر یا 
 Paste) ســتون جدید، از منوي الصاق خاص
انتخاب  را   Transpose گزینه    (Special

می کنید.
گزینــه  جالــب دیگر در این فهرســت، رد 
 (Skip Blanks) کردن ســلول هاي خالی

است. تصور کنید ســتونی دارید که داده هایی 
به صورت پراکنده  در آن اســت (البه الي آن 
ســلول هاي خالی وجــود دارد) و می خواهید 
فقــط داده هــاي این ســتون را در ســتون 
دیگــري جایگزین کنید. اگــر این عمل را به 
 (Ctrl+V و بعد Ctrl+C) صورت عــادي
انجــام دهید، ســلول هاي خالی هــم منتقل 
می شــوند. براي جلوگیري از ایــن اتفاق، به 
جاي الصاق عادي با کلیک راســت به منوي 
الصاق خاص بروید و پایین ترین گزینه ، یعنی
...Paste Special را بزنیــد تــا پنجره  اي 
حاوي گزینه هاي مختلف باز شــود. در اینجا 
 Ok را گذاشــته و Skip Blanks تیــک

کنید تا تنها داده هاي ستون منتقل شود.

انتقال فرمول
در اکسل  زیاد پیش می آید بخواهیم ستون 
یا سطر حاوي فرمول هایی را به ستون یا سطر 
دیگــري منتقل یا کپی کنیــم. اگر این عمل 
صرفا انتقال از ســتونی به ستون دیگر باشد، 
قضیه ساده  است: ستون اول را انتخاب کرده و 

Ctrl+X را می زنیم. سپس فرمول را در ستون 
جدید با Ctrl+V قرار می دهیم. اکسل به طور 
پیش فرض به جــاي داده ها،  فرمول را با حفظ 

مرجع آن انتقال می دهد.
اما اگر بخواهیم از ســتون اول یک کپی با 
ثابت نگه داشــتن فرمول داشته باشیم، چه 
باید انجام دهیم؟ اگر مانند حالت قبل، 
عمل کپی را به صورت عادي انجام 
اما  می شوند،  کپی  فرمول ها  دهیم، 
مرجع آنها هــم تغییر خواهد کرد. 
یعنی مثال اگر ستون C داده هاي 
ستون B را در 2 ضرب می کند، با 
عمل کپی به ســتون E، این ستون 
داده هاي ســتون D ضربدر 2 را نمایش 

خواهد داد.
براي دســت نخــوردن مرجــع فرمول ها، 
بــه این صورت عمل می کنیم: ســتون اول را 
انتخاب و میانبر Ctrl+H را می زنیم تا پنجره  
یافتن و جایگزینی (Find & Replace) باز 
شود. حال در فیلد Find کاراکتر = و در فیلد 
و  کــرده  تایــپ  را   # کاراکتــر   Replace
Replace all را می زنیــم. حــال اطالعات 
ستون تغییر  یافته را در جاي جدید کپی کرده و 
در هر دو جا دوباره # را با = جایگزین می کنیم 
تا به دو ستون با یکسري فرمول و یک مرجع 

مشترك برسیم.

  محاسبات سریع
محاسباتی مانند مجموع، میانگین یا انجام 
اعمال اصلی روي اعداد یک ســطر یا ستون، 
محاسباتی بسیار پرکاربرد هستند که در جداول 
زیادي می توان ردپــاي آنها را دید. با توجه به 
این نکته، اکســل میانبرهایــی را براي انجام 

سریع این گونه محاسبات تعبیه کرده است.
مجموعه اعداد  این محاسبات،  براي انجام 
مورد نظرتان را در یک ســتون انتخاب کنید و 
از بخــش Home در نوار باال و در قســمت 
Editing، منــوي AutoSum را باز کنید 
تا اعمال سریعی را که اکسل در اختیارتان قرار 

داده مشــاهده کنید. با زدن هر کدام از اعمال 
موجــود در این منو، نتیجه  آن در ســلول بعد 
از آخرین ســلول انتخاب شــده نمایش داده 

می شود.
عالوه بر این، براي انجام یک عمل اصلی 
مشــترك روي داده هاي یک سطر یا ستون، 
کنید.  فرمول نویسی  مســتقیما  نیســت  الزم 
مثال اگــر می خواهید تمــام داده هاي موجود 
در یــک ســتون را در عــددي 
ضرب کنیــد، آن عدد را در یک 
ســلول جداگانه بنویســید. حال 
روي   Ctrl+C زدن  از  پــس 
این سلول، ســتون مورد نظرتان 
را انتخــاب کــرده و از منــوي 
...Paste Special و بخــش 
عملی   ،(Operations) اعمال 
را کــه می خواهید میان داده هاي 
این ســتون و آن عدد صورت گیرد انتخاب و 

تائید کنید.

کارگاه

اکسل را می توان در زمره  نرم افزارهایی دانست که بازه  کاربري بسیار وســیعی دارند. از کارهاي ساده اي مانند ذخیره  و انجام محاسبات روي 
فهرست نمرات گرفته تا اعمال آماري و حسابداري پیچیده، اکسل ابزارهاي قدرتمندي براي تمام این کارها ارائه می کند. در این میان، اکسل هم 
مانند هر نرم افزار بزرگ دیگري، دریایی از نکات ریز و درشت دارد که هر کاربري، چه مبتدي و چه حرفه اي، با دانستن و بهره گیري از آنها می تواند 

اعمال مختلف را با سرعت و کارایی باالتري انجام دهد. در این مطلب سعی داریم تعدادي از این نکات را که کاربرد بیشتري دارند معرفی کنیم.

محمود صادقی

بعضی نکات اکسل 
آن قدر کار را آسان 

می کند که فکر 
می کنید قبلش اصال 
چگونه کار می کردید

ترفندهایی براي کاربري بهتر در اکسلترفندهایی براي کاربري بهتر در اکسل

سلول هاي خاکستريسلول هاي خاکستري

سلول ها را نامگذاري کنید
ســلول ها  نامگــذاري  امــکان  می گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  کمتــر  کــه  کاربــردي  بســیار  ترفندهــاي  از  یکــی 
نــام  تعریــف  گزینــه   و  کــرده  راســت  کلیــک  نظــر  مــورد  ســلول  روي  کار  ایــن   بــراي  اســت.  اکســل  در 

(…Define Name) را بزنید تا پنجره اي براي تعریف نام سلول باز شود. در این پنجره، عالوه بر 
خود نام، در بخش Scope می توانید مشخص کنید این نام در کل صفحات مورد استفاده قرار گیرد 

یا فقط در همین صفحه اي (Sheet) که باز است.
اما نامگذاري ســلول ها چه کاربردي دارد؟ یکی از مهم تریــن کاربردهاي آن، ارجاع به آن با نام 
است. به عنوان مثال، داخل سلول T3 درصد مالیات را می نویسید و می خواهید این درصد را از مبالغ 
مختلف کســر کنید. براي این  کار الزم نیســت به خاطر بسپارید که سلول T3 حاوي این عدد است 
که در فرمول ها آن را به صورت T3 به کار ببرید. کافی اســت نام آن را مثال tax بگذارید و از این 

به بعد در همه  محاسبات از همین کلمه براي ارجاع استفاده کنید.
عالوه بر کاربرد اشــاره شــده، یکی دیگر از فواید نامگذاري، استفاده از نام به عنوان میانبر براي 

رفتن سریع به آن سلول است. هنگامی که سلول یا سلول هایی داراي نام باشند، از دو قسمت می توانید براي انتخاب مستقیم آن استفاده کنید: از 
فهرست باال سمت چپ (کنار فیلد فرمول) نام آن سلول را انتخاب کنید یا از پنجره  … Go To در منوي Find & Select آن نام را انتخاب 

یا تایپ کنید تا بسرعت به سلول مورد نظرتان دسترسی داشته باشید.

