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رسآغاز سخن

سالم و عرض ادب خدمت همه دانشجویاریهای عزیز

به لطف خدا 22 شماره از مجله دانشجویار منتشر شد و در هر شماره یک سری اخبار، اطالعیه و برنامه 
رو به اطالع شما عزیزان رساندیم, فرا رسیدن اربعین حسینی و شهادت امام رضا )ع( را تسلیت عرض 

میکنم. امیدوارم عزاداریهایتان مقبول درگاه حضرت حقتعالی قرار گیرد.
در طی این مدت بسیاری از موارد را تجربه کردیم و همواره سعی بر این بوده تا نقاط ضعف خود را 
پوشش دهیم و از تجربیات کسب شده به بهترین وجه استفاده کنیم. باشد که مورد قبول شما عزیزان 

قرار گیرد.
دانشجویار همواره به این اندیشیده است که کیفیت خدمات خود را برای کاربرانش به باالترین سطح 
برساند و تمامی اقداماتی که از سوی مجموعه دانشجویار صورت میگیرد دال بر این موضوع است. از 
شما عزیزان تقاضا داریم که با پیشنهادات خود ما را در خدماترسانی هرچه بهتر به شما یاری نمایید.

یکی از سیاست های جدید کاری ما که چند ماهی است آن را در پیش گرفتیم ، برگزاری دوره های 
آموزشی به صورت آنالین است ، با شرکت در این دوره ها شما می توانید به راحتی و در هر کجای 
دنیا  با هزینه ای اندک و پشتیبانی 24 ساعته در دوره های آموزشی کوتاه مدت و  کاربردی ما شرکت 
کرده و مدرک معتبر در آن دوره  را اخذ نمایید.  امید است با برگزاری این دوره ها بتوانیم گامی هر 

چند کوچک در فراگیری هر چه بیشتر دوره های تخصصی برای عالقه مندان برداریم .

سربلند باشید - صادق پاسبان
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هزینه تعمیر آیفون ایکس اپل از نصف قیمت 
این گوشی باالتر است!

حتماً می دانید که پس از مدت ها انتظار، آیفون ایکس یا 10 
آن  پیش فروش  و  شد  رونمایی  امسال  شهریور  اپل،  شرکت 
هم از روز جمعه 5 آبان تا کنون ادامه دارد. این گوشی برای 
اما در  به حساب می آید؛  تکنولوژی  آینده  از  نمادی  بسیاری 

این صورت آینده را باید بسیار گران قیمت بدانیم.
بخش خدمات شرکت اپل به تازگی لیست هزینه های مربوط 
به تعمیرات گوشی های آیفون را منتشر کرده که قطعاً با دیدن 
آن و به خصوص هزینه مربوط به تعمیر آیفون ایکس، شوکه 

خواهید شد.
این گوشی به تنهایی قیمت باالیی دارد؛ در واقع نسخه 64 
 256 نسخه  و  دالر   999 قیمت  به   ،10 آیفون  گیگابایتی 
گیگابایتی آن هم به قیمت 1,149 دالر به خریداران عرضه 

هزینه  که  نباشد  عجیب  چندان  شاید  بنابراین  می شود. 
تعمیرات این محصول رقمی بسیار باال داشته باشد.

با توجه به لیست ارایه شده توسط اپل، هزینه تعمیر نمایشگر 
آیفون 10، به تنهایی 279 دالر است و این در حالیست که 
دالر   549 محصول  این  دیگر  خرابی های  و  مشکالت  هزینه 

خواهد بود. در حقیقت این قیمت ها برای مشکالت جدی در 
نظر گرفته شدند که ممکن است برای نمایشگر و یا قسمت های 
دیگر آیفون ایکس پیش آیند و آن ها جزو موارد تحت پوشش 
گارانتی 1 ساله اپل نباشند. آنچه اپل در این باره توضیح داده 
به این شرح است: هزینه تعمیر نمایشگر گوشی که باید توسط 

کاربر پرداخته شود برای موارد زیر در نظر گرفته شده است:
آسیب دیدگی صفحه نمایش به علت اتفاقات تصادفی و اشتباه 

گرفتن گوشی که تحت پوشش گارانتی 1 ساله نباشند
نمایشگر گوشی شما بشکند، در حالیکه تحت پوشش گارانتی 

اپل است و شما عضو خدمات +AppleCare نباشید.
پوشش  تحت  شما  آیفون  و  بیافتد  کار  از  گوشی  نمایشگر 
 AppleCare+  گارانتی اپل، قانون حمایت از مصرف کننده و

نباشد.
آیفون که  نمایشگر  به جز  به قسمت هایی  وارد آمدن صدمه 
که  همان طور  اما   . آن جداست  به  مربوط  هزینه های  لیست 
در جدول زیر مشاهده می کنید، هزینه تعمیر نمایشگر آیفون 
ایکس نسبت به مدل های دیگر از جمله آیفون 8 و آیفون 8 

پالس، به مراتب باالتر است.
کر  اپل  خدمات  عضویت  به  شما  اگر  که  است  ذکر  به  الزم 
ایکس 199 دالر  آیفون  برای  بپیوندید، که هزینه آن  پالس 
هم چنین  و  گارانتی  سال   2 از  می توانید  است،  شده  تعیین 
پرداخت تنها 29 دالر برای تعمیر نمایشگر گوشیتان )محدود 
به 2 بار تعمیر( بهره مند شوید. سایر تعمیرات آیفون ایکس 
نیز تحت پوشش این خدمات 99 دالر هزینه خواهند داشت.
extremetech : منبع
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موقعیت  گوگل،  جستجوی  موتور  جدید  ابزار 
مکانی کاربران را شناسایی می کند

کد کشورها، دیگر در پسوند دامنه های گوگل کاربردی ندارد، 
به طوری که اکنون با شناسایی خودکار موقعیت مکانی توسط 
گوگل کاربران می توانند به نتایج جستجوی مرتبط تری دست 

پیدا کنند.

جستجوی  نتایج  دادن  نشان  برای  فناوری  دنیای  غول  این 
محلی به جای استفاده از دامنه های خاص کشورها به خدمات 
اینترنت مبتنی بر مرورگر در دستگاه های موبایل، اپلیکیشن 
اپلیکیشن های  همچنین  و   iOS پلت فرم  برای   Google
Search و Maps برای دستگاه های رومیزی توجه می کند؛ 
 google.com.au آدرس  به  است  ممکن  مثال  عنوان  به 
نتایج جستجو  باشید  نیوزیلند  مراجعه کنید، ولی اگر ساکن 
گوگل  شد.  خواهد  داده  نشان  شما  فعلی  موقعیت  اساس  بر 
در  پایین سمت چپ صفحه، همان طور که  بررسی گوشه  با 
تصویر مشاهده می کنید، موقعیت شما را شناسایی خواهد کرد

اگر کشور خود را تغییر دهید، گوگل به صورت خودکار آن را 
متوجه شده و بر اساس موقعیت جدید نتایج را نشان می دهد. 
بنابراین، اگر به ژاپن بروید، نتایج محلی مربوط به این کشور 
را مشاهده خواهید کرد، ولی اگر دوباره به ایران سفر کنید، 

نتایج بومی مربوط به کشور خود را خواهید دید.
نتایج  زمانی که در خانه خود هستید، مشاهده  ممکن است 
بومی برای کشور مورد نظرتان به سختی صورت گیرد، اما با 
ویژگی شناسایی خودکار موقعیت مکانی توسط گوگل همواره 
این کار، به  می توانید به موقعیت دیگری جابجا شوید؛ برای 
تعیین مکان  برای  و  بروید  تنظیمات وب سایت گوگل  بخش 
 Regions for» عنوان  تحت  منویی  دنبال  به  نظر،  مورد 

Search Results» بگردید.
منبع : رسانه کلیک 

آپدیت جدید اینستاگرام ؛ پشتیبانی از زبان فارسی

پشتیبانی از زبان فارسی به اینستاگرام اضافه شد. با انتشار این 
آپدیت Instagram از این پس از زبان های عربی و فارسی 
که به صورت راست به چپ نوشته می شوند پشتیبانی خواهد 

شد.
از این پس از زبان فارسی در Instagram به صورت رسمی 
پشتیبانی می شود. پیش از این برخی کاربران قادر به تبدیل 
منوی اپلیکیشن از انگلیسی به فارسی بودند، اما همچنان از 
به   لطف  به  اما  نمی شد.  به چپ پشتیبانی  راست  نوشته های 
روزرسانی جدید اینستاگرام از این به بعد می توان به راحتی به 

انتشار مطالب فارسی و عربی پرداخت.
کاربران برای مدت زمانی طوالنی منتظر چنین قابلیتی بودند. 
بیش از 33 زبان در اینستاگرام پشتیبانی می شود، با این حال 
تا روز گذشته فارسی عربی و جزو آن ها نبود. این شرکت اعالم 
کرد برای اضافه کردن پشتیبانی از زبان فارسی به اینستاگرام 
مجبور به تغییر فرمت کل اپلیکیشن بود تا بلکه نوشته هایی 
که به صورت راست به چپ نوشته می شوند به صورت صحیح 

