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کارت ها سکه یک پول شدند!
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یکی از معضالت دایمی عرضه کنندگان سیم کارت ها 
مقابله با افراد سودجویی است که سیم کارت های رند 
برابر  چند  با  و  می کنند  خریداری  انبوه  شکل  به  را 

قیمت به کاربران می فروشند.
و  نظارت  این سودجویی سازمان  با  مقابله  منظور  به 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  مقررات  اعمال 

رادیویی تمهیدات جدی اندیشیده است.
برای  رگوالتوری  اقدامات  درباره  رضوانی  حسن 
سیم کارت های  از  سوء استفاده  گونه  هر  از  پیشگیری 
سوی  از  دستورالعملی  گذشته  "سال  گفت:  فعال 
برای  رادیوئی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
تمامی اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده که بر اساس 
آن، این اپراتورها اجازه ندارند بیش از 10سیم کارت به 
اجازه  همچنین  و  کنند  فعال  و  ثبت نام  فرد  یک  نام 
فعال کردن هیچ سیم کارتی را بدون احراز هویت فرد 

درخواست کننده ندارند".
وی تاکید کرد: "در حال حاضر، هیچ سیم کارت بدون 
شده اند  ملزم  اپراتورها  و  ندارد  وجود  بازار  در  هویتی 
 10 از  بیش  ثبت نام  محدودیت  رعایت  بر  عالوه 
به هویت سیم کارت هائی  ابهامات مربوط  سیم کارت، 
شده  واگذار  رگوالتوری  دستورالعمل  از  قبل  که 
طریق  از  تلفن همراه  اپراتورهای  کنند.  برطرف  را 
مشخصات  استخراج  مشترکان،  به  اطالع رسانی 
مراحل  انجام  و  سیم کارت   10 از  بیش  خریداران 
و  مالکیت سیم کارت ها  تغییر  و  انتقال  و  نقل  قانونی 
قطع ارتباط سیم کارت های بدون هویت، دستورالعمل 

رگوالتوری را اجرائی کرده اند".
رضوانی با اشاره به این که عواقب هر نوع سوء استفاده 
به  به عهده فردی است که سیم کارت  از سیم کارت 
نام وی ثبت شده، افزود: "اگر فردی سیم کارتی به نام 
خود ثبت کرده و خواستار انتقال یا واگذاری آن است 
حتما از طریق نمایندگی رسمی اپراتورها اقدام کرده و 

از تغییر نام آن مطمئن شود".
در  سیم کارت  فروش  و  "خرید  کرد:  تصریح  وی 
مکان هائی به غیر از دفاتر نمایندگی رسمی اپراتورها 
این  از  باید  تخلف محسوب می شود و مراجع ذیربط 

اقدام جلوگیری کنند".

تجهیزات مخابرات به روز می شود
بعد از چند هفته خواندن از اختالفات شرکت مخابرات 
این  درباره  خوبی  خبر  هفته  این  ارگان ها  سایر  با 

شرکت می خوانیم.
خبرگزاری  اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
زمانی  فاصله  ایران در یک  فارس، شرکت مخابرات 
را  مخابراتی  نوسازی شبکه  مهم  ساله، 4 طرح  یک 
در کشور در بستر NGN، پروژه ترمیم شبکه انتقال، 
اینترنت  به  دسترسی  تجهیزات  تامین   GPON

پرسرعت، IPD-SLAM، به طور متوسط تا 80 درصد 
انجام داده است و تا پایان سال جاری اتمام و افتتاح 

خواهد کرد.
 14 انتقال  شبکه  نوسازی  تجهیزات  تامین  پروژه 
استان، نخستین فاز از پروژه ملی است که امروز رسما 

به بهره برداری رسید.
قم،  غربی،  آذربایجان  از  عبارتند  استان   14 ایـن 
بویر  و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  اردبیل، 
زنجان،  خوزستان،  شمالی،  خراسان  بوشهر،  احمد، 
و  اصفهان  مازندران،  بلوچستان،  و  سیستان  سمنان، 
گیالن که فرآیند نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط 
به پروژه تامین تجهیزات انتقال در این استان ها انجام 

شده است.
حجم اعتبار ریالی این پروژه که از اوایل سال 1391 
شروع شده است، حدود 1250 میلیارد ریال بوده است.