محاسباتی مانند مجموع، میانگین یا 
انجام اعمال اصلی روي اعداد یک 
سطر یا ستون، محاسباتی بسیار 

پرکاربرد هستند که در جداول زیادي 
می توان ردپاي آنها را دید. با توجه 

به این نکته، اکسل میانبرهایی 
را براي انجام سریع این گونه 
محاسبات تعبیه کرده است



اگر مطالب 
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شماره  609

12

نبض بازار

1/ 225/000

680/000

325/000

 235/000

تومان

تومان

تومان

تومان

قیمت

قیمت

قیمت

قیمت

 BX100
SSD Drive

 Premier
SP610

 Evo
SSD 850

 Premier
SP550

کروشیال

اى دیتا

سامسونگ

اى دیتا

ظرفیت:  1 ترابایت 

 SATA III  :نوع رابط

سرعت خواندن:  535 مگابایت

سرعت نوشتن:  450 مگابایت

ظرفیت:  512 گیگابایت 

 SATA III  :نوع رابط

سرعت خواندن:  560  مگابایت

سرعت نوشتن:  450 مگابایت

ظرفیت:  250 گیگابایت 

 SATA III  :نوع رابط

سرعت خواندن:  540 مگابایت

سرعت نوشتن:  520 مگابایت

ظرفیت:  120 گیگابایت 

 SATA III  :نوع رابط

سرعت خواندن:  560  مگابایت

سرعت نوشتن:  410 مگابایت

تومان299/000  قیمت

 SSD220S ترنسند

ظرفیت:  240  گیگابایت 

 SATA III  :نوع رابط

سرعت خواندن:  550  مگابایت

سرعت نوشتن:  520  مگابایت

5 پیشنهاد اس اس دى 
براى کامپیوتر و لپ تاپ

5 پیشنهاد لپ تاپ 
متوسط روبه باال

تومان قیمت

تومان450/000 /2 قیمت

2/ 340/000

2/ 100/000

تومان قیمت

تومان350/000 /2 قیمت

 VOSTRO 14
  5459

 Aspire V3
772G-7616

 IdeaPad
F - 500

 K456UF
A - 14

 ProBook 450
G3 - A

دل

ایسر

لنوو

ایسوس

اچ پى

تومان400/000 /2 قیمت

7 ساعت

5 ساعت

Intel Core i5 پردازنده  

4 گیگابایت حافظه رم 

حافظه داخلى 500 گیگابایت

1/53 کیلوگرم وزن 

Intel Core i7 پردازنده  

8 گیگابایت حافظه رم 

256 گیگابایت حافظه داخلى 

3/2 کیلوگرم وزن 

Intel Core i7 پردازنده  

16 گیگابایت حافظه رم 

32گیگابایت حافظه داخلى 

2/3 کیلوگرم وزن 

Intel Core i7 پردازنده  

8 گیگابایت حافظه رم 

1 ترابایت حافظه داخلى 

2/1 کیلوگرم وزن 

Intel Core i7 پردازنده  

8 گیگابایت حافظه رم 

1 ترابایت حافظه داخلى 

2/06 کیلوگرم وزن 

4/30 ساعت

5 ساعت

4 ساعت

SDD

SDD

همه کاره ها
یار کارهاى سخت

میانه روى به درد بخور

دردانه خانه
Intel Celeron 1007U پردازنده  

4 گیگابایت حافظه رم 

500 گیگابایت حافظه داخلى 

6 کیلوگرم وزن 

ندارد صفحه نمایش لمسی 

Pro 20EB 4BW
ام اس آي 

ویندوز 10

ویندوز 10

ویندوز 8.1

اگر نخواهیم قبول کنیم که رایانه هاي رومیزي عمرشان تمام شده، اما باید بپذیریم 
که در خانه هــاي امروزي جایی براي کیس هاي رایانه بزرگ با یک مانیتور و ماوس و 
کیبورد ســیمی که هر کدام جایی اشــغال می کنند، نیست. پس اگر هنوز نمی توانید از 
رایانه هاي خانگی دل بکنید پیشنهاد ما به شما یک دستگاه آل این وان است. اگر به دنبال 
یک دســتگاه نیمه حرفه اي می گردید، Pro 20EB 4BW شرکت ام اس آي انتخاب 
مناسبی است. این دستگاه که از یک صفحه نمایش لمسی برخوردار است، سخت افزار 
قابل قبول و ظاهر زیبایی دارد که می تواند در بیشــتر کارهاي روزانه و حتی ســنگین 
یاریتان کند. همچنین این دســتگاه از یک درایو نوري DVD و دو بلندگوي 3 وات 
بهره می برد تا به ابزارهاي اضافه نیاز نباشــد. در بدنه Pro 20EB 4BW یک پورت 

اچ دي ام آي، دو پورت یو اس بی 3 و چهار پورت یو اس بی 2 نیز جاي داده شده است.

اگر قیمت رایانه آل این وان شــرکت ام اس آي برایتان زیاد است، می توانید انتخابتان 
را تغییر دهید و سراغ  C20-00- B شرکت لنوو بروید. این دستگاه که 4,5 کیلو وزن 
دارد نزدیک به دو کیلو از رقیب قبلی خود سبک تر است، اما پردازنده اصلی آن یک پله 
از Pro 20EB 4BW  ضعیف تر است. همچنین در این دستگاه از یک کارت گرافیک 
GeForce 920M  از شرکت اینتل استفاده شده که با یک گیگابایت حافظه، نه براي 
بازي، اما براي کارهاي گرافیکی نه چندان ســنگین مناسب به نظر می رسد. این رایانه 
آل این وان 19,5 اینچی از کارتخــوان، وب کم و درایو نوري بهره می برد تا کاربري آن 
باالتر رود. همچنین C20-00-B نیز مانند آل این وان ام اس آي داراي دو بلندگوي سه 
وات است تا از این نظر تفاوتی با رقیب خود نداشته باشد، اما تعداد پورت هاي یو اس بی 
دو دســتگاه به دو عدد کاهش پیدا کرده تا در کنار دو پورت یو اس بی 3 دستگاه کمی 

دست و بال شما را ببندد.