نمایش داده شوند.
Instagram از مدتی قبل زبان هایی مثل کره ای و چینی که 
از راست به چپ و از باال به پایین خوانده می شوند را پشتیبانی 
می کند، اما تاکنون به طور انحصاری از زبان های دارای فرمت 
اردو  زبان هایی مثل  نمی کرد. هنوز  به چپ پشتیبانی  راست 
می رود  انتظار  که  محبوب،  بسیار  اپلیکیشن  این  به  آذری  و 
برسد،  نفر  میلیارد  یک  به  آن  فعال  کاربران  تعداد  زودی  به 
اضافه نشده است. Instagram تصمیم گرفت ابتدا زبان های 

محبوب کشورهای منطقه منا را به اپلیکیشن خود بیفزاید.
کاربر  میلیون   60 از  بیش  منا  منطقه  در  برآوردها،  طبق 
سیستم  درصد   70 که  آنجایی  از  دارد.  وجود   Instagram
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عامل دستگاه های همراه کاربران عرب زبان اندروید است، این 
قابلیت جدید ابتدا به نسخه اندرویدی اپلیکیشن اینستاگرام 
افزوده شده است و نسخه آی او اس به زودی آن را دریافت 

خواهد کرد.
اینستاگرام  به  فارسی  زبان  از  پشتیبانی  شدن  اضافه  از  بعد 
این شرکت طی انتشار یک پست در وبالگ خود اعالم کرد 
امیدوار است با این به روزرسانی، مردم بیشتری بتوانند با سایر 
کاربرانی که برایشان اهمیت دارند ارتباط برقرار کنند. پیش 
یک  ایجاد  بدون  اگر  فارسی،  متن  یک  نوشتن  حین  این  از 
خط فاصله شروع می کردید، نوشته در اولین خط به صورت 
چپ به راست دیده می شد. برخی کاربران برای دور زدن این 
محدودیت، در خط اول چند نقطه قرار داده و متن را از خط 
از زبان  افزوده شدن پشتیبانی  با  اکنون  دوم آغاز می کردند. 
فارسی به اینستاگرام دیگر نیازی به استفاده از این ترفندها 

نیست.
منبع : برسام

مایکروسافت تراشه  هوش مصنوعی را در اختیار 
شرکایش قرار می دهد.

تراشه ی  ساخت  از   ،CNBC با  مصاحبه   در  پانای  پانوس 
اختصاصی هوش  مصنوعی برای دیگر دستگاه های مایکروسافت 

سخن گفته است.
در ماه جوالی، مایکروسافت اعالم کرد که نسل بعدی هولولنز 

از تراشه ی داخلی هوش  مصنوعی استفاده خواهد کرد. نسل 
آتی هولولنز از دومین نسخه ی پردازنده ی واقعیت  افزوده بهره 
می برد که به صورت محلی، از کمک پردازنده ی هوش  مصنوعی 
گفته ی  برطبق  برد.  خواهد  بهره  تحلیلی  پردازش  برای 
ردموندی ها، این تراشه ی جدید تنها مختص هدست هولولنز 
نیست و می توان آن  را در گستره ی وسیعی از دستگاه ها مورد 

استفاده قرار داد.
در  مایکروسافت،  سخت افزار  بخش  مدیر  پانای،  پانوس 
مصاحبه ای که با CNBC داشته، در این باره سخنانی را بیان 

کرده است. وی گفت:

باید به گسترش این قطعات سیلیکونی ادامه دهیم؛ تراشه هایی 
و  ببخشند  زندگی  سنسورها  به  تا  می شوند  داده  توسعه  که 

مردم را به  یکدیگر و دستگاه هایشان متصل کنند.
در  گوگل  و  هواوی  اپل،  چون  بزرگی  شرکت های  به تازگی 
پرچم داران خود به استفاده از این پردازنده ها روی آورده اند. 
که  می شود  باعث  اختصاصی  پردازنده های  این  از  استفاده 
نیروی پردازشی کمتری بر دوش پردازنده ی اصلی قرار بگیرد 
و امور مربوط به هوش  مصنوعی با سهولت بیشتری انجام شود. 
برای نمونه، نسل آتی هولولنز به  لطف استفاده از این تراشه ها 
می تواند به صورت مداوم و بی نیاز از باتری، فرامین مربوط به 
که  می شود  باعث  موضوع  این  کند.  اجرا  را  مصنوعی  هوش  
دیگر برای تشخیص صدا نیازی به ارسال داده  در فضای ابری 
نباشد؛ همچنین در تشخیص حرکت دست و دستوراتی که از 

این طریق داده می شود، سرعت بیشتری شاهد باشیم.
نکته ی قابل  توجه دیگری که امروز پانوس پانای به آن اشاره 
این  عرضه ی  برای  شرکایش  با  مایکروسافت  همکاری  کرد، 

تراشه در بازار بود. وی افزود:
و  سرفیس  با  ما  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی  می کنم  فکر 
ایجاد  می دهیم،  انجام  تراشه مان  توسعه ی  با  نیز]  [اکنون 
فرصت برای استفاده از تکنولوژی های ما توسط شرکایمان و 
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هرکس دیگری است.
باتوجه به گفتگوی اخیر پانوس پانای، در آینده ی نزدیک باید 
از سوی شرکای  هولولنز  به  شبیه  انتظار ظهور هدست های 
سخت افزاری مایکروسافت داشته باشیم. نتیجه ی این موضوع 
در  مایکروسافت  قاطع تر  حضور  به  مطمئنا  باشد،  هرچه 
زمینه ی واقعیت  افزوده و افزایش رقابت در این حوزه  کمک 

شایانی خواهد کرد.
منبع : زومیت
سونی نسخه ی جدید Aibo روبات حیوان نمای 

خود را معرفی کرد

سونی پس از یک دهه تصمیم گرفته است که روبات حیوان 
ادعا  ژاپنی  شرکت  کند.  احیا   Aibo نام  با  را  خود  نمای 
خانواده  اعضای  با  می تواند  جدید  آیبوی  روبات  که  می کند 
ارتباط عاطفی برقرار کند و لذت محبت کردن و نگه داشتن 
ماهیچه های  از  روبات  این  دهد.  انتقال  را  واقعی  سگ  یک 
الکترونیکی فوق فشرده بهره می برد که امکان حرکت در 22 
 OLED جهت را برای آن فراهم می کند. همچنین دو پنل
هم برای نمایش حاالت عاطفی در نظر گرفته شده است. عمر 
باتری آیبو دو ساعت عنوان شده است و شارژ مجدد آن سه 

ساعت به طول می انجامد.
شکل  این  به  است؛  انعطاف پذیر  آیبو  رفتار  می گوید  سونی 
که مثال صاحبان خود را می شناسد، می فهمد که چه چیزی 
آن ها را خوشحال می کند و رفته رفته به محیط های بزرگ تر 
یادگیری  از سیستم  روبات  این  می گیرد.  و خو  کرده  عادت 
عمیق برای تحلیل صداها و تصاویری که توسط حسگرهای 
آن دریافت می شوند استفاده می کند. همچنین، برای استفاده 
از تجربیات آیبوهای دیگر و صاحبان آن ها به داده های ابری 

متصل می شود.
از آخرین باری که سگ های آیبو به فروش رسیدند تا به امروز 
فراوانی  پیشرفت های  و  رویدادها  فناوری دست خوش  دنیای 
تغییراتی  اساس  همین  بر  نیز  آیبو  جدید  مدل  است.  شده 
داشته است. اپلیکیشنی به نام My Aibo وجود دارد که از 
طریق آن می توان به تنظیمات و عکس های ثبت شده توسط 
نیز  ترفندهای آن  به سایت  و  آیبو دسترسی داشته  دوربین 
متصل شد. برای استفاده از قابلیت هایی مانند اتصال وای فای 
قابلیت های  به  دسترسی  و  ابری  پشتیبان گیری   ،LTE و 
آیبو  خدمات  اشتراک  بابت  دالر   26 ماهانه  باید  اپلیکیشن 

بپردازید.
را  استخوان  حکم  که  را  فوق  جانبی  لوازم  سونی  همچنین، 
برای این سگ الکترونیکی دارد به قیمت 2980 ین به فروش 

می رساند.
در  و  است  پیش خرید  قابل  ژاپن  در  امروز  از  جدید  آیبوی 
تاریخ 11 ژانویه ی سال آینده به حراج گذاشته خواهد شد. 
دالر   1700 آن  ماهیانه ی  اشتراک  محاسبه ی  با  روبات  این 
از  آیبو خارج  ارائه ی  برای  برنامه ای  فعال  دارد. سونی  قیمت 

ژاپن ندارد.
منبع : زومیت
بهبود کیفیت عکس  ثبت شده با موبایل به کمک 

شبکه ی عصبی

دست  دانشی  به  مصنوعی  هوش  از  استفاده  با  دانشمندان 
پیدا کرده اند که نتیجه ی آن بهبود کیفیت عکس های موبایل 

است.
مصنوعی،  هوش  از  استفاده  با  پیکسل  مانند  گوشی هایی 
عکس های شما را هنگام ثبت بهبود می دهند و سرویس هایی 
مانند گوگل فوتوز از هوش مصنوعی برای روتوش های جزئی 
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و پیاده سازی افکت های خالقانه روی عکس استفاده می کنند؛ 
اما دانشمندان به این میزان از کارایی راضی نشده اند. آن ها 
طرح ریزی  برنامه ای  عصبی،  شبکه ی  سیستم  از  استفاده  با 
کرده اند که به واسطه ی آن، عکس های موبایل شما کیفیتی 
برابر با عکس های دوربین های DSLR پیدا خواهد کرد. این 
در  که  است  راهی  شروع  اما  نیست؛  بی نقص  هنوز  سیستم 

انتهای آن، گوشی شما می داند چه تنظیماتی اعمال کند که 
بهترین عکس ممکن گرفته شود. 