یک میلیون ایمیل برای سربازان
که  ایران  پست  شرکت  به  می زنیم  هفته سری  این 
در  و  شد  معرفی  جدیدش  مدیرعامل  گذشته  هفته 
معرفی  و  قبلی  مدیرعامل  تودیع  روز  سخنرانی های 
به  زیادی  حدیث های  و  حرف  جدید  مدیرعامل 
آمد. مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت  میان 
به  ارتباطات  وزیر  که  شد  برگزار  شرایطی  در  پست 
پرداخت  این شرکت  از شرایط  نارضایتی خود  اعالم 
را  شرکت  این  پست،  شرکت  جدید  مدیرعامل  و 

ورشکسته اعالم کرد.

در این مراسم آقای واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: "اکنون پست در دنیا به شدت 
تنها مانع  نه  متحول شده و ورود فناوری های جدید 
توسعه  کشورهای  در  بلکـه  نشده  پست  از  استفاده 
کشورهای  برابر  چند  پستـی  مرسوالت  میزان  یافته 

دیگر است". 
وی ادامه داد: "خوشبختانه اکنون مردم ما نیز پست را 
به عنوان عضوی از خانواده خود پذیرفته ا ند به همین 
دلیل حتی فردی که می خواهد تقلبی صورت دهد نیز 

خود را پستچی معرفی می کند".
ایراد  به  قبلی  مدیرعامل  مراسم  همین  ادامه  در 

سخنرانی پرداخت.
محمدحسن کرباسیان مدیر عامل سابق شرکت پست 
ملی  ایمیل  "سرویس  گفت:  خود  تودیع  مراسم  در 
شرکت پست تاکنون 150 هزار مخاطب جذب کرده 
بومی  این سرویس  به ظرفیت  نیز  به زودی  و  است 

افزوده می شود".
وظیفه  نظام  سازمان  تقاضای  اساس  بر  همچنین 
عمومی، ظرفیت یک میلیون پست الکترونیک ملی - 
ایمیل ملی – از سوی شرکت پست آماده شده است 

تا هر سرباز یک ایمیل ملی داشته باشد.
اکنـون  گفت:"  چنین  موضوع  این  با  رابطه  در  وی 
در  وظیفـه  سرباز  هر  به  کـه  گرفته ایـم  نظر  در  نیز 
واگـذار  ایمیـل پسـت  دوران خدمات سربازی یـک 
شود و در حال آماده سازی یـک میلیـون ایمیـل به 

این منظور هستیم".

سودجویی از سیم کارت ممنوع!
خرید بیش از ده سیم کارت توسط یک نفر غیر قانونی است

آن چیزی که ما اصال نمی توانیم انتظار داش�ته باش�یم این اس�ت که یک روند 
مناسب که سالیان سال است کار خود را انجام می دهد و اشتباهی نیز در رابطه 

با  آن رخ نداده، ناگهان فعالیت های روزانه اش متوقف شود

آیا راه حلي براي رفع آلودگي هوا وجود ندارد؟

 سعید   طباطبایی

چندی است که آلودگی هوای شهرهای ایران به معضل الینحلی بدل شده است که 
گویا توان کم تر کسی به حل آن می رسد.

ــهرهای کشورمان در فصولی از سال به  ــت ولی گویا در برخی ش هوا الزمه حیات اس
ــت. اگر بر اساس استانداردهای وزارت  ــد، مخل حیات اس جای آن که ممد حیات باش
ــده، عمل کنیم، هوای تهران بیش از دو سوم ایام  ــت که توسط دولت ابالغ ش بهداش
سال در شرایط ناسالم قرار دارد اما استانداردهای مورد استفاده سازمان محیط زیست، 

سهل گیرانه تر است.
ــری دارد و وضعیت دیگر  ــرایط بهت ــیر باید گفت که تهران ش ــه با همه این تفاس البت