آخرین پیشــنهاد ما به شــما یکی از ارزان ترین رایانه هاي آل این وان موجود در 
بازار یعنی Veriton Z2640G-A  شــرکت ایسر است. این دستگاه تنها در نوع 
پردازنده از رقیب قبلی خود عقب مانده و در دیگر مســائل ســخت افزاري شــاهد 
کمبودي نخواهیم بود. البته آل این وان ایســر عالوه بر داشــتن ویندوز قدیمی تر 
8,1، حدود 1,5 کیلوگرم نیز ســنگین تر اســت تا دالیل بیشتري براي این کاهش 
قیمت وجود داشــته باشد. البته باید قبول کرد این دستگاه براي یک رایانه خانگی 
و مصارفی مانند وب گردي، تماشــاي فیلم و عکس و حتی استفاده از نرم افزارهاي 
ســبک گزینه اي بسیار مناسب است و شــما با همین هزینه نمی توانید یک کیس 
USB و  رایانــه اي با همیــن قابلیت ها جمع کنید. این دســتگاه از دو پورت 2.0
دو پــورت USB 3.0  و پورت VGA پشــتیبانی می کند و دیگر خبري از پورت 

اچ دي ام آي در این دستگاه نیست. 
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Intel Celeron J3060 پردازنده  

4 گیگابایت حافظه رم 

500 گیگابایت حافظه داخلى 

4.5 کیلوگرم وزن 

ندارد صفحه نمایش لمسی 

Intel Celeron N3150 پردازنده  
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مهم ترین تغییرات نســخه 3 شامل موارد زیر 
است:

با  محصول  تصاویر  نگارخانه  به روزرســانی 
قابلیــت بزرگ نمایی جدیــد، چیدمان جدید و 
همچنیــن قابلیت هایــی براي ســازگاري در 

موبایل
چند بهبود عمده در سرعت و کارایی سیستم

CRUD اضافه شدن کالس
REST محیط خط فرمان جدید براساس

API

  نگارخانه جدید ووکامرس
توســعه دهندگان ووکامرس درباره تغییرات 

گالري تصاویر در وبالگ خود چنین گفتند:
«از مدت ها قبل، تقریبا از زمان ارائه نسخه 
2.6 به دنبال جایگزینی و بهبود گالري تصاویر 
ووکامرس بودیــم. مدت ها بود کــه عملکرد 
گالري بخصوص در موبایل و دســتگاه هاي با 
صفحات کوچک، ما را قانع نمی کرد و احساس 

می کردیم زمان تغییر آن فرا رسیده است.»
اینک بعد از نزدیک به 9 ماه، نســخه جدید 

گالري ووکامرس آماده ارائه شــده که در ادامه 
ویژگی هاي آن را مرور خواهیم کرد:

کاربران می توانند تصاویر را در خود صفحه 
بزرگ کنند یا این که مانند گذشــته به صورت 
پــاپ آپ حالت بــزرگ تصاویر را مشــاهده 

کنند.
اگر بیــش از چند تصویر داشــته باشــیم، 
عملکرد گالري بســیار محسوس تر خواهد بود. 
به این صورت که با کلیک روي تصویر کوچک 
هر کدام از تصاویر، به جاي باز شــدن پنجره 
پــاپ آپ، تصویر بزرگ آن در قســمت اصلی 

گالري نمایش داده خواهد شد.
تغییرات بزرگ در نمایش گالري در موبایل 
که شــامل حرکات لمسی اســت: براي مرور 
تصاویــر می توانیم ســوئیپ (swipe) کنیم، 
 :pinch) براي بزرگ نمایی از حرکــت پینچ
حرکتــی که دو انگشــت روي صفحــه قرار 
می گیــرد و به صورت همزمــان از هم فاصله 
بســتن  براي  و  می کنیم  اســتفاده  می گیرند) 
گالري از سوئیپ به طرف باال استفاده می کنیم. 
در  محصوالت  تصویــر  کردن  بزرگ نمایی 
موبایل، اندازه اصلی تصویر را نمایش می دهد. 
قبال تصویر شاخص محصول (بسیار کوچک) 
متناسب با اندازه موبایل شما بزرگ می شد که 

کیفیت بدي داشت.
همان طــور کــه می بینیم تغییــرات ایجاد 
شــده باعث افزایش سرعت و سادگی مشاهده 
محصــوالت بخصوص در موبایل خواهد شــد. 
همچنین قابلیت بزرگ نمایی به روش درست نیز 

در دسترس خواهد بود. 

  بهبود کارایــی افزونه بخصوص در 
فروشگاه هاي بزرگ

در ایــن نســخه تغییرات بســیار موثري در 
افزونه ایجاد شــده که باعث افزایش بسیار زیاد 
و محســوس سرعت فروشــگاه، بخصوص در 
فروشــگاه هایی با تعداد محصوالت زیاد خواهد 

شد.
مهم ترین این تغییرات عبارت است از:

اســتفاده از قابلیت طبقه بندي هاي وردپرس 
(Taxonomy) به جاي زمینه هاي دلخواه در 
بخش هــاي وضعیــت نمایش در فروشــگاه، 
محصوالت شــاخص و محصوالت با وضعیت 

عدم موجودي
کاهش تعداد درخواســت ها به دیتابیس 

در  پیشــنهادي  محصوالت  براي 
صفحه سبد خرید و محصوالت 

صفحــه  در  مرتبــط 
محصوالت

البته بجــز این موارد، 
نکات دیگري هم هست، 
بخش  مهم تریــن  امــا 
این قســمت این دو تغییر 

اســت که بازدهی زیادي را 
در فروشــگاه هاي بزرگ خواهد 

داشت. به عنوان مثال با تست روي 
یک فروشگاه با 8000 محصول، سرعت فیلتر و 
مرتب کردن محصوالت بر اســاس محصوالت 
شــاخص و محصــوالت موجود تــا 94 درصد 
افزایش یافــت که همان طور که می بینیم تاثیر 

تغییرات جدید فوق العاده است. 

CRUD معرفی کالس هاي
تا قبل از این نســخه، راه هایی مختلف براي 
نوشــتن داده هاي محصوالت، ســفارش ها و... 
در دیتابیس براي توســعه دهنده ها وجود داشت. 
همچنین خواندن اطالعــات نیز به روش هایی 
مختلــف ممکن بود که همه اینها مســتلزم آن 
بودند توسعه دهندگان از نوع داده هایی که مایل 
به تغییر هستند کامال آگاه باشند، اما این امر به 

دلیل پیچیدگی و زمانبر بودن، ایده آل نبود.
براي بهینه سازي ذخیره داده ها، نیاز بود همه 
توســعه دهندگان از یک روش بــراي خواندن و 
نوشتن داده ها اســتفاده کنند که این امر، دلیل 

معرفی و ارائه  کالس هاي CRUD است.
CRUD برگرفتــه از حروف ابتدایی کلمات     
بــه   Delete و   Update, Read, Create
معناي ایجاد، خواندن، به روزرسانی و حذف است. 
چهار عمل اساســی که ما روي یک منبع انجام 

می دهیم.
با کالس هــاي CRUD که در نســخه 3 
معرفی شده اســت، خواهیم توانست سفارش ها، 
محصوالت، مشــتریان، موارد خریداري شــده، 
مناطــق حمل و نقــل، رســیدهاي پرداخت و 
کوپن ها را با حداقل کد و با یک سیســتم متحد 

تغییر دهیم.
مزیت هاي اســتفاده از این سیســتم عبارت 

است از:
1 داده هاي هر منبع (ســفارش، محصول و...) 
به صورت کلی تعریف می شوند و اعتبار و جریان 

آن توسط خود سیستم کنترل می شود.
توســعه دهنده ها تنها باید نــام داده مورد  2
نظرشــان را بدانند و نیازي به داشتن اطالعات 
درباره نــوع داده و اطالعات داخلی آن نخواهند 

داشت. 
محل داده ها در دیتابیس می تواند تغییر کند  3

بدون این که نیازي به تغییرات کد باشد.
کد  هــاي کمتر به معنی تغییــرات کمتر و  4

تست هاي بیشتر خواهد بود.
توجه: اگر توسعه دهنده هستید شدیدا توصیه 
را   https://goo.gl/0S29Y6 مقاله  می کنیم 

براي آشنایی بیشتر با CRUD مطالعه کنید.