در این روش، محققان با استفاده از نمونه تصاویر گرفته شده 
از صحنه های مشابه، توسط دوربین های دیجیتال و دوربین ها 

موبایل، سیستم یادگیری عمیق را تعلیم دادند.
به این شکل که سیستم با سنجش تفاوت دو عکس، کیفیت 
تصویر دوربین دیجیتال را به عکس موبایل منتقل می کند. به 
عبارت دیگر، می توانید دو سری عکس با کیفیت باال و پایین 
به سیستم بدهید و عکس هایی با کیفیت برابر دریافت کنید.

همیشه  نتایج  می بینید،  باال  نمونه ی  در  که  همان طور  لبته 
از  بعد  تصویر  در  نور  و  رنگ ها  هرچند  نیستند.  مطلوب 
از  بهتر  توجهی  قابل  طرز  به  چپ(  سمت  )تصویر  پردازش 
مشاهده  نیز  سبزرنگی  هاله ی  اما  شده اند؛  اصلی  عکس 
می شود. سایر نمونه ها نیز با اینکه به طور کلی زنده تر به نظر 
با  است.  شده  محو  آن ها  در  جزئیات  از  مقداری  می رسند، 
تمام این تفاسیر، ابزار مورد بحث کار خود را به خوبی انجام 
دوربین   با  ورودی  عکس  که  مواردی  در  مخصوصا  می دهد؛ 
موبایل های قدیمی یا پایین رده گرفته شده باشد. تنها کاری 
که این ابزار قادر به انجام آن نیست، افزودن جزئیاتی است 
که از قبل در عکس وجود ندارند. بنابراین اگر گوشی شما در 
عکس برداری در نور کم بد عمل می کند، جزئیات ثبت نشده 

قابل بازیابی نیستند .

نکته ی مهم اینجا است که این پایان کار نیست. دانشمندان 
شرایط  عصبی  شبکه ی  کمک  به  که  هستند  امیدوار 
مثال،  برای  اصالح کنند.  به صورت کلی  نیز  را  عکس برداری 
آفتابی  را  آن  می تواند  مصنوعی  هوش  است،  بارانی  هوا  اگر 
ثبت  به  منجر  فناوری  این  هرچند  دهد.  جلوه  درخشان  و 
تصاویر غیر واقعی خواهد شد؛ اما می تواند در مواقعی کارایی 
داشته باشد. مثال وقتی که هوای بد تعطیالت شما را خراب 
از برگشت، عکس های آن  بعد  اما دوست دارید  کرده است، 
را به دوستان  خود نشان دهید و همه فکر کنند که خیلی به 
شما خوش گذشته است. در حال حاضر این فناوری می تواند 
برای ارتقاء کیفیت عکس در گوشی های آینده مورد استفاده 
قرار گیرد. البته همچنان تصاویری که با لنزهای موبایل بهتر 
ثبت می شوند باکیفیت تر از آب درمی آیند؛ اما فاصله ی بین 
بهترین دوربین موبایل و بدترین آن ممکن است دیگر خیلی 

محسوس نباشد. 
منبع : زومیت
رشد اندک سهم ویندوز 10 پس از عرضه  به روزرسانی 

پاییزی کریترز

برخالف انتظارات، عرضه ی به روزرسانی پاییزی کریترز تأثیر 
سیستم عامل   بازار  در   10 ویندوز  سهم  افزایش  بر  زیادی 

نگذاشته است. 
را  پاییزی کریترز  به روزرسانی  امسال،  مایکروسافت 25 مهر 
می رفت  انتظار  کرد.  عرضه   10 ویندوز  کاربران  عموم  برای 
عرضه ی  از  پس  سیستم عامل ،  بازار  در   10 ویندوز  سهم 
ارقام  و  آمار  اما  شود؛  همراه  افزایش  با  یادشده  به روزرسانی 

جدید حاکی از رشد اندک آن است.
ماه گذشته سهم ویندوز 10 در بازار 29.09 درصد بود که این 
آمار اکنون به 29.26 درصد رسیده است. بر این اساس، اکنون 
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ویندوز 10 پس از ویندوز 7، در جایگاه دوم پراستفاده ترین 
اخیر نشان  آمار  قرار می گیرد.  سیستم عامل دسکتاپ جهان 
از این دارد که اکثر کسانی که به نسخه ی جدید ویندوز 10 
قشر  تنها  و  بوده    10 ویندوز  کاربران  از  کرده اند،  مهاجرت 
اندکی از کاربران به تازگی به این سیستم عامل کوچ کرده اند.

با کاهش روبه رو  نیز  از سوی دیگر تعداد کاربران ویندوز 7 
کاربران  کاهش  سرعت  ارقام،  و   آمار  اساس  بر  است.  شده 
این سیستم عامل با ماه گذشته برابری می کند. سهم ویندوز 
سهم  به  نسبت  که  بود  درصد   46.63 تنها  اکتبر  ماه  در   7
تجربه  درصدی   0.53 کاهش  گذشته ،  ماه  درصدی   47.21
افزایش 0.17  با  بنابراین درحالی که ویندوز 10  کرده است؛ 

درصدی روبه رو بوده، ویندوز 7 کاهشی 0.53 درصدی داشته 
ویندوز  سیستم عامل  نسخه  آخرین  که  معنی  این  به  است؛ 
موفق به کاهش فاصله در ماه گذشته شد. با این حال، ویندوز 
10 نیاز به سرعت بیشتری برای افزایش سهمش در بازار دارد. 
از  آنجاکه پشتیبانی از ویندوز 7 تنها تا 2 سال آینده ادامه 
خواهد داشت، ویندوز 10 بهترین گزینه پیش  روی کاربران 

خواهد بود.
از  پشتیبانی  پایان  با   2014 آوریل  در  آنچه  به  توجه  با  اما 
ویندوز اکس پی مشاهده کردیم، به  نظر می رسد که کاربران 
ویندوز 7 نه تنها عالقه ای به ارتقاء سیستم عامل  ندارند، بلکه 
نیز  مایکروسافت  پشتیبانی  عدم  و  امنیتی  مسائل  به  نسبت 
چندان نگران نیستند. با این تفاسیر، مایکروسافت در متقاعد 
راه دشواری در  ویندوز 10،  از  استفاده  برای  کاربران  کردن 

پیش دارد.
مدیر اجرایی آفیس مایکروسافت، این شرکت را ترک 

می کند.
یکی از مدیران کهنه کار مایکروسافت، این شرکت را به منظور 

تجربه ی فرصت های جدید و مشاوره به دیگر شرکت ها ترک 
می کند.

جولی الرسن-گرین، از مدیران اجرایی کهنه کار مایکروسافت 
ترک  را  فناوری  غول  این  جدید،  فرصت های  تجربه ی  برای 
قسمت های  همه ی  در  حضور  سال   25 طی  در  او  می کند. 
ویندوز  از  و  است  اندوخته  زیادی  تجربه های  مایکروسافت، 
گرفته تا سخت افزار سرفیس و ایکس باکس، مدیریت را تجربه 
کرده است. الرسن-گرین که مهندس ارشد نرم افزار است، در 
طی چند سال اخیر، بر روی مجموعه ی آفیس کار می کرد. او 
مجبور شد که 6 ماه پیش، برای بهبودی پس از جراحی نخاع، 
مدتی شرکت را ترک کند. او این زمان را صرف ارائه ی مشاوره 

به شرکت های دیگر کرد و در بیانیه ای گفت:
در طی این مدت متوجه شدم که حال آمادگی آن را دارم تا 
آنچه را در مایکروسافت آموخته ام، به دیگر شرکت ها آموزش 
دهم. استیون سینوفسکی، رییس سابق بخش ویندوز دیویژن، 

در توییتی در مورد جولی الرسن-گرین گفته است:
افراد زیادی از همکاری، رهبری و چشم انداز او به محصوالت 
الهام گرفتند. ویندوز و آفیس از او تاثیرات زیادی گرفته اند. 