شهرها مثل اهواز به مراتب بدتر است.
ــدن این  ــازل و صحبت هایی از دائمی ش ــدن از درب من ــنیدن طرح زوج و فرد ش ش
ــود و طرح کالن تر انتقال پایتخت  ــال امری عادی تلقی می ش طرح در 6 ماهه دوم س
ــت که واقعا راه حلی برای آلودگی  ــت. سوال اساسی اما این اس همچنان روی میز اس
ــهر دیگری در جهان نیست که این تعداد خودرو  هوای تهران وجود ندارد؟ آیا هیچ ش
ــده باشد؟ به راستی این مشکل  ــتان واقع ش در آن رفت و آمد کنند و در میان کوهس

تنها برای تهرانیان وجود دارد؟ جواب این سوال البته بسیار واضح است.
ــکل  ــه از ابزارهای موجود برای رفع این مش ــت ک ــورهای دیگر جهان سال هاس کش
ــتفاده کرده اند و جواب هم گرفته اند ولیکن مدیران مسئول در این زمینه در تهران  اس

چشم بر آن بسته اند.
ــرای کاهش رفت و آمدهای  ــترس ترین راهکار ب ــن، بهترین، ارزانترین و در دس اولی
ــتفاده از فناوری اطالعات برای انجام کارهای روزمره است. طبق  ــهری اس درون ش
ــتر موجود برای انجام  ــتفاده از همین بس آمار و ارقام وزارتخانه های مختلف ایران اس
کارهای اداری روزامه مراجعان می تواند بین 20 تا 45 درصد از رفت و آمدهای درون 
شهری تهران را بکاهد؛ با این فرض که هیچ گسترش بستری نیز اتفاق نیفتد و هیچ 
ــوری که  ــزار جدیدی در اختیار مردم قرار نگیرد. ولیکن ارائه چنین خدماتی در کش اب
ــل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتوری است که 3 سال از  همچنان ارائه خدمات نس
ــت و هیچ بنی بشری نیز به آن توجه نمی کند، امری  برنامه اعالمی خودش عقب اس

بعید به نظر می رسد.
در کشوری که متولی اصلی صنعت ارتباطاتش یعنی شرکت مخابرات ایران به منزله 
ــرش دعواست و هیچ کس اجازه ورود  ــود که هر روز بر س صندوق گنجی دیده می ش
شرکت جدیدی در این زمینه را نیز نمی دهد، در چنین شرایطی شاید بهتر باشد همان 
پایتخت منتقل شود و یا ملت یک روز در میان، از خودروی شخصیشان استفاده کنند. 
ــورهای جهان است. امکانات و  ــفانه گویی ایران تافته ای جدا بافته از دیگر کش متاس
ــتفاده می شود، سال ها  ــورهای همسایه اس ــتـرهایی که بـه راحتی در تمامی کش بس
ــال  ــاص قرار گرفته و این انحصار هر س ــرکتی خ ــت که در ایـران در انحصار ش اس

تمدید هم می شود.
ــب  ــرکت مخابرات نیز فقط و فقط به دنبال کس ــرکت متولی ارتباطات یا همان ش ش
ــامان دادن به دعواهای کوچک و بزرگ خود است و در این  ــر و س ــود بیشتر و س س
میان فناوری اطالعات همیشه به عنوان کاالیی لوکس با زین اسب در یک رده قرار 
می گیرد تا فاصله ایران از تمامی کشورهای جهان در این حوزه هر روز بیشتر شود و 

بهره مندی از مزایای این فنون به روز، هر روز سخت تر.
در چنین شرایطی تبیین قوانین جدید و کنترل چند شرکت گویا سخت تر است از تغییر 

پایتخت و انتقال آن به شهری دیگر.