مدیریت سریع تر داده ها 
مورد جذاب دیگر بــراي برنامه نویس ها این 
است که رابط کاربري خط فرمان ووکامرس در 
نســخه 3 به صورت کامل بازنویسی شده است. 
ابتــدا CLI ووکامرس به صــورت اختصاصی 
نوشــته بــود و از REST API ووکامــرس 
اســتفاده نمی کرد که ممکن بود بخشی از 
کد به صورت تصادفی دوباره نویسی 
شــود یا این که چیــزي که از 
طریــق REST API در 
CLI در  بود،  دســترس 

موجود نباشد. 
جدیــد   CLI امــا 
 REST API از 
کــه  می کنــد  اســتفاده 
باعــث کاهــش کد هــاي 
بیشــتر  قدرت  ارائه  سیســتم، 
توســعه  همچنیــن  و   CLI در 
CLI و   REST API همزمــان 

خواهد شد.

  و این همه داستان نیست...
مواردي که گفته شد همه تغییرات ووکامرس 
نبود. از جمله تغییــرات جزئی دیگري که با این 

نسخه همراه است شامل:
مرتب سازي خودکار نرخ مالیات که به ساده تر 
شــدن افزودن یا مدیریت مناطق مالیاتی منجر 

خواهد شد.
سیســتم مدیریت کاربران وردپرس شــبکه 
به روز رسانی شده، بنابراین اگر کاربري در شبکه 
فعلی حسابی داشــته باشد، ووکامرس به صورت 
خودکار آن کاربر را در فروشگاه کنونی هم اضافه 

خواهد کرد. 
دو نوع کوپن  درصــد تخفیف کارت و درصد 
تخفیف محصول به یک نوع تبدیل شده است که 
باعث کاهــش ســردرگمی و همچنین کاهش 

خطاهاي سبد خرید خواهد شد.
و در نهایت سیســتم ورود به حساب کاربري 

براي توسعه دهنده ها بهبود یافته است.

در این نسخه 
تغییرات بسیار موثري در 

افزونه ایجاد شده که باعث 
افزایش بسیار زیاد و محسوس 
سرعت فروشگاه، بخصوص 
در فروشگاه هایی با تعداد 

محصوالت زیاد خواهد 
شد

مجتبی درویشی

بررسی نسخه بررسی نسخه 33 ووکامرس ووکامرس

به «پروانه بیونیک» سالم کنید! به «پروانه بیونیک» سالم کنید! 

چه زمانی وب سایت هاي خود را به نسخه جدید 
به روزرسانی کنیم؟

همان طور که دیدیم نسخه جدید ووکامرس تغییرات اساسی در ساختار داده هاي خود داشته 
اســت. این موضوع موجب پیچیدگی  براي فروشگاه هایی خواهد شد که با نسخه هاي قبلی 

پیاده سازي شده است.
اگر از قالب هاي آماده اســتفاده می کنید یا این که وب ســایت فروشگاه شما مسئول فنی 

کامال متخصص و آشــنا به ووکامرس نــدارد، توصیه می کنیم تا جاي ممکن 
صبر کنید تا به روزرسانی براي همه افزونه هاي مرتبط به ووکامرس و همچنین 
قالب سایت شما ارائه شود. اگر شما توسعه دهنده یک قالب یا افزونه اي هستید 
که بر اســاس ووکامرس کار می کند، توصیه می کنیم حتمــا ابتدا با تغییرات 
نســخه جدید کامال آشنا شــوید و قالب یا افزونه هاي خود را با این تغییرات 

هماهنگ کرده سپس به روزرسانی ها را ارائه کنید.

باالخره 9 ماه پس از ارائه نسخه 2.6 ووکامرس، 
یک آپدیت انقالبی براي این افزونه قدرتمند 
ارائه شد که همراه با تغییرات بسیار است. این 
به روزرسانی که با کد رمز پروانه بیونیک معرفی 
شده حاوي تغییرات زیادي است که آنها را بررسی 

و مرور می کنیم.
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نصب سریع 
 Creators به روزرسانی بزرگ

همان طور که می دانید ویندوز 10 آخرین نسخه از سیستم عامل 
ویندوز است و قرار نیست این سیستم عامل نسخه جدیدي را به خود 
اختصاص دهد، اما همین نســخه در طول زمان به روزرسانی هاي 
متعددي را به خود اختصاص می دهد و ممکن است امکاناتی از آن 
حذف یا امکانات جدیدي نیز به آن اضافه شود. این به روزرسانی ها 
گاهی تغییرات اندکی را به همراه دارند و گاهی نیز با تحوالت زیادي 
همراه هستند که در اغلب موارد به آنها به روزرسانی بزرگ می گویند. 
به تازگی نیز یک  به روزرسانی بزرگ دیگر توسط مایکروسافت براي 
ویندوز عرضه شــده که با نام Creators شــناخته می شود. این 
به روزرسانی با شماره نســخه 15063 شناسایی می شود و از تاریخ 

11 آوریل به طور رسمی در دستگاه هاي مختلف اعمال می شود.
چنانچه پیش تر با روند انتشار به روزرسانی ها توسط مایکروسافت 
آشــنا باشــید می دانید که دریافت خودکار به روزرســانی توســط 
دستگاه هاي مختلف ممکن اســت تا چند ماه زمان ببرد و در این 
میان کاربران مشــتاقی وجود دارند که قصد دارند هرچه ســریع تر 

و بدون قرارگیري در صف انتظار این به روزرسانی را دریافت کنند.
چنانچه شما نیز جزو همین کاربران مشتاق و البته کمی عجول 
هستید می توانید با کمک این ترفند از صف خارج شده و هر زمان 
که تمایل داشــتید نسبت به دریافت و نصب این به روزرسانی اقدام 

کنید:
1  پیــش از هر چیز بــه لینک زیــر مراجعه کــرده و آخرین 
نســخه از نرم افزار دســتیار به روزرســانی مایکروســافت را با نام

Update Assistant tool دانلود کنید:
http://tiny.cc/click_uat

2  دستیار به روزرسانی ویندوز را اجرا کنید تا شماره نسخه فعلی 
ویندوز به همراه شماره نســخه 15063 که مربوط به به روزرسانی 
بزرگ Creators است براي شما نمایش داده شود. در این مرحله 
شــما می توانید با کلیک روي گزینه Update Now درخواست 