من هم از او تاثیر زیادی گرفته ام.
الرسن-گرین  کاربران،  نزد   8 ویندوز  توفیق  عدم  از  پس 
نرم افزارهای  در  را  خود  اثر   ،8 ویندوز  بازطراحی  رهبری  با 
مایکروسافت برجا گذاشت. این مدیر باسابقه، روبان آفیس را 
هم طراحی کرده است. او پس از خروج استیون سینوفسکی 
نرم افزار  و  سخت افزار  بر  نظارت  مسئول   ،2012 سال  در 

ویندوز شد. 
این  که الرسن-گرین  زمانی  از  که  است  گفته  مایکروسافت 
شرکت را ترک کرده است؛ جف تپر، مدیر قسمت شیرپوینت 

و وان درایو مایکروسافت، وظایف او را بر عهده داشته است.
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میان  سیم  بی  ارتباط  برقراری  برای  که  اپل  کاربران 
ندارند،  پیش  در  سختی  کار  ایرپادها  با  مک  و  آیفون 
های  دیوایس  به  بلوتوثی  های  دیوایس  کردن  متصل 
البته  است.  بوده  همراه  مشکالتی  با  همیشه  اندرویدی 
بعضی اسپیکرها و هدفون ها از طریق NFC می توانند 
سرعت برقراری این ارتباط را باالتر ببرند، اما خبر خوب 
این که حاال کاربران اندروید 6,0 به باال گزینه دیگری 
را هم برای ایجاد ارتباط بلوتوثی سریع در اختیار دارند

FastPair
و  کند  می  کار  بلوتوث  مبنای  بر   Fast Pair قابلیت 

بلوتوثی  ارتباط  به  نسبت  آن  در  باتری  انرژی  مصرف 
معمولی بهینه سازی شده. طرز کار Fast Pair بدین 
صورت است که از موقعیت جغرافیایی گجت اندرویدی 
استفاده  اطراف  بلوتوثی  های  دیوایس  یافتن  برای  شما 
ها  آن  به  بتوانید  ساده  لمس  یک  با  فقط  تا  کند  می 
متصل شوید. قابلیت یادشده حتی تصویر دیوایسی که 

به موبایل وصل کرده اید را هم به نمایش در می آورد.
گوگل می تواند به جز تصویر، نام محصول و اپلیکیشن 
در  البته  کند،  دریافت  سرورهایش  از  نیز  را  آن  همراه 
اوایل انتشار Fast Pair این کار را برای تعداد محدودی 

افزایش سرعت ارتباط بلوتوثی 
با FastPaire در اندروید 6به باال

نویسنده :
محمد قاسمی
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از هدفون ها انجام می دهد. به گفته گوگل هدست های 
 Google Pixel Bud، Libratone's Q Adapt

 Plantronics و هدست های بی سیم سری On-Ear

Voyager 8200 اولین محصوالتی خواهند بود که از 

Fast Pair پشتیبانی به عمل می آورند.

حاال که حذف جک 3,5 میلی متری هدفون در دنیای 

اندرویدی هم مرسوم شده، تصمیم گوگل  موبایل های 
و  هوشمندانه  تصمیمی  باید  را  قابلیت  این  ارائه  برای 
 Fast که  این  دیگر  خوب  نکته  کرد.  توصیف  درست 
آن  از  بعد  های  نسخه  و  مارشملو  اندروید  برای   Pair

منتشر می شود، بنابراین جمع بزرگ تری از کاربران می 
توانند آن را تجربه کنند.

سازندگان لوازم جانبی گجت ها می بایست پیش از ارائه 
 Fast محصوالت خود به بازار، آن ها را برای پشتیبانی از
چیزی  تنها  خوشبختانه  اما  باشند.  کرده  آماده   Pair

که کاربران اندروید برای استفاده از این قابلیت احتیاج 
دارند، این است که Google Play Services را به 
های  هفته  یا  روزها  که طی  بدهند  ارتقاء   11,7 نسخه 

آینده در پلی استور منتشر خواهد شد.

https://goo.gl/JceYAQ :منبع
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در شماره قبل توضیحاتی در خصوص ابزار Full-Text Search دادیم و روش تعریف بر روی جداول دیتابیس Mysql را شرح 
دادیم. در این شماره به ادامه بحث می پردازیم و بیشتر با امکانات این ابزار آشنا خواهیم شد.

Boolean full-text searches ایجاد کوئری های پیچیده تر با
در این بخش بررسی میکنیم که چگونه در MYSQL بتوانیم Boolean full-text searches انجام دهیم  و همچنین کوئری 

های پیچیده تری را با استفاده از FULLTEXT بزنیم .
در کنار natural language search که قبال دربارش صحبت کردیم , MYSQL نوع دیگری از   FULLTEXT  را به نام 
Boolean معرفی کرده است  که در این نوع , می توانیم کوئری های پیچیده تری را با ترکیبی از  operators های مختلف انجام 

دهیم.
برای استفاده از این مد , کافی است در تابع AGAINST از IN BOOLEAN MODE استفاده نماییم که سینتکس آن 

مانند زیر است .
در این مثال تمام محصوالتی که در نام آنها کلمه Truck است :

خروجی :

همانطور که مشاهده می کنید دو محصولی که در نام )productName( آنها کلمه Truck می باشد را نمایش می دهد .

نویسنده :
پوریا انجمنی 

قسمت دوم
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خروجی :

همانطور که مشاهده کردین از عالمت منفی , برای جلوگیری از نمایش رکوردهایی که نام آنها شامل Pickup است , استفاده 
کرده ایم .

مثال :
نمایش رکوردهایی که در نام آنها حداقل یکی از کلمات mysql و tutorial موجود باشد :

مثال :
نمایش رکوردهایی که در نام آنها هر دو کلمه  mysql و tutorial موجود باشد :

مثال :
 tutorial  هم بود چه بهتر . در واقع کلمه ی tutorial است و اگر کلمه ی mysql نمایش رکوردهایی که در نام آنها حتما کلمه ی

در جدول زیر تمام operator که می توانیم در boolean full-text search استفاده کنیم آورده شده است .

 MySQL boolean full-textعملگرهای موجود برای

در مثال بعدی به دنبال محصوالتی هستیم که در نام آنها کلمه  Truck وجود دارد ولی کلمه Pickup وجود ندارد .
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مثال :
نمایش رکوردهایی که در نام آنها حتما کلمه های  mysql و tutorial و یا کلمه های mysql و training باشد با این شرط که 
رکوردهایی که شامل mysql و tutorial بودند ارزش بیشتری دارند و باالتر نشان داده می شوند . این اولیت دهی با عالمت های 

> و < انجام می پذیرد :

مثال :
نمایش رکوردهایی که نام آنها با کلمه ی my آغاز شود . مانند mysql یا myyahoo و یا …..

Query Expansion استفاده از
 MySQL full-text search استفاده کنید ,در واقع FULL TEXT در جستجوی Query Expansion وقتی شما از مد

, مراحل زیر را انجام می دهد .
• در ابتدا به دنبال سطرهایی می باشد که با عبارت جستجو شده تطابق دارند. )مرحله اول (

• سپس تمام سطرهایی که یافته است را چک می کند و کلمات آن را بیرون می کشد. )مرحله دوم(
• سپس بار دیگر این کلمات بیرون کشیده شده را در تمام سطرها جستجو کرده و نتایج منطبق را پیدا می کند . )مرحله سوم (

• در آخر , سطرهای که در مرحله اول پیدا کرده به همراه سطرهایی که در مرحله سوم پیدا شده است را  به کاربر نشان می دهد .

مثال :
نمایش رکوردهایی که در نام آنها  کلمه  mysql  موجود است ولی کلمه  tutorial موجود نیست :

مثال :
نمایش رکوردهایی که در نام آنها حتما کلمه ی mysql  است و اگر کلمه tutorial بود امتیاز منفی محسوب شده و رکورد مورد 

نظر در نتایج پایین تر نمایش می یابد :

اختیاری است و اگر باشد , آن رکورد امتیاز بیشتری گرفته و در باالتر نمایش می یابد  :
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مثال: 
میخواهیم در میان رکورد ها به دنبال محصولی بگردیم که نام آن شامل 1992 می باشد 

)query expansion  بدون استفاده از(

همانطور که مشاهده می نمایید تنها 2 رکورد که نام آن شامل 1992 می باشد یافت شده است.
در ادامه می خواهم همین سرچ را با استفاده از مد QUERY EXPANSION انجام دهم :

خروجی:

فرض کنید در میان جدول کاربران ,  شما کلمه  ali را سرچ می کنید و نتایج بدست آمده سه رکورد مانند زیر می باشد :
ali •

ali reza •
mohammad ali •

همان طور که مشاهده می کنید 3 رکورد یافت شده است .در میان این 3 رکورد کلمات reza , mohammad نیز وجود دارد . 
 mohammad یا reza در میان جدول کاربران به دنبال رکوردهایی است که فیلد نام آنها شامل کلمات MYSQL پس بار دیگر

است و آن رکورد ها را نیز به کاربر نشان می دهد .
• بهتر است زمانی از query expansion استفاده کنیم که تعداد رکوردهای خروجی کم است .

• برای استفاده از query expansion کافی است از WITH QUERY EXPANSION در فانکشن ) ( AGAINST استفاده 
کنید  که سینتکس آن به این گونه می باشد.
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Porsche  •
Cayenne  •

Turbo  •
Silver  •
Ferrari •
Spider •

و خروجی های 3 تا 7 را برگردانده است .یعنی :
Ferrari Enzo 2001 •

Spider Sport 8C2300 Alfa Romeo 1932 •
A Roadster-356 Porsche 1948 •

Roadster 356 Porsche Type 1948 •
356A Coupe Porsche 1956 •

به همین دلیل است که می گویند استفاده از WITH QUERY EXPANSION زمانی به صرفه است که کاربر عبارت کوچکی 
را سرچ کرده باشد .. وگرنه تعداد نتایج خروجی و جستجو بین رکوردها به شدت زیاد می شود .