یادداشت
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بعد از این که آخرین نسخه از آیفون معرفی شد بسیاری 
از رسانه ها به اپل توجه ویژه ای نشان دادند و این توجه به 
اندازه ای بود که به صورت جداگانه با مدیران بخش های 
مختلف این شرکت مصاحبه های متعددی انجام شد و به 
ــرکت به شکل ملموس تری  این ترتیب تجربیات این ش
ــال "بیزنس  ــار عالقه مندانش قرار گرفت. امس در اختی
ــیار مفصل با سه تا از مدیران اپل  ویک" دو مصاحبه بس
داشت. یکی با مدیرعامل این شرکت یعنی "تیم کوک" 
ــد بخش طراحی صنعتی و  و دیگری هم با مدیران ارش
ــی نرم افزار این شرکت که به ترتیب "جانی آیو"  مهندس
ــتند. مصاحبه ای که این هفته  و "کریگ فدریگی" هس
برایتان می گذاریم بخشی از مصاحبه ای است که در روز 
بعد از معرفی آیفون های جدید، توسط "سم گروبارت" از 

بخش فناوری بیزنس ویک انجام گرفته است.

 حدود یک سال از زمانی که در شرکت اپل 
به شما اختیارات بیشتری داده شده، می گذرد. 
در این فاصله زمانی وظایف کاری روزانه شما 

تغییر پیدا کرده است؟
ــرایط بیشتر برای  آیو: در این رابطه باید بگویم که ش

کریگ تغییر کرده است تا من.
ــرای من تغییر  ــرایط تا حد زیادی ب فدریگ�ی: بله ش
 OS X ــن رهبر تیم ــت. قبل از این تغییرات م کرده اس
ــتر به فکر الیه های گرافیکی، کرنل و تهیه  بودم و بیش
زیرساخت های عمومی برای OS X و iOS بودم ولی از 
سال قبل مسئولیت من بیشتر شده است. من و جانی هر 

دو از اول می دانستیم که قصد انجام کار بزرگی را داریم. 
ــار هم بی تجربه بودیم.  ــط در انجام این پروژه در کن فق
ــن افتادیم تا با ایجاد یک نظم کاری  بنابراین به فکر ای
بیشتر این تجربه را به وجود آوریم. دو تیم طراحی صنعتی 
ــانی در گذشته با یکدیگر همکاری نزدیکی  و روابط انس
ــد که همکاری  ــتند اما انجام این تغییرات باعث ش نداش
ــی  نزدیکی در این بخش به وجود آید. البته تیم مهندس
هم در این میان حضور داشتند و این سه تیم یک رابطه 
 iOS 7 ــاخت ــه را به وجود آورند و در جریان س خالقان

روابط بسیار محکم تری در این میان ایجاد شد. 

 محل دفتر کار شما به هم نزدیک است؟
ــک فاصله یک  ــا یکدیگر ی ــای ما ب آی�و: بله میزه
دقیقه ای دارد. در مورد نحوه همکاری مان باید بگویم 
ــکل  ــاس هیچ فرمول ثابتی ش که این همکاری براس
نگرفته است و به همین خاطر توصیف کردنش بسیار 
ــود که دو نفری به همراه  ــکل است. گاهی می ش مش
یک تیم بزرگتر در استودیوی طراحی روی موضوعی 

خاص توفان فکری برگزار می کنیم. 
فدریگی: باید گفت که همکاری ما چندان رسمی و 
در چارچوب قوانین و مقررات نیست. شکل آن بستگی 
زیادی به این دارد که چه تصمیماتی در رابطه با توسعه 
ــیم. مثال این امکان  ــته باش مفاهیم کلی محصول داش
ــود دارد که ما یک روز کامل را به این بپردازیم که  وج
ــوه قفل صفحه چگونه باید  رفتار صفحه خانگی یا نح
باشد. در این رابطه با هم گفت وگو می کنیم و در شرکت 

ــدس حرفه ای پایه اصلی  ــا تعداد زیادی طراح و مهن م
ــی از این بحث ها خواهند بود و به ما در بررسی و  بخش

رفع ایرادات مختلف کمک می کنند.
 