دانلود به روزرسانی بزرگ را صادر کنید.
 Creators 3 منتظر بمانید تا فایل هاي مربوط به به روزرسانی
دانلود شوند. حین دانلود فایل ها می توانید پنجره دستیار به روزرسانی 
را بــه نوار وظیفه ویندوز منتقل کنید و حتی به انجام کارهاي خود 

در سیستم عامل بپردازید.
4  پــس از دانلــود فایل هاي مورد نیاز براي به روزرســانی، این 
عملیات به طور خودکار انجام شده و می توانید از جدیدترین نسخه 
سیســتم عامل ویندوز 10 با در اختیار داشــتن آخرین به روزرسانی 

استفاده کنید.
توجه: باتوجه به این که در این روش شما پیش از انتشار رسمی 
به روزرسانی براي دستگاه خود به طور مستقیم آن را از مایکروسافت 
دریافــت می کنید احتمال بــروز خطا در عملکرد سیســتم عامل 
وجود دارد. در صورت بروز هرگونه مشــکل براي سیســتم عامل 
یا نرم افزارهاي خود می توانید عملیات بازگشــت به به روزرســانی 

Anniversary را اجرا کنید.
 براي انجام این کار از منوي اســتارت روي Settings کلیک 
کرده ســپس به بخش Update & security رفته و در ادامه 
گزینه Recovery را کلیک کنید. در پایان با کلیک روي گزینه 
 Go back to an earlier build در بخش Get started
به روزرسانی بزرگ Creators از روي سیستم عامل حذف شده و 
 Anniversary سیستم عامل به وضعیت قبلی که به روزرسانی

است، بازگردانده می شود.

برخی مرورگرها با کلیک کاربر روي گزینه Close پیش 
از بستن مرورگر و تب هاي فعال، هشداري را مبنی بر باز بودن 
تب هاي فعــال در مرورگر به کاربر نمایــش می دهند تا مانع 
بسته شدن احتمالی مرورگر شــوند. این هشدار براي بسیاري 
از کاربران آزاردهنده است، زیرا بر این باورند که وقتی خودشان 
روي گزینه بســتن مرورگر کلیک می کننــد، اطالع دارند که 
تب هاي فعال نیز بسته می شود و در کنار این کاربران، تعدادي 
دیگر از کاربران این قابلیت را مفید می دانند، چراکه ممکن است 

به صورت اتفاقی هنگام بستن یک برنامه دیگر، دکمه 
Close روي مرورگر را نیز فشار دهند. 

خوشــبختانه یــا متاســفانه مرورگر 
کــروم از این قابلیت بی بهره اســت و 
چنانچــه کاربري به صــورت اتفاقی 
روي دکمــه Close کلیــک کند 
مرورگر بدون نمایش هشــدار بسته 
می شــود و چنانچه کاربر در حالت 
Incognito مرورگر را اجرا کرده 

باشــد نیز با بسته شدن مرورگر، همه 
تب هاي فعال را از دست داده و نمی تواند 

آنها را در اجراي بعدي مرورگر بازیابی کند. 
در چنین شرایطی بهره مند نشدن از قابلیت نمایش 

هشدار می تواند دردسرساز باشد و این کاربران به دنبال روشی 
براي جلوگیري از بســته شدن احتمالی مرورگر در این شرایط 
خواهند بود. چنانچه شــما نیز جزو همین گروه کاربران هستید 
پیشنهاد می کنیم از روشــی که در این ترفند معرفی می کنیم 
کمک بگیرید تا یک  بار براي همیشــه از این مشــکل رهایی 

یابید:
1  مرورگر کروم را اجرا کنید.

2 ســایت Prevent Close را با مراجعه به لینک زیر در 
مرورگر فراخوانی کنید:

http://www.maki-chan.de/ preventclose.htm
3 کلیدهــاي Ctrl+D را فشــار داده ســپس روي گزینه 
Done کلیک کنید تا این ســایت به فهرست بوکمارك هاي 

شما اضافه شود.
4  از فهرســت تب هــاي فعال در 
مرورگــر، روي تب مربوط به ســایت 
 Pin tab کلیک راست کرده و گزینه
را کلیک کنید تا تب مربوط به این سایت 

تغییر اندازه داده و کوچک شود.
5 با کشــیدن تب موردنظر به سمت چپ نوار 

تب ها، آن را از جلوي دید خارج کنید.
6 چنانچــه روي گزینــه Close بــراي بســتن مرورگر 
کلیــک کنید با هشــداري مبنی بــر باز بــودن تب هایی در 
مرورگر مواجه خواهید شــد که در صورت تائید عملیات بستن 
کافــی اســت روي گزینــه Leave و در صورتی که اتفاقی 
 Stay روي گزینه بســتن کلیک کرده اید  بایــد روي گزینه

کلیک کنید.
توجــه: در هــر مرتبه اجــراي مجــدد مرورگــر کافی 
اســت از فهرســت بوکمارك هــاي مرورگــر روي گزینــه 
Prevent Browser Close کلیــک کنید و در ادامه با 
اجراي مرحله 4، تب مربوط به سایت موردنظر را کوچک کنید. 
سپس طبق روال همیشگی خود از مرورگر استفاده و وب گردي 

کنید. 

 نمایش هشدار پیش از بستن کروم
سطح 
حرفه ايمتوسط

مبتديمحکم کاري رمز اینستاگرام 

قابلیت تائید هویت دو مرحله اي که در سایت هاي مختلف 
نمایش   Two-Factor  Authentication عبارت  با 
داده می شود این امکان را فراهم می کند تا به شکلی ایمن تر 
از حســاب هاي کاربري خود در ســایت ها و ســرویس هاي 
مختلف حفاظت کنید. به کمک این قابلیت عالوه بر در اختیار 
داشــتن رمز عبور باید کدي را که در اغلب موارد روي شماره 
تلفن همراهتان ارســال می شود نیز در فرم ورود ثبت کنید تا 
عملیات ورود به حســاب کاربري انجام شود و در صورتی که 
رمز اولیه حساب کاربري شما هک شود، هکر بدون در اختیار 
داشــتن کد ارســالی به تلفن همراهتان نمی تواند به حساب 

شما وارد شود.
این قابلیت خوشبختانه در اپلیکیشن اینستاگرام نیز وجود 
دارد و شما می توانید براحتی با فعال سازي آن بیش از پیش از 

حساب کاربري اینستاگرام خود محافظت کنید.
1   اپلیکیشــن اینستاگرام را روي دســتگاه هوشمند خود 

اجرا کنید.
2   از پایین سمت راست روي آیکون پروفایل فشار دهید.

3  در صفحه نمایش پروفایل کاربري از باال ســمت راست 
روي آیکون منوي گزینه هاي بیشتر که با سه نقطه به نمایش 

درآمده فشار دهید. 