بسیار خب در این مقاله سعی شد تا قسمتی کوچک از امکانات و کاربرد های full-text searches را بررسی کنیم. در شماره بعدی 
سعی خواهد شد بیشتر به این ابزار کاربردی پرداخته شود.

این دفعه مشاهده می شود که نتایج بیشتری را برگردانده است .چرا ؟؟؟
به این دلیل که در ابتدا به دنبال رکوردهایی گشته است که نام آنها شامل عبارت  1992 باشد . پس رکورد اول و دوم در خروجی 

را یافته است . یعنی  :
Porsche Cayenne Turbo Silver 1992 •

Spider red 360 Ferrari 1992 •
سپس در بین این دو رکورد کلمات را جدا کرده و رکورهایی را یافته است که شامل این کلمات باشد :

خروجی:



IT specialized magazine

21

|daneshjooyar.com

LFI آموزش اکسپلویت کردن باگ
قسمت اول

LFI مقدمه باگ
می    local file inclusion مخفف  که   LFI باگ   

باشد زمانی ایجاد می شود که برنامه نویس در استفاده از 

 require  include ، include_once  توابعی مانند

require_once ، در مواقعی که آرگومان این تابع از 

کاربر گرفته می شود رخ می دهد . 

به این مثال توجه کنید . 

در این مثال کاربر می تواند آرگومان دلخواه خود را از طریق URL به این تابع پاس دهد . 

http://localhost/lfi.php?page=index.php : آدرس

نویسنده :
مهدی تاجیک
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برای  دارد   وجود  ها  سایت  در  که  هایی  باگ  تمامی 

بر روی ورودی های که  برنامه نویس  مواقعی است که 

کاربر وارد میکند

کنترلی ندارد و ورودی های غیر مجاز از سوی کاربر را 

بررسی نمی کند .  به همین دلیل ممکن است از سوی 

هکرها ورودی هایی ارسال شود که انتظار آن را ندارید

  

LFI اکسپلویت باگ
اکسپلویت اول :

log//.. تـوانید  می  بـاگ  این  کردن  اکسپلویـت  بـرای 

access.log  را به عنوان پارامتر به این تابع بدهید .

آدرس اکسپلویت :
http://localhost/lfi.php?page=../log/
access.log 
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با این کار می توانید تمامی الگ های سرور که شامل 

مشاهده  را  باشد  می  ها  سایت  کابران  های  درخواست 

کنید. 

  etc/passwd/ اگر سرور لینوکسی باشد می توان عبارت

کاربران  لیست  کار  این  با  فرستاد  ورودی  عنوان  به  را 

سروری که این سایت روی آن قرار گرفته است را میتوان 

مشاهده کرد .

اگر سایت مورد تظر دسترسی روت داشته باشد میتوان 

کاربران  لیست    etc/shadow/ ورودی   فرستادن  با 

کرد  ها مشاهده  آن  اینکد شده  پسورد  به همراه  سرور 

که با ابزار های دیکدر امکان کرک پسورد های کاربران 

وجود دارد . 
اکسپلویت دوم : 

میتوان این عبارت را به عنوان ورودی فرستاد .

آدرس اکسپلویت :
http://localhost/lfi.php?page-php://filter/
convert.base-64encode/resource=index.
php

توضیح اکسپلویت دوم : 

با این کار سورس پی اچ پی صفحه ای که میخواهیم ، 

به صورت base64   اینکد می شود و سرور به صورت 

اینکد شده و بدون این که کد های پی اچ پی را اجرا کند 

برای ما می فرستد . 

زیر  سایت  مثل  دیکدر  ابزارهای  با  کافیست  فقط  حاال 

سورس مورد نظرمون رو دیکد کنیم . 

را  سایت  پی  اچ  پی  سورس  توانیم  می  شکل  این  به 

بیرون بکشیم و اطالعات حساس مانند نام کاربری و رمز 

دیتابیس سایت و بسیاری اطالعات مهم دیگر رو جمع 

آوری کنیم . 
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در دورانی که تب راه اندازی استارتاپ باال است، کسب 

و کارهای نوپای دیروز به غول هایی در حوزه ی فناوری 

استارتاپی  به دوران  پایان دادن  تبدیل شده و در حال 

هستند.

استارتاپ خوانده  راه اندازی یک کسب و کار جدید که 

و  فناوری  دنیای  ترندهای  از  یکی  روزها  این  می شود، 

حوزه ی  کسب و کار است. هرچند اصطالح استارتاپ را 

می توان به تمام کسب و کارهای نوپایی که با یک روش 

جدید در پی حل مشکل هستند، تعمیم داد، اما اغلب 

این نام به کسب و کارهایی نوپای حوزه ی فناوری اطالق 

می شود که با استفاده از روش های نوین بر بستر فناوری  

در پی رفع مشکالت حاصل از روش های قدیمی بوده یا 

به طور کلی روشی نوین را برای حل معضالتی که در 

مدرنیته ایجاد شده، ارائه می کنند. موفقیت استارتاپ ها 

و  کاری  استقالل  داشتن  برای  فضایی  ایجاد   کنار  در 

راه انداختن یک بنگاه اقتصادی موفق که اشتغال زایی را 

نیز به همراه دارد، بسیاری را بر آن داشته تا این مسیر 

حرکت کنند.
دوران طالیی استارتاپ ها در سیلیکون ولی 

نیز در حال پایان است

افول استارتاپ ها در آینده نزدیک
نویسنده :

حسین خلیلی صفا
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از  بسیاری  رویای  که  گفت  می توان  جرات  به 

مهندسی  حوزه های  در  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 

اوبر،  نظیر  خالقانه  کار  و  کسب  یک  خلق  مدیریت،  یا 

نیز  کشورمان  در  که  است  دیگر  موارد  یا  فیسبوک 

می توان این پدیده را به روشنی در دانشگاه ها و مخصوصا 

مشاهده  ویکند ها  استارتاپ  نظیر  گردهمایی هایی 

یک  که  نیست  شهری  کالن  روزها  این  تقریبا  کرد. 

بازیگران  تغییر  باشد.  نداشته  سرمایه گذار در آن وجود 

بزرگ اقتصاد غیردولتی از شرکت های فعال در حوزه ی 

نیز  فناوری  شرکت های  سمت  به  ساختمانی  یا  انرژی 

اشتیاق برای ورود به این حوزه را بیش از پیش افزایش 

می دهد؛ اما نکته ای که باید به آن توجه داشت، تبدیل 

شدن استارتاپ های دیروز به غول هایی است که در حال 

بلعیدن کسب و کارهای کوچک تر از خود هستند. این 

شرکت ها واهمه ای از خرید  ندارند و برای رشد بیشتر، به 

راحتی سایر استارتاپ ها را در خود حل می کنند.

پی  در  نه  امروز  دنیای  است؛  کرده  تغییر  امروز  دنیای 

در  بزرگ  بازیگرانی  دنبال  به  بلکه  کوچک،  بازیگران 

یک  برخالف  بعدی  دهه ی  است.  کار  و  حوزه ی کسب 

دهه ی پیش در اختیار شرکت های بزرگ و متخصصانی 

در  آینده  می کنند.  فعالیت  حوزه ها  این  در  که  است 

اختیار تازه کاران و استارتاپ ها نیست.

تولد اینترنت و ایجاد بستری تازه بین سال های 1997 

نظیر  شرکت هایی  تا  شد  باعث  میالدی   2006 تا 

بی اَن بی  ایر  سیلس فورس،  گوگل،  فیسبوک،  آمازون،  

شوند.  متولد  فناوری  حوزه ی  کنونی  غول های  سایر  و 

اینترنت در آن سال ها یک پدیده ی جدید بود و بسیاری 

ایده های خود را در  از دانشجویان و کارآفرینان جوان، 

فضای بکر اینترنت در یک گاراژ کوچک پیش بردند. در 

آن  سال ها یک متخصص جوان قادر بود تا با راه انداختن 

پی  در  دالر  میلیون  چندین  دریافت  و  وب سایت  یک 

استقبال از ایده ی خود، در سطح جهانی تبدیل به یک 
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سرویس بزرگ شود. 

اینترنت،  بر  مبتنی  کارهای  و  کسب  شکوفایی  از  پس 

تا   2006 سال های  بین  هوشمند  گوشی های  انقالب 

2016 طیف جدیدی از کسب و کارهای نوپا را معرفی 

کرد که از جمله ی آن ها می توان اینستاگرام، توییتر، اوبر، 

لیفت و سایر سرویس های مبتنی بر اینترنت و گجت های 

هوشمند همراه اشاره کرد.