 اپل فقط به فکر معرفی محصوالت جدید 
نیست بلکه در حین این کار به مردم انجام 
به  می دهد.  آموزش  هم  را  مختلف  کارهای 
عنوان مثال چگونگی کار با صفحات لمسی، 
دانلود موسیقی و حتی کار با ماوس و اولین مک 
را هم به کاربرانش آموزش داده است. این کار 
را با چه هدفی و به چه صورتی انجام می شود؟

آیو: ما برای بسیاری از محصوالتمان مجبور هستیم 
روش جدید کار و تعامل با آن را برای کاربران توضیح 
ــتگاه های مختلف  ــیاری دس ــلما مردم بس دهیم. مس
ــند و جزء  ــه خوبی می شناس ــن همراه ب ــد تلف را مانن
جدایی ناپذیر زندگی شان است اما این که طرز کار این 
ــود، هنری  ــه خوبی به آن ها آموزش داده ش ابزارها ب

است که اپل به خوبی از عهده آن برآمده است.
ــت تشخیص  ــته اس فدریگی: از نظر من اپل توانس
ــدام زمینه ها فعال تر  ــوش کاربرانش در ک دهد که ه
ــت. به عنوان مثال زمانی که شما به iOS 7 نگاه  اس
می کنید می فهمید که تعدادی شباهت فیزیکی با رابط 
ــدی هم در این  ــی دارد اما تغییرات جدی ــری قبل کارب
میان به وجود آمده است و چون ما به صورت تدریجی 
این آموزش ها را داشته ایم در حال حاضر حتی در مورد 
بچه های کوچک هم دغدغه ای نداریم که چه طور به 

آن ها روش کار با یک دستگاه را یاد بدهیم.
 

 کار کردن با تیم کوک چه طور است؟ از این 
ارتباط راضی هستید؟

آی�و: من از زمانی که به اپل آمده ام، با او کار کرده ام 
ــترش  و در این مدت زمان روش های همکاری ما گس
ــوآوری و تمرکز روی محصول در  ــت. ن پیدا کرده اس
ــدر اولویت های او قرار دارند.  تیم های عملیاتی در ص
ــبت به ذات  ــوک حمایت و درکی باال نس به نظرم ک

مشکالتی که در مقابلمان قرار می گیرد، دارد.
ــد یک چراغ  ــن تیم کوک مانن فدریگ�ی: به نظر م
ــظ ارزش های اپل  ــان برای حف ــی و برج دیده ب دریای
ــهودی درک می کند  ــت. فکر می کنم او به طور ش اس
که چه طور آن چیزی را که خلق می کنیم، محصولی از 
همکاری گروه های منظم است. او این همه کار می کند 
تا محیط مناسبی برای خلق محصوالت به وجود آید. در 
کل باید گفت که اگر در شرکتی به بزرگی و اعتبار اپل 
کار کنید اما از شرایط کاری و از مدیران باالدستی خود 
ــید، ادامه کار برای شما امکان پذیر  رضایت نداشته باش
ــرکت ها همکاری و  ــد بود. زیرا در این نوع از ش نخواه

داشتن رابطه تعاملی با دیگران اصل اول کار است.

ــم اما بدبختی بزرگ این  ــت، همه هم می دانی اوضاع اینترنت مان بدجوری خراب اس
است که حتی نمی دانیم باید به کدام مسئول یا کدام سازمان شکایت کنیم.

ــته بارها پیش آمده است که یک روز پر استرس کاری را آغاز کرده ایم  در هفته گذش
ــده ایم که  ــته ایم با این صحنه مواجه ش ــروع کارها داش و در زمانی که تصمیم به ش
اینترنت مان قطع است. در این شرایط مسلما اولین فکری که به ذهن می رسد تماس 
ــت که از آن اینترنت می گیریم و خوشبختانه یا بدبختانه  ــتیبانی ISP اس با بخش پش
ــیاری از موارد شادی روح و روان را به همراه می آورد.  زنگ زدن به این بخش در بس
زیرا نهایت هنر پاسخ دهندگان این بخش این است که مودم خود را خاموش و روشن 
ــد هم دیگر مشکل به آن ها ربط نداشته و مخابرات منطقه  ــت نش کنید! حال اگر درس

شما دارای مشکل است.
ــیاری از کاربران به صورت روزمره با آن مواجه هستند و  ــناریویی است که بس این س
این داستان تکراری ظاهرا قصد ندارد کمی دست از سر ما بردارد. چرا باید این شرایط 