4  منــوي بــاز شــده را به پایین اســکرول کــرده و از 
 Two-Factor گزینــه  روي   Account بخــش 

Authentication فشار دهید.
 Require Security 5  کلید وضعیــت مقابل گزینــه

Code را به حالت روشن تغییر دهید.
6  در صورتی کــه هشــداري مبنــی بــر وارد کــردن 
شــماره تلفــن براي شــما نمایــش داده شــد روي گزینه 
Add Number فشــار داده و ضمن انتخاب پیش شــماره 
کشــور (98) شــماره تلفن همراه خود را با دقت بدون صفر 

اولیه وارد کنید.
7  روي عالمــت پیکان مرحله بعدي که در باال ســمت 
راست صفحه به نمایش درآمده فشار دهید و در ادامه کد شش 
رقمی را که اینستاگرام به صورت پیام کوتاه براي شما ارسال 

می کند در بخش موردنظر وارد کنید.
8  فعال ســازي تائید هویت دو مرحله اي به پایان رســیده 
و اینســتاگرام از شما می خواهد از کدهاي پشتیبان به نمایش 
درآمده اســکرین شات تهیه کنید تا در صورتی که کد امنیتی 
براي شما ارسال نشد یا به تلفن همراه خود دسترسی نداشتید 
بتوانید با اســتفاده از این کدها به حســاب کاربري خود وارد 

شوید.
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@clickjamejam
سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوى شما 
باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى و شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید، 

زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود.

clickhelp@jamejamonline.ir

رضا فروهر از اصفهان
 اگر گوشی ما را دزد ببرد و صفحه 
گوشی به وســیله رمز اعداد حفاظت شده 
باشد، آن شخص می تواند رمز را شکسته 
و به محتویات گوشی از جمله عکس و فیلم 
در صورتی که در حافظه خود دستگاه باشد 
دسترسی پیدا کند؟ براي سه سیستم عامل 
و  ویندوز فون  اندرویــد،  از  اعم  گوشــی 

آي  او  اس لطفا پاسخ دهید.

چنانچه اخبار دنیاي هک را مرور کنید متوجه خواهید شد که انجام هیچ کاري غیرممکن نیست، چراکه بتازگی قفل آیفون 
نیز هک شــده و پلیس فدرال آمریکا (FBI) بدون کمک شــرکت اپل توانسته اطالعات یک آیفون مجهز به سیستم عامل 
آي او اس را که در میان سیســتم  هاي عامل  همراه از پیچیده ترین الگوریتم هاي رمزنگاري بهره مند است، باز کند. فارغ از این نکته 
در شــرایط عادي و در مواجهه با کاربران نیمه حرفه اي و حتی حرفه اي انجام این کار در هر ســه سیســتم عامل صرفا در صورتی 
امکان پذیر است که دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه اي بازگردانده شود که در این صورت نیز اطالعات ذخیره شده در آن از جمله 

اطالعات ذخیره شده در حافظه داخلی، پاك می شود.
نکته دیگري که باید در این شرایط به آن توجه داشته باشید احتمال ضعیف بازگردانی اطالعات حذف شده از روي حافظه دستگاه 
پس از بازنشانی تنظیمات کارخانه اي با استفاده از نرم افزارهاي بازیابی اطالعات است. پس ممکن است با بازیابی اطالعات از روي 

حافظه دستگاه بتوان به اطالعات ذخیره شده در آن از جمله فیلم ها و عکس ها دسترسی داشت.

محمدرضا از تبریز
من از خوانندگان قدیمی شــما هستم و تا به حال پرسشی 
برایم پیش نیامده که بخواهم از کلیک کمک بگیرم، چراکه هر وقت 
به مشکلی برخورد کردم با مراجعه به آرشیو شما یا با کمک گوگل 
حل کردم، اما االن یک برنامه می خواهم که تا به حال نتوانستم پیدا 
کنم. یا کال نیســت یا من نتوانسته ام آن را پیدا کنم و براي همین 
از کلیک کمک می خواهم. آیا برنامه اي وجود دارد که بتواند کارهاي 

زیر را انجام دهد؟
1 دســتگاه هاي متصل بــه واي فاي را که از اینترنت اســتفاده 

می کنند، نمایش دهد.
2 حجم مصرفی توسط هر دستگاه را نشان دهد.

3 بتواند براي هر دستگاه محدودیت در مصرف تعیین کند. (مثال 
یک دستگاه روزانه 200 مگا بایت بتواند از اینترنت استفاده کند)

4 بتواند مانع دسترسی یک دستگاه به اینترنت شود.
در ضمن اگر برنامه بدون نیاز به روت شــدن دستگاه باشد بهتر 

است، چون با روت کردن، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

 آن طور که از سوال شما مشخص است در منزل یا محل کار خود 
از یک اینترنت مشــترك بــا دیگر کاربران اســتفاده می کنید و 
ترافیک مصرفی اینترنت شما در زمان کوتاهی به پایان می رسد. همچنین 
باتوجه به اشــاره به نیازمندي برنامه بدون روت کردن دســتگاه، حدس 
می زنیم اغلب کاربران در شبکه نیز با استفاده از دستگاه هوشمند همچون 
تلفن همراه و تبلت به اینترنت متصل می شوند. براي انجام موارد پرسیده 

شده الزم است به چند نکته توجه کنید:
1 مدیریت مصــرف اینترنت و کاربران متصل به شــبکه در صورتی 
امکان پذیر اســت که دســتگاهی کــه کاربران به آن متصل می شــوند 
قابلیــت مدیریت کردن باشــد. به عنــوان مثال وقتی همــه کاربران به 
مودم/ روتر ADSL وصل می شــوند، در صورتی که این مودم از قابلیت 
مدیریت کاربران پشــتیبانی کند می توانید کاربران متصل به دســتگاه را 
مشــاهده کنید، ترافیک مصرفــی براي هر کاربر را بــا توجه به آدرس 
آي پــی یا آدرس مک کــه کامال منحصربه فرد اســت، محــدود کنید 
یــا حتی یک کاربر با آدرس مک مشــخص را از دسترســی به اینترنت 

محروم کنید.
2 در ادامه چنانچه مودم یا روتر وایرلس شــما از این قابلیت پشتیبانی 
 Antamedia یا  CCProxy نکند می توانید نرم افزارهایی همچون
Bandwidth Manager  را روي یــک رایانــه متصل به اینترنت 
نصب کنید و با اســتفاده از این نرم افزارها سرور واسطی براي دسترسی 

به اینترنت ایجاد کنید. 
در این شــرایط همه دستگاه هاي موجود در شبکه شما باید به این سرور 
واســط وصل شوند و مدیریت کاربران نیز بسادگی توسط هر یک از این 
نرم افزارها قابل انجام اســت. همه امکانات مورد نیاز همچون مشــاهده 
مصرف، بررســی ســایت هاي بازدید شــده، اعمال محدودیت روزانه یا 
ســاعتی و حجمی براي کاربران و... نیز توســط این نرم افزارها در اختیار 

شما قرار می گیرد.
3 چنانچــه دو راه حــل قبلی را نمی پســندید و به دنبال روش دیگري 
هســتید پیشــنهاد می کنیم از تجهیــزات میکروتیک کمــک بگیرید. 
روتربردهاي وایرلس میکروتیک با قیمت بســیار مناســب (کمتر از 150 
هزار تومان) به شــما این امکان را می دهند تا بــا اتصال این تجهیز به 
یک مودم ADSL  ســاده، از قابلیت مدیریت کاربران به صورت کامال 
حرفه اي نیز بهره مند شوید و همچون یک شرکت ارائه خدمات اینترنتی، 
براي گروه هاي کاربري مختلــف محدودیت هایی مختلف وضع کرده و 

بسادگی کاربران متصل به شبکه را مدیریت کنید.