وقوع  شاهد  اخیر  سال   20 طول  در  اینکه  به  توجه  با 

پی در پی تغییرات بنیادی در حوزه ی فناوری بوده ایم، 

ایجاد  تحوالت  از  پس  تا  داریم  انتظار  هم  باز  این رو  از 

شده توسط اینترنت و گوشی های هوشمند، دوباره یک 

آن  از دل  و  زده  کلید  را  بزرگ  تحول  دیگر یک  تغییر 

استارتاپ ها و کسب و کارهای دیگری متولد شوند.

اما انتظار داشتن برای وقوع یک تحول دیگر بیشتر شبیه 

چشم دوختن به سراب است. اینترنت توسط شرکت های 

اشباع  هوشمند  گوشی های  بازار  شده،  تسخیر  بزرگ 

شده و شرکت های بزرگ فروشگاه های فروش و عرضه ی 

اپلیکیشن ها را نیز تصرف کرده اند.

بسیاری از فناوری های جدیدی که امید می رود منجر به 

ایجاد تغییر و انقالب شوند، بسیار پیچیده و گران هستند 

و  عالقمند شده  آن ها  به  بزرگ  این رو شرکت های  از  و 

روی این حوزه ها سرمایه گذاری می کنند.
در  استارتاپ ها  در  سرمایه گذاری  حجم 
مقایسه با دو سال گذشته بیش از ۴۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
در مقایسه با نیمه های سال 2015 میالدی سرمایه گذاری 

به  است.  کرده  پیدا  کاهش  بسیار  استارتاپ ها  روی 

در  استارتاپ ها  در  سرمایه گذاری  حجم  رویترز  گزارش 

کاهش  درصد   40 از  بیش  گذشته  سال   22 با  مقایسه 

دوران  پایان  جز  دلیلی  کاهش  این  و  است  کرده  پیدا 

بزرگ  شرکت   5 شدن  تبدیل  شاید  نیست.  استارتاپی 

حوزه ی فناوری )که شامل آلفابت، آمازون، اپل، فیسبوک 

نیز  دنیا  ارزش  با  5 شرکت  به  هستند(  مایکروسافت  و 

دلیلی بر این ادعا باشد که دنیا بیشتر در پی شرکت های 

بزرگ حرکت می کند.

فناوری های  بزرگ ترین  که  کرد  ادعا  می توان  جرات  به 

تجاری  نزدیک  آینده ی  در  احتماال  که  انتظاری  مورد 

خواهند شد، شامل هوش مصنوعی، پهپاد، واقعیت افزوده 
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اینترنت اشیا و   و واقعیت مجازی، پول رمزنگاری شده، 

خودروهای هوشمند هستند. هرچند تمام این فناوری ها 

بسیار مهم بوده و برای آینده ی بشر حیاتی هستند، اما 

این فناوری ها و توسعه ی آن ها به شکلی که توسعه در 

زمان انقالب گوشی های هوشمند و اینترنت در دسترس 

بود، قابل بهره برداری توسط استارتاپ های نوپا نیستند. 

تفکیک  به  فوق  موارد  از  یک  هر  بررسی  به  ادامه  در 

خواهیم پرداخت:
هوش مصنوعی: 

برای پیشبرد هوش مصنوعی تنها نیاز به هوش و مهارت 

دست  در  با  توانایی  و  مهارت  هوش،  نیست.  الزم  باال 

نداشتن اطالعات مورد نیاز کاربردی نیست. به طور حتم 

به  بزرگی که  اندازه ی 5 غول  به  از شرکت ها  هیچ یک 

نمی برند.  بهره  داده  کالن  وجود  از  کردیم،  اشاره  آن ها 

البته باید به شرکت های چینی نظیر تنسنت، علی بابا و 

بیدو نیز اشاره کرد.
سخت افزار:

مورد  گجت های  یا  پهپادها  نظیر  گجت هایی  توسعه ی   

پایینی  بسیار  سود  حاشیه ی  اشیا  اینترنت  در  استفاده 

هستند.  نیز  قیمت  گران  بسیار  حال  عین  در  و  داشته 

بنابراین ظهور استارتاپ ها در این حوزه به جز در موارد 

می توان  مثال  برای  است.  غیرممکن  استثنایی  بسیار 

فیت بیت  توسط  موفقیت  از  که پس  کرد  اشاره  پبل  به 

تصاحب شد.
خودروهای خودران و هوشمند:

 صنعت خودروسازی به خودی خود بسیار گران قیمت 

به  آنکه اضافه شدن ویژگی های هوشمندی  است، حال 

این حوزه می تواند هزینه ها را بیش از پیش افزایش دهد. 

این روزها تقریبا شرکت های بزرگ در این حوزه فعالیت 

می کنند و به غیر از چند استارتاپ که توسط غول های 

برای  حوزه  این  در  فعالیت  شده اند،  خریداری  بزرگ 

استارتاپ ها بسیار سخت است.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده:

جزو  باید  نیز  را  افزوده  واقعیت  و  مجازی  واقعیت   

گران ترین حوزه های فناوری خواند. برای مثال می توان 

به استارتاپی با عنوان مجیک لیپ اشاره کرد که در طول 
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توسعه ی  با  رابطه  در  اخباری  تنها  گذشته  سال های 

هنوز  و  شده  منتشر  آن  توسط  افزوده  واقعیت  فناوری 

با  نیست.  تجاری شده  و  واقعی  یک محصول  از  خبری 

برای  این وجود مجیک لیپ  در طول سال های گذشته 

پیشبرد اهداف خود سرمایه ای نزدیک به 2 میلیارد دالر 

جذب کرده است.

چنین  در  می توانند  چگونه  استارتاپ ها  بین  این  در 

فضایی حضور داشته باشند؟ بطور حتم حضور در چنین 

فضایی در پیروی از 2 راه خالصه شده است. یکی از این 

راه ها فعالیت مستقل و تحمل سختی ها و مشکالت است 

فناوری  بزرگ  غول های  پرچم  زیر  به  رفتن  دوم  راه  و 

نیز  استارتاپی  فضای  در  فعالیت  شدن  دشوار  با  است. 

از  حمایت  برای  را  پیچیده تری  شرایط  سرمایه گذارها 

یک ایده در پی می گیرند. فرض کنید که سال ها پیش 

اولیه برای راضی کردن سرمایه گذار یک  ایده ی  داشتن 

مراحل  کردن  طی  امروزه  آنکه  حال  بود،  طبیعی  امر 

مختلف برای متقاعد کردن سرمایه گذار از ورود به بعضی 

دانشگاه ها برای تحصیل نیز سخت تر شده است.

غول های فناوری نظیر آمازون و گوگل عالوه بر افزایش 

تسلط فعالیت در حوزه هایی که آغاز به کار کرده اند، هر 

روز  با بهره گیری از سرمایه های مادی و همچنین داشتن 

به  نیز  را  جدیدی  حوزه های  نیاز،  مورد  زیرساخت های 

دامنه ی فعالیت خود اضافه می کنند.

برای  شده  ذکر  مقاله  این  در  که  مواردی  تمام  البته 

استارتاپی  فضای  چراکه  نیست،  صادق  کشورمان 

کشورمان تا حدودی به زنجیره ی استارتاپی جهانی وصل 

است،  چین  کشور  شبیه  حدودی  تا  این رو  از  و  نیست 

وجود  مختلف  ایده های  رشد  برای  بکر  بستری   چراکه 

دارد، حال آنکه بخش بزرگی از استارتاپ ها ایده ای قوی 

برای فعالیت نداشته یا رویکردی نمایشی را برای حضور 

در این حوزه در پیش گرفته اند.
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منتقدان  با  مواجه  در  او  است.  مرد کم حرفی   ماسک  ایالن 

اغلب ترجیح می دهد نتایج و دستاورد هایی که کسب می کند 

زبان  به جای  ایالن  به نظر می رسد  بزنند.  او حرف  به جای 

این حساب  با  برگزیده است.  را  نتیجه  زبان  به  تکلم  مادری 

هر پند مختصری از این کارآفرین بزرگ ارزش زیادی خواهد 

داشت.

بنیان گذار تسال و اسپیس ایکس بسیار بیش تر از آن چه حق 

او است در معرض انتقاد قرار دارد. ناظران و منتقدان از هیچ 

تالشی برای ترساندن و مأیوس کردن این کارآفرین آینده نگر 

با  را  آن ها  جواب  می دهد  ترجیح  ایالن  اما  نگذاشته اند.  کم 

موفقیت هایش بدهد. نتایج غیر  ممکنی که زبان منتقدان را 

کوتاه می کند و آن ها را انگشت به دهان می گذارد.

آیا  هستید،  شخصیتی  چنین  از  اندرز  و  پند  دنبال  به  اگر 

می توان انتظاری جز توصیه ی شکستن مرز ها و دست و پنجه 

نرم کردن با شرکت های بزرگ از او داشت؟ در دنیایی که هر 

لحظه محصولی آن را تکان می دهد، مبارزه ی خستگی ناپذیر، 

شخصیت اصلی ایالن ماسک است.