وجود داشته باشد؟
در حالی که کشورهای پیشرفته جهان به آسانی در همه جا به اینترنت دسترسی دارند 
ــته داشته باشیم که یا دائما در حال قطعی باشد یا  ــر و پا شکس ما تنها یک اینترنت س
ــد که حتی نتوانیم یک صفحه ساده و سبک  ــرعت آن به قدری پایین باش این که س

را با آن باز کنیم.
ــکل وجود دارد و تمامی  این موارد هم به کنار، چرا با وجود این که می دانیم این مش
ــی به فکر برطرف کردن این مشکالت نیست؟ چرا  ــتند کس مردم از آن ناراضی هس
ــرکت  ــی دعواهای میان ارگان هایی مانند مخابرات یا ش ــاهد یا قربان ما باید دائما ش
ــاخت باشیم در حالی که برای استفاده از سرویس نصف و نیمه ای که در اختیار  زیرس

ما قرار می دهند، هزینه زیادی را هم از ما دریافت کنند.
مسلما بزرگ ترین سئوال ذهنی کاربران ایرانی همیشه این بوده است که از اختالالت 
ــران از کیفیت خدمات  ــکایت کنیم؟ نارضایتی کارب ــود باید به کجا ش ــی موج اینترنت
ــت که سال های سال وجود دارد و به هیچ  اینترنتی که دریافت می کنند، موضوعی اس

وجه تازه نیست.
ــی پاسخگوی خساراتی که از این بابت به افراد وارد شده،  در این میان هیچ وقت کس

نبوده است.
ــده همیشه و همیشه همین بحث ها وجود داشته  از زمانی که اینترنت به ایران وارد ش
ــت  ــت و حرف اصلی کاربران گله از کندی و اختالالت موجود در اینترنت بوده اس اس
ــت که این روزها اگر یک اینترنت بدون قطعی و  ــده اس و این امر به قدری طبیعی ش
ــرعت داشته باشیم، باعث تعجبمان خواهد شد. اگر پولی بابت یک سرویس یک  پرس
ــرا باید چندین روز در ماه  ــود چ ــه با محدودیت حجم از یک کاربر دریافت می ش ماه

اختالل و قطعی وجود داشته باشد.
ــورمان به راه  ــگاه مجازی را در کش ــه امروزه ما مفاهیمی مانند دانش ــرایطی ک در ش
انداخته ایم آیا این منطقی است که یک دانشجو به دلیل قطع بودن اینترنت یا کندی 
بیش از حد آن نتواند بر سر کالس خود حضور پیدا کند؟ آیا این طبیعی است که یک 
ــتاد نتواند به دلیل پایین بودن کیفیت اینترنتش کالس خود را برگزار کند؟ در این  اس
ــاخت های خود اطمینان  ــت که باید فکر کنیم چرا با وجود این که از زیر س زمان اس
نداریم به فکر اجرای مفاهیمی افتاده ایم که پیشنیاز آن وجود همین زیر ساخت هاست. 
اوضاع اینترنتمان خراب است و همه هم به خوبی می دانیم اما نه فکری، نه تصمیمی 

و نه مسئول پاسخگویی در میان است.

گله به کجا بریم؟
 گلس�ا ماهی�ان

نمونه ای از همکاری بی نظیر دو مدیر

مصاحبه با »جانی ایو« و »کریگ فدریگی«، مدیران ارشد شرکت اپل

به نظر می رس�د که کوک مانند یک چراغ دریایی و برج دیده بان برای حفظ 
ارزش های اپل است

یادداشت
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اگر در خبرها نام آمازون ایرانی را بشنوید، چه حالی به 
شما دست می دهد؟ آیا خوشحال می شوید؟ یا ناراحت؟ 
شاید هم بی تفاوت از کنار این نام رد می شوید که البته 
تقصیری هم ندارید! اگر با شرکت آمازون آشنا باشید، 
ــال 1995 برای اولین بار  ــرکت در س موسس این ش
ــایت یک  ــود را در اینترنت قرار داد. این س ــایت خ س
ــی آنالین بود. از آن زمان تا کنون  سایت کتاب فروش
ــت.  ــادی را به خود دیده اس ــرات زی ــای وب تغیی دنی
ــی  ــای وب ارتقاء پیدا کرده اند و برنامه نویس فناوری ه