خوشــبختانه ســورس گاردین براحتــی با لودر 
XAMPP روي سیســتم  عامل ویندوز نیز قابل 
نصب و استفاده است و براي دانلود لودر مناسب با نسخه 
سیستم عامل و نسخه نرم افزار XAMPP نیز کافی است 
از ویزارد کمکی که توســط سایت سازنده این انکودر در 

اختیار شما قرار می گیرد، کمک بگیرید.
 php پیش از هر چیز الزم اســت اطالعات نســخه
ســرور لوکال را به دســت آورید. براي ایــن کار نرم افزار 
XAMPP را اجرا کرده ســپس مرورگــر را باز کرده و 
در نــوار آدرس عبارت localhost را وارد کنید تا صفحه 

پیش فرض سرور لوکال شما فراخوانی شود.
 PHP Info در ادامــه از منوي اصلــی روي گزینه
کلیــک کنید. شــما می توانیــد به صورت مســتقیم نیز 
در صــورت تغییر نکردن مســیر پیش فــرض فایل هاي 

XAMPP  به لینک زیر مراجعه کنید:
  http://localhost/dashboard/phpinfo.php 
در صفحــه نمایــش اطالعــات PHP کلیدهــاي 
Ctrl+A را فشــار داده و پس از انتخاب همه محتواي 
موجود در صفحه، کلیدهاي Ctrl+C را براي کپی کردن 

این اطالعات در حافظه موقت ویندوز فشار دهید.
به این لینک مراجعه کنید تا دستیار نصب لودر سورس 

گاردین براي شما باز شود:
http://tiny.cc/click_sgloader

در کادر موجود در صفحه اشــاره شــده، کلیک راست 
ماوس را فشــار داده و گزینــه Paste  را کلیک کنید تا 
اطالعات کپی شــده در مورد نســخه PHP روي سرور 

لوکال شما در این بخش کپی شود.
در ادامه روي گزینه Detect کلیک کنید.

اکنــون لودر مناســب بــا سیســتم عامل و نرم افزار 
XAMPP در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می توانید 
به کمک راهنماي ارائه شــده کــه در اغلب موارد داراي 
چهار مرحله است، ســورس گاردین را روي سرور لوکال 

رایانه خود نیز اجرا کنید.

فرهنگ واژگان

Apache

مرتضی راد از تهران
 XAMPP من بــا اســتفاده از نرم افــزار
روي  را   MySQL و    Apache ســرویس هاي 
سیســتم  عامل ویندوز اجرا می کنم و به این ترتیب 
اسکریپت هاي پی اچ پی و تحت وب را مورد استفاده 
قرار داده یا در لوکال، طراحی سایت انجام می دهم. 
بتازگی اســکریپتی را دانلود کردم کــه براي اجرا 
  (SourceGuardian) گاردین  ســورس  نیازمند 
است. لطفا راهنمایی کنید چطور می توانم این انکودر 

را بدون مشکل روي لوکال نصب کنم؟

براى ارتباط بیشتر با ضمیمه فناورى روزنامه جام جم، کانال کلیک را در 
تلگرام به آدرس clickjamejam@ دنبال کرده یا نظرات خود را به حساب 

کاربرى  click_ jamejam@ در تلگرام ارسال کنید.

در زبان فارســی نیز به آن آپاچی 
گفته می شــود و رایج تریــن نرم افزار 
وب ســرور در میان کاربران اســت 
که به کمــک آن یک رایانه می تواند 
ســایت هاي مختلف را میزبانی کند. 
اولین نسخه وب سرور آپاچی در سال 
1995 توسط گروه آپاچی منتشر شد 
و تا امروز با توســعه و پیشرفت هاي 
زیاد، همواره یکی از مطرح ترین وب 

سرورهاي متن باز بوده و است.
از  آپاچــی  ســرور  وب 
همچون  مختلف  سیســتم عامل هاي 
مکینتــاش  و  وینــدوز  لینوکــس، 
پشــتیبانی می کند و باتوجه به این که 
بســیاري از توزیع هاي لینوکسی نیز 
متن باز هســتند، ترکیــب لینوکس/
آپاچی یکی از رایج ترین پیکربندي ها 
براي راه اندازي سرویس میزبانی وب 

به شمار می رود.
وب ســرور آپاچی از ســایت هاي 
استاتیک و دینامیک و انواع زبان هاي 
 PHP، همچــون  ســرور  ســمت 
Python  و Per نیــز پشــتیبانی 

می کند.
آپاچــی  ســرور  وب  نرم افــزار 
 Apache Web server)
software) همواره به طور مختصر 
آپاچی نامیده می شود، اما در مواردي 
 Apache به صورت فنی نیز به آن
می گوینــد.   HTTP Server
همچنیــن هنگامــی که ســرویس 
آپاچی در حال اجراســت به پردازش 
آن httpd می گوینــد که برگرفته از 

HTTP Daemon است.
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تجربه بهتر کار با گوشی 
شرکت سامسونگ بتازگی از محصولی جدید خبر داده که می تواند براي کاربرانی 
که قصد انجام کارهاي جدي با گوشــی خود دارند، جذاب باشد. این محصول دکس 
استیشــن (Dex Station)  نام دارد. کافی است کاربر گوشی خود را روي آن قرار 
داده ســپس با اتصال این پایه به صفحه کلید، ماوس و نمایشــگر از توان پردازشی 
و حافظه گوشــی خود مانند رایانه رومیزي استفاده کند. این پایه همچنین دو پورت 
USB نیز روي بدنه خود دارد. دکس استیشــن در حال حاضر فقط براي گوشی هاي 
گلکسی اس8 سامســونگ طراحی شده اســت. همچنین کاربر براحتی می تواند با 
انواع محصوالت نرم افزاري شــرکت ادوب و نیز آفیس مایکروسافت کار کند. 
به این ترتیب دیگر انجام کارهایی نظیر ویرایش انواع فایل، وبگردي، تماشاي 
فیلم و ارســال پیام به شکلی راحت تر از کار با صفحه 
کوچک نمایشگر گوشــی هوشمند انجام می شود. 
هنــوز جزئیات مربوط به قیمت و نحوه توزیع این 

محصول اعالم نشده است.