در  مراسمی که به منظور بازدید دانش جویان دانشگاه دراپر 

از کارخانه ی تسال برپا شده بود، یکی از دانشجویان از ماسک 

به عنوان یک کارآفرین بزرگ، پرسید چه توصیه ای برای این 

جوانان مشتاق به کارآفرینی دارد؟ او چنین پاسخ داد:

به نظر من راه اندازی یک استارتاپ بسیار مشکل است. این 

کار کامال زجرآور است. یکی از دوستانم اصطالح خوبی برای 

و  شیشه  خوردن  مانند  استارتاپ  راه اندازی  دارد:  استارتاپ 

ایستادن بر لبه ی پرتگاه است. فقط در صورتی به دنبال آن 

بروید که مجبور باشید، در غیر این صورت اگر نصیحت من را 

بخواهید، بهتر است فراموشش کنید.

ذوق   برای  سرکوب  کننده ای  پاسخ  جواب  این  اول  نگاه  در 

دقت  با  اگر  نیست.  این طور  ولی  است؛  جوانان  این  شوق  و  

دستگیرمان  بیش تری  مطالب  کنیم،  توجه  او  حرف های  به 

توصیه ی عجیب ایالن ماسک به کارآفرینان

نویسنده :
رضا رفیعی راد
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خواهد شد. یکی از دانشجویان حاضر پاسخ ماسک را چنین 

تعبیر می کند:

است.  اغراق شده  از حد  بیش  کارآفرینی در رسانه ها  شکوه 

اکثر مواقع اداره ی یک شرکت نوپا بسیار سخت و طاقت فرسا 

است. بسیاری از ما هنوز برای آن آماده نیستیم. از کارآفرینی 

بیش تر رؤیای آن را در سر می پرورانیم تا اینکه برنامه و عزم 

جدی داشته باشیم.

از سختی ها و شکست های  فضای واقعی کارآفرینی متشکل 

تالش های  و  بزرگ  ریسک های  پذیرش  است.  بسیاری 

آینده  تا یک سال  نتیجه ای که حداقل  برای  خستگی ناپذیر 

قابل درک نیست. نیاز به اراده ی آهنینی دارد. بسیار از افراد 

قادر به تحمل چنین فشار و سبک زندگی نیستند و در این 

مسیر به سرعت ناامید می شوند.

را  ماسک  نظر  نادیمو،  بنیان گذار  و  کارآفرین  موسکا،  برادن 

کور  باعث  کارآفرینی  برق  و  زرق   می گوید  او  می کند.  تأیید 

شکل  ساده انگاری  تفکر  یک  و  شده  افراد  از  بسیاری  شدن 

آن ها  از  و  تشویق  را  کارآفرینان  همواره  «من  است:  گرفته 

حمایت می کنم. این انگیزه ها به دلیل مشکالتی است که از 

همان ابتدای کار گلوی آن ها را خواهد فشرد. بسیاری از افراد 

در  کارآفرینی یک جنگ همیشه  ندارند.  آن  باور  به  تمایلی 

استقبال  از مشکالت روزمره  کارآفرینان موفق  جریان است. 

می کنند و با آگاهی در آن غرق می شوند.»

دانشجوی مذکور، در ادامه توصیه ی ماسک را به یک فیلتر 

تشبیه می کند. اگر قرار است شما با موج های منفی اطرافیان 

دیگری  زمان  به  را  کار  و  کسب  راه اندازی  و  شوید  دلسرد 

بهتر  و  نیستید  آماده   هنوز  که  می دهد  نشان  کنید،  موکول 

است به سری که درد نمی کند دستمال نبندید. کارآفرینان 

راسخ و بزرگ همواره ذخایری از انگیزه های درونی دارند که 

برای  می شود.  دیگران  دلسردی  با  آن ها  شدن  تسلیم  مانع 

کارآفرینی ابتدا باید شخصیت مناسب آن را داشته باشید.

برای  درونی  انگیزه های  واقعا  که  هستید  کسی  شما  اگر   

باید  اتفاقا این توصیه  راه اندازی کسب و کار خودتان دارید، 

شما را تحریک کرده باشد که ثابت کنید ایالن ماسک اشتباه 

می کند. در واقع پاسخ ایالن خدمتی برای کارآفرینان بود که 

خودشان را برای مشکالت بزرگ آماده کنند و بی گدار به آب 

نزنند.
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زمانی که مهندسان گوگل مشغول کار روی بخش های 

جدی و حیاتی این شرکت نیستند، بازی ها و قابلیت های 

جذابی را در گوشه و کنار این اکوسیستم قرار می دهند. 

معرفی  را  قابلیت ها  و  بازی ها  این  از  تعدادی  ادامه  در 

می کنیم تا در اوقات بیکاری با استفاده از آن ها سرگرم 

شوید.
Breakout بازی

احتماال همه با بازی محبوب آتاری یعنی Breakout آشنا 

هستند. در بخش تصاویر گوگل عبارت Atari breakout را 

وارد کنید تا این بازی خاطره انگیز در مرورگرتان ظاهر شود. 

از نشانگر ماوس هم به عنوان کنترلر استفاده کنید.

صفحه ی قدیمی گوگل

https:// لینک  روی  شده،  تنگ  گذشته ها  برای  دلتان  اگر 

روانه ی  تا  کنید  کلیک   archive.google.com/heart

صفحه  این  در  می توانید  شوید.  گوگل  قدیمی  صفحه ی 

نسخه ی  در  آن ها  نتایج  اما  دهید،  انجام  را  جستجوهایتان 

جدید به نمایش درمی آیند.

 احساس خوش شانسی می کنید؟

در صفحه ی اصلی Google بدون این که در نوار جستجو 

 I’m Feeling دکمه ی  روی  باشید،  کرده  تایپ  چیزی 

ترفندهای سرگرم کننده  مخفی گوگل



| شماره بیست و دوم- آبانماه 96 ماهنامه تخصصی دانشجویار

34

Lucky که در گوگل فارسی به «یا بخت یا اقبال» ترجمه 

شده کلیک کنید. با هر بار کلیک، روانه ی یک بازی خواهید 

شد.

 بازی پک من

در  نیست.  گوگل  در  موجود  آتاری  بازی  تنها   Breakout

من  پک  سالگی   30 مناسبت  به   Google  2010 سال 

تصمیم گرفت که لوگوی خود را به این بازی اختصاص دهد. 

در حال حاضر هم با جستجوی عبارت pac-man در گوگل، 

این بازی نمایان می شود.

ترفندهای نوار جستجو

نتایج  شاهد  جستجو،  نوار  در  مختلف  عبارات  تایپ  با 

سرگرم کننده ای خواهید بود. به طور مثال عبارات زیر را در 

موتور جستجوی Google تایپ کنید و از دیدن نتیجه ی 

 do a barrel roll،  google in آن سرگرم شوید:  

  sonic the و در آخر ، >askew،  >blink  ،1998

. hedgehog

 ابزارهای نوار جستجو

حدی  تا  و  نیستند  مخفی  چندان  قابلیت ها  این  از  برخی 

عبارات  تایپ  با  که  گفت  می توان  هستند.  هم  سودمند 

مختلف  ابزارهای  از  هم  و  می توان سرگرم شد  هم  مختلف، 

 flip a coin بهره برد. مثال از لحاظ سرگرمی، با تایپ عبارت

 roll a die، تایپ  با  یا  کنید  بازی  خط  یا  شیر  می توانید 

از  استفاده  برای  آن طرف،  از  اما  می اندازد.  تاس   Google

 stopwatch عبارت  کرنومتر  برای  و   timer عبارت  تایمر 

را تایپ کنید.

 جستجو با زبان های عجیب  و غریب

گوگل از انواع و اقسام زبان ها سر در می آورد. به طور مثال با 

سریال  در  تخیلی  )زبانی  کلینگان  دریایی،  دزد  روی  کلیک 

اصلی  صفحه ی  روانه ی  هکر ها،  زبان  یا  فضا(  پیشتازان 

Google می شوید که در آن صفحه همه چیز با این زبان ها 

نوشته شده است.

آیکون هیوالی الک نس

تا  کنید  وارد  مپس   Google در  را   loch ness عبارت 

آیکون معروف مربوط به «استریت ویو» )Street View( به 

شکل این هیوالی تخیلی دربیاید.

افزایش اطالعات عمومی

اگر اهل اطالعات عمومی هستید، عبارت fun facts را در 

نوار جستجو وارد کنید تا نکته ی جدیدی را یاد بگیرید. بعد 

 Ask Another روی  کلیک  با  هم  نکته  هر  یادگیری  از 

Question اطالعات جدید دیگری نمایش داده می شود.

دویدن نامحدود دایناسور
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صفحه اینستاگرام دانشجویار

شما هم می توانید جزو نویسندگان دانشجویار شوید

اینترنت گوشی قطع شده و حوصله تان سر رفته، کروم  اگر 

را در iOS یا اندروید باز کنید و روی آیکون دایناسور ضربه 

بزنید تا این بازی آغاز شود.

سفر با اژدها

 Brecon Beacons به Snowdon مپ از Google اگر در

 )dragon( «مسیریابی کنید، یکی از راه های این سفر، «اژدها

خواهد بود.