وب ساده تر و خالقانه تر شده است.
حاال به گزارش تسنیم رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ــازون ایرانی یاد می کند و از راه اندازی  ملی از عنوان آم
ــاید ما از آن دسته از  آن در هفته کتاب خبر می دهد. ش

ــنیدن این خبر ناراحت می شویم  ــیم که از ش افراد باش
ــنی این ناراحتی مان  و البته کمی هم خنده تلخ را چاش
ــاره کرد و  ــام آمازون اش ــر چرا باید به ن ــم. آخ می کنی
ــباند. آیا فروشگاه اینترنتی  ــوند ایرانی را به آن چس پس
ــق القمر کرده است که باید با افتخار از  کتاب آمازون ش
ــار نام ایران در کنار آن خرج کنیم و به این طریق  اعتب
بگوییم ما هم شق القمر کرده ایم؟! این روزها راه اندازی 
ــگاه اینترنتی که به یک قل دو قل برنامه نویسان  فروش
اینترنتی تبدیل شده است. از این گذشته، این هم مثل 
ــت  ــت وجوی ملی، چون دس نام هایی مانند موتور جس
ــت و هدف خاصی جز خودنمایی  ارگان های دولتی اس
ــت آن نیست، می آید و می رود! که دلیل بی اعتنایی  پش

افراد به این خبرها شده است!

ویکی فقه، پل ارتباطی بین طالب
دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی

ویکی فقه به دنبال ارتباط بین س�ه بخش تدریس اس�تاد، تحقیق طلبه 
و مطال�ب کتاب ها اس�ت. گردآورندگان این ویک�ی از طالب حوزه علمیه 
می خواهند که نتایج تحقیقات خود را دیجیتال کنند و روی این ویکی قرار 
دهند. یکی از اهداف این ویکی برقراری ارتباط موثر بین سه حوزه علمیه 
مش�هد، نجف و قم اس�ت و همچنین طالب سایر کش�ورها نیز می توانند 
از مطال�ب آن اس�تفاده کنند. البته افراد غیر طلبه نی�ز می توانند از مطالب 

تاریخی، فقهی و دینی این مرجع استفاده کنند.
http://www.wikifeqh.ir

بیابانگردی در شبکه
کویرها و بیابان های ایران را بیشتر بشناسید

این سایت شاید هیجان انگیزترین سایت این شماره باشد. البته اگر عشق 
طبیعت باشید. اولین موضوعی که در آن جلب توجه می کند گرافیک ساده 
زیبا و بسیار متناسب صفحه اول آن است. در این صفحه لینک های بسیار 
جالب�ی چون کویرها و بیابان های ای�ران و جهان، دیدنی های کویر، حیات 
وحش، پوشش گیاهی، فرهنگ و تاریخ کویر، معماری ها و بناها و لینک های 
جذاب دیگری وجود دارد. در نوار سمت چپ کنار صفحه مکان هفته وجود 
دارد ک�ه در آن نقط�ه ای ک�ه از نظر حیات وحش یا طبیعت دیدنی اس�ت 
معرفی می شود. در قسمت درگاه کویر فهرست موضوعی دقیقی از مطالب 
موجود در سایت وجود دارد که عالقمندان می توانند به راحتی از آن استفاده 
کنند. اگر به این سایت سر زدید بخش تور و گردشگری را از دست ندهید.
http://www.irandeserts.com/

جالب، مفید و سالم 
با سایت لینک پد آشنا شوید

طراحان این س�ایت می گویند این جا محلی برای معرفی س�ایت های 
دیگر نیس�ت بلکه جایی برای معرفی مطالب جالب س�ایت های دیگر 
اس�ت. حتما برای شما پیش آمده که مطلبی را در وبالگ یا خبرگزاری 
ی�ا هر جای دیگ�ری خوانده اید و حس�ابی از آن ل�ذت برده اید. دلتان 
خواس�ته یک جایی آن را معرفی کنید و از انتش�ار لینک آن در ش�بکه 
اجتماعی تان هم دل خوش�ی نداش�ته اید. لینک پد جایی اس�ت که به 
دردت�ان می خ�ورد. موضوعات به اش�تراک گذاش�ته ش�ده به ش�کل 
موضوعی دس�ته بندی می ش�وند و در یکی از گروه ه�ای فناوری، علم، 
فرهنگ و هنر، ورزش، اقتصاد و زندگی جای می گیرند. فقط حواس�تان 

باشد که باید لینک های مفید و سالم را به اشتراک بگذارید.
http://www.linkpad.ir/

اجی مجی الترجی
سایتی برای پی بردن به اسرار شعبده بازها

فن  این  دوستداران  برای  سایتی  بازی  شعبده  هنر  تخصصی  مرجع 
شعبده  مختلف  انواع  برای  کوچک  آیکن های  اول  صفحه  در  است. 
همچون تردستی با کارت، سکه، اسکناس، حلقه و طناب وجود دارد. 
همچنین شاخه های دیگری چون تردستی های ذهنی و خطای باصره 
هم در آن وجود دارد. در هر زیر بخش تیتر مطلب و خالصه ای از داستان 
آورده شده و سپس می توانید فیلم مربوط به آن را دانلود کنید. برای 

دانلود کردن و یا آپلود کردن حتما باید عضو سایت بشوید.
http://www.shobadebaz.com/

بسیاری از مشتریان بانک ها، این روزها برای آن که از 
ــوند، در بانک های  مزایای مختلف بانک ها بهره مند ش
ــال آن مجبورند  ــاب بازکرده اند و به دنب مختلفی حس
ــا را در کیف ها و یا  ــف عابربانک ه ــای مختل کارت ه

جیب های خود جای دهند.
ــتند که به عاملی  ــن کارت های عابربانک نیس تنها ای
ــده اند و  ــغال فضای کیف های افراد تبدیل ش برای اش
در کنار آن ها می توان از کارت های مختلف اعتباری و 

مشخصات دیگری نیز نام برد.
ــل و نگهداری این  ــرهای حم به منظور حذف دردس
ــوع پرداخت  ــف با موض ــرکت های مختل کارت ها ش
ــکالت  ــرکار آمده اند تا بتوانند برای این مش آنالین س
راه حلی ارائه دهند. شرکت هایی مانند PayPal، کیف 
ــتند.  گوگل و یا Square Wallet از جمله آن ها هس
ــرکت دیگری به نام Wallaby که خدمات خود را  ش
ــت با استفاده  ــانی Walla.by معرفی کرده اس در نش
ــای بانکی  ــای تمام کارت ه ــری داده ه ــکار اب از راه
ــتریان خود را در جایی تحت نام کاربری مشتری  مش

ــت پرداخت  خود ذخیره می کند تا در صورت درخواس
ــده از یکی از  ــتری، به صورت مدیریت ش توسط مش
ــتری خود را  ــن کارت ها به صورت خودکار نیاز مش ای

برطرف کند.
اما شرکت Coin یکی دیگر از این شرکت ها است که 
راه حل جالبی برای این مسئله یافته است. این شرکت 
ــانی  ــت که آن را در نش نوعی کارت را ایجاد کرده اس
onlycoin.com معرفی کرده و هفته گذشته خبر داد 

که قصد دارد تا در برنامه ای خاص آن را برای استفاده 
متقاضیان به فروش برساند.

ــت با  ــبیه دیگر کارت های اعتباری اس ــن کارت ش ای
ــگر و یک دکمه  ــاوت که روی آن یک نمایش این تف
ــتفاده از این دکمه  ــود دارد و کاربر می تواند با اس وج
ــود یکی را انتخاب کرده و آن را به  بین کارت های خ
ــتگاه های POS بکشد و از این طریق  سادگی در دس

خرید خود را انجام دهد.
ــکل پرداخت های آنالین در پشتیبانی فروشگاه ها  مش
ــئله را  ــت اما Coin