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
جنب مسجد الغدیر- روزنامه جام جم یا پست الکترونیکى

 click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 300011226 پیامک بزنید. 
@clickjamejam

گجتی براي حریم خصوصی
هاش می (Hushme)  نخستین ماسک ویژه صوتی 
اســت که با اســتفاده از آن اطرافیان نمی توانند صداي 
کاربر را طی گفت وگو با گوشی بشنوند. این دستگاه به 
شکل یک هدست معمولی است. اگر کاربر تمایل داشته 
باشد گفت وگویی خصوصی با گوشی خود داشته باشد و 
اطرافیان صداي او را نشنوند، می تواند آن را جلوي دهان 
خود قرار داده و قفل کند. ساختار این گجت به گونه اي است که بخش قابل توجهی از 
امواج صوتی حاصل از گفت وگوي کاربر را خنثی می کند. عالوه بر این، داخل این گجت 
اســپیکرهایی قرار دارد که می توانند صدایی تولید کرده و به عنوان پارازیت براي هرچه 
نامفهوم تر کردن باقیمانده صداي خروجی کاربر به کار روند. هاش می همچنین داراي 
یک اپلیکیشن است که با اســتفاده از آن می توان صداي خروجی توسط اسپیکرهاي 
دستگاه و بلندي آن را تعیین کرد. هاش می قرار است تا پایان سال 2017 به تولید برسد. 

قیمت این دستگاه براي مصرف کننده حدود 250 دالر خواهد بود.

دستکش ویژه موتورسواران
برخی موتورســواران براي مسیریابی درست هنگام حرکت، 
گوشی هوشمند خود را روي داشبورد موتورسیکلت قرار می دهند، 
در حالی که این کار می تواند گاهی موجب بر هم خوردن تمرکز 
 (Turnpoint) موتورسوار شود. دستکش هوشمند ترن پوینت
اما می تواند ضمن کاســتن از مخاطرات موجــود، کار را براي 
موتورسوار ساده تر کند. لنگه راست این دستکش کامال معمولی 
اســت، اما لنگه چپ آن داراي صفحه اي حاوي چند المپ ریز 
است و می تواند از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند کاربر متصل 
شــود. به این ترتیب، این دســتکش اطالعات مربوط به مسیر 
درست براي رسیدن به مقصد مورد نظر کاربر را دریافت می کند. 
چند المپ قرار گرفته روي دســتکش، فاصله باقیمانده تا پیچ 
بعدي را با یک طیف رنگی از ســبز (فاصله چهار مایلی) تا زرد 
(فاصله نیم مایلی) نشان می دهد. دستکش ترن پوینت فعال با 
گوشــی آیفون سازگار بوده و قرار اســت نسخه اي از آن براي 

اندروید نیز طراحی شود.

کمد هوشمند لباس
با وجود به بازار آمدن انواع ماشین هاي لباسشویی پیشرفته، 
فرآیند پس از شست وشــو همچنان به شــکل دستی انجام 
می شــود. در واقع پــس از بیرون آوردن لباس ها از ماشــین 
لباسشــویی بایــد آنها را خشــک کرده و تا کنیم و ســپس 
در کمــد لباس قرار دهیم. کمد هوشــمندي بــا نام تردرب 
(ThreadRobe) براي راحت تر کردن کار طراحی شــده 
است. براي استفاده از این کمد هوشمند، کافی است لباس هاي 
شسته شده را از ماشین لباسشویی درآورده و به صورت مستقیم 
در حفره اي که در زیر این کمد تعبیه شده قرار دهیم. این کمد 
داراي ســامانه خودکاري است که می تواند تک تک لباس ها را 
با بازوي رباتیک برداشته و به صورت عمودي داخل کمد قرار 
دهد. هر گاه که به لباسی مشخص نیاز داشتیم نیز کافی است 
با استفاده از اپلیکیشن تردرب، آن را انتخاب کنیم تا این کمد 
هوشمند، لباس مورد نظرمان را برداشته و دوباره در داخل حفره 

زیرین خود قرار دهد. 

تبدیل ارزان قیمت گوشی به تبلت
شــاید شــما هم جزو کسانی باشــید که حداقل یک بار در 
دو راهی انتخاب گوشــی یا تبلت گرفتار آمده اند. گوشــی هاي 
هوشمند معمولی قیمت کمتري نسبت به بسیاري از تبلت هاي 
مشــابه دارند و حمل آنها نیز ساده تر اســت، اما تایپ کردن و 
مشاهده تصویر در نمایشگر گوشی هاي هوشمند از معایب آنها 
به شــمار می رود. اگر باز هم گوشــی را ترجیح می دهید، شاید 
سوپراســکرین (Superscreen)  بتواند راه حلی خوب برایتان 

باشد. 
سوپراســکرین گجتی با صفحه نمایشــگر 10,1 اینچی و 
وضوح 1600 در 2560 اســت. کاربر براحتی می تواند گوشــی 
هوشــمند خود را از طریق کابل به آن متصل کرده و محتویات 
صفحه نمایشــگر گوشــی را این بار روي یک صفحه بزرگ تر 
مشــاهده کند. از مزایاي سوپراســکرین این است که حتی در 
صورت قفل شــدن خودکار نمایشگر گوشی، باز هم کاربر قادر 
به مشاهده آن روي صفحه نمایشگر بزرگ تر این گجت است.

 فناورى هاى
نو

اولین ساعت هوشمند ویژه نابینایان

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

صالح سپهري فر
حدود 285 میلیون نفر در سراسر جهان نابینا هستند و به همین دلیل نمی توانند از گوشی یا ساعت هاي هوشمند معمولی 

استفاده کنند. البته اپلیکیشن هایی براي دریافت فرمان هاي صوتی و اعالم پیام ها در قالب صدا به بازار آمده  که در بسیاري 
از موارد، کار با آنها براي نابینایان دشوار است. دات (Dot) نخستین ساعت هوشمند ویژه نابینایان در جهان است که می تواند اطالعات 
مختلف را از طریق خط بریل روي صفحه نمایش خود نشان دهد. صفحه نمایش این ساعت داراي چهار سلول بریل است که می تواند 
پیام هاي مختلف را در قالب کاراکترهاي این زبان به صورت برجسته نشان دهد. این گجت امکان تنظیم سرعت نمایش کاراکترها را به 
کاربر می دهد تا به این ترتیب فرد نابینا بتواند آن را بر اساس سرعت خواندن خود تنظیم کند. همچنین سازندگان این ساعت API آن را 

در اختیار برنامه نویسان قرار داده اند تا به این ترتیب قابلیت هاي جذاب دیگري نیز به آن افزوده شود.

شارژر، چکش و چاقو
با این که کمربند ایمنی براي حفظ جان سرنشــینان خودرو طراحی شده، اما بارها پیش آمده که پس از بروز 
تصادف، کمربند ایمنی گیر کرده و خارج شدن افراد از داخل خودرو با مشکل روبه رو شده است. همچنین گاهی 

پس از تصادف، امکان باز کردن در خودرو وجود نداشــته و چاره اي جز خروج از پنجره وجود ندارد. در این میان، یک 
تیم نوآور موفق شــده محصولی براي حل این دو مشــکل ارائه کند. این دستگاه که اســتینگر (Stinger) نام دارد، در اصل یک 

شارژر است که داخل حفره فندك خودرو قرار می گیرد و از طریق دو پورت USB می تواند انواع گوشی و گجت هاي الکترونیکی را 
شــارژ کند. اما استینگر عالوه بر این داراي یک چکش بسیار قوي است که در موارد اضطراري می توان از آن براي شکستن پنجره 

استفاده کرد. همچنین از چاقوي آن می توان براي پاره کردن کمربند ایمنی استفاده کرد.
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