سحر و جادو در اندروید
این قسمت می توانید  از  و  کنید  اجرا  را  اندروید  رابط صوتی 

و  بیاورید  زبان  بر  را  پاتر  کتاب های هری  به  مربوط  ِورد  سه 

نتیجه ی آن را ببینید. «لوُمس» )lumos( برای روشن کردن 

کردن  خاموش  برای   )nox( «ناکس»  گوشی،  چراغ قوه ی 

چراغ قوه و «سایلنسیو» )silencio( برای قطع کردن همه ی 

صداها.
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قبل از اینکه هر عکس خنده دار یا ترسناکی را در شبکه های 

اجتماعی به اشتراک بگذارید، با دقت به آن عکس نگاه کنید. 

محیط اینترنت به لطف انواع و اقسام نرم افزارهای ویرایش عکس، 

سرشار از تصاویر جعلی است که گاه  و بیگاه سروکله ی آن ها پیدا 

می شود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که راهنمای مختصر و 

مفیدی را برای تشخیص چنین تصاویری ارائه کنیم. در ادامه با 

ما همراه باشید.

نشانه های تقلب
بیایید از پایه شروع کنیم. برای تشخیص تصاویر جعلی ابتدا بهتر 

است که به دنبال نشانه های واضح بگردیم؛ مثال فقدان دست یا پا، 

سرهای اضافی، شیئی که فقط نصفش پیداست و دیگر مواردی 

که نشان دهنده ی مهارت پایین فرد متقلب در ویرایش تصویر 

پیشرفته  آن قدر  تصاویر  ویرایش  نرم افزارهای  متاسفانه  باشد. 

شده اند که درست کردن عکس های تقلبی به کار نسبتا آسانی 

بدل شده است. به همین خاطر برای تشخیص چنین تصاویری 

بهتر است که به جزییات دقت کنید؛ مانند سایه یا نوری که با 

دیگر بخش های عکس همسان نیست.

ابزارهای  پیشرفته ترین  و  بهترین  با  باید گفت که حتی  البته 

ویرایش عکس، ایجاد تصاویر جعلی حرفه ای کار چندان ساده ای 

نیست؛ زیرا هماهنگی بخش های مختلف تصویر مونتاژ شده از 

برای  دارد.  نیاز  باالیی  مهارت  به  و کنتراست  نور، رنگ  لحاظ 

یا  برعکس  نوشته های  دنبال  به  تصاویری،  چنین  تشخیص 

نوشته هایی در تصویر باشید که به طرز ضعیفی ویرایش شده 

باشند؛ عالوه بر این، به نحوه ی بریده شدن تصویر و زاویه ی گرفته 

چگونه تصاویر جعلی را تشخیص دهیم؟
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شدن عکس دقت کنید. اگر به نسخه ی بزرگ چنین تصویری 

دسترسی دارید می توانید روی عکس زوم کنید. معموال ضعف ها 

در چنین حالتی است که نمایان می شوند. این نکته را هم مدنظر 

داشته باشید که می توانید پیرامون آن تصویر تحقیق کنید؛ مثال 

عکاس چنین عکسی وجود خارجی دارد؟ آیا خبر موثقی مرتبط 

با این تصویر منتشر شده؟ در بسیاری از اوقات با چند دقیقه 

تحقیق می توانید از حقیقت باخبر شوید.

جستجوی برعکس تصاویر
یکی دیگر از بهترین راه ها برای تشخیص تصاویر جعلی استفاده از 

جستجوی برعکس تصاویر است. در این روش، با استفاده از بخش 

تصاویر موتور جستجوی گوگل یا سایت TinEye، می توانید 

عکس موردنظر را در موتور جستجو آپلود کنید تا تصاویر مشابه 

آن را از منابع مختلف ببینید.

البته شاید با چنین کاری همان تصویر تقلبی را در سایت های 

مختلف پیدا کنید؛ اما اگر خوش شانس باشید، احتمال دارد که 

تصویر اصلی هم پیدا شود. اگر احتمال می دهید که تصویر تقلبی 

مختلف  بخش های  ایجادشده،  مختلف  تصویر  ترکیب چند  از 

عکس را جدا کنید و هرکدام از این بخش ها را به صورت جداگانه 

در این موتورهای جستجو قرار دهید.

تشخیص  برای  خوبی  بسیار  ابزار  تصاویر  برعکس  جستجوی 

تصاویر جعلی و واقعی است. البته باید گفت که اگر تصویری را 

در رسانه ی معتبری مشاهده کردید، معموال )البته نه همیشه( 

می توانید مطمئن باشید که چنین تصویری حقیقی است. با این 

 وجود بهتر است که به اطالعات درج شده در کنار تصویر پیرامون 

مکان عکس و نام عکاس دقت کنید.

بررسی اطالعات فایل
برای دسترسی به اطالعاتی همچون زمان و مکان گرفته شدن 

عکس، می توانید از داده ی EXIF موجود در عکس ها استفاده 

کنید؛ البته اگر فرد متقلب این اطالعات را حذف نکرده یا تغییر 

نداده باشد. از آنجا که تغییر یا حذف داده ی EXIF کار بسیار 

موارد  این  بررسی  با  فقط  احتماال  می شود،  محسوب  راحتی 

اما  نمی توانید اصلی یا جعلی بودن عکس را تشخیص دهید؛ 

را به دست  از همین اطالعات می توانید سرنخ هایی  به هرحال 

آورید. عالوه بر این موارد، برای بررسی جعلی یا اصلی بودن عکس 

می توانید از ابزار Levels و فیلترهای فتوشاپ بهره ببرید. برای 

مثال، می توانیم به یکی از تصاویر برنده ی جایزه ی نیکون اشاره 

کنیم که با کمی دست کاری با Levels در فتوشاپ، مشخص 

شد که تصویر هواپیما بعدا به عکس اضافه شده است. تمیز دادن 

عکس های واقعی از تصاویر جعلی کاری نیست که همیشه بتوانید 

انجام دهید؛ اما با استفاده از نکاتی که در این مقاله ذکر کردیم، 

حداقل می توانید عکس های جعلی ناشیانه را تشخیص دهید.
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چگونه پوشه های دلخواه تان را در اندروید مخفی کنید؟

یکی از روش های حفاظت اطالعات شخصی و محرمانه، 

پنهان کردن آنهاست. همان طور که می دانید ابزار گالری 

و  موزیک ها  تصاویر،  همه  اندروید،  سیستم عامل  در 

را  فیلم های ذخیره شده شما روی دستگاه هوشمندتان 

کند  مراجعه  ابزار  این  به  که  فردی  هر  و  کرده  فهرست 

می تواند اطالعات ذخیره شده روی دستگاه شما را ببیند.

را ذخیره  فایلی  نیز چنانچه  بخش های حافظه  دیگر  در 

دسترس  قابل  کاربران  همه  برای  براحتی  باشید،  کرده 

و استفاده است. دوست دارید با یک ترفند بسیار ساده، 

هر پوشه دلخواه تان را از گالری و از دید دیگر برنامه های 

اندرویدی مخفی کنید؟

 برای انجام این شکار کافی است به ترفند زیر عمل کنید:

دستگاه  روی  که  فایلی  مدیریت  ابزار  هر  توسط   -1

اندرویدی خود نصب کرده اید یا حتی ابزار پیش فرضی که 

برای این کار در سیستم عامل اندروید نصب شده است، به 

 rename پوشه دلخواه بروید. سپس با استفاده از گزینه

)تغییر نام( یک نقطه به ابتدای نام پوشه اضافه کنید.

به عنوان مثال چنانچه نام پوشه Download است آن 

را به Download . تغییر دهید.

چه  پوشه  نام  نیست  مهم  اصال  که  باشید  داشته  توجه 

باشد، فقط باید یک نقطه در ابتدای آن قرار گیرد تا آن 

پوشه به یک پوشه مخفی در اندروید تبدیل شود و تمام 

برنامه ها آن را نادیده بگیرند.

برای دسترسی به پوشه های پنهان نیز باید از نرم افزاری 

نمایش  قابلیت  که  کنید  استفاده  فایل ها  مدیریت  برای 

مثال  برای  باشد.  داشته  را   )Hide( پنهان  فایل های 

نرم افزار ES File Explorer یکی از بهترین گزینه ها 

برای این کار به شمار می رود.

توجه: با برداشتن نقطه از ابتدای نام پوشه، پوشه موردنظر 

شما دوباره به حالت اولیه بازخواهد گشت.

ندادن  نمایش  برای  می توانید  که  دیگری  ترفند   -2

قرار  استفاده  مورد  گالری  ابزار  در  پوشه  یک  محتوای 

پوشه  در   .  nomedia نام  با  فایل  یک  ذخیره  دهید، 

موردنظر است. این فایل هیچ پسوندی نباید داشته باشد 

و نام آن دقیقا باید به همین شکل وارد شود. با قرار دادن 

این فایل در هر پوشه دلخواه، محتوای چندرسانه ای آن 

مانده  پنهان  فایل ها  اینگونه  نمایش  نرم افزارهای  دید  از 

و می توانید با مراجعه به ابزار مدیریت فایل، هرزمان که 

بخواهید به محتوای موردنظر دسترسی یابید.

ترفند اندروید

متفاوت دیده شوید...
رزرو تبلیغات در ماهنامه

mag@daneshjooyar.com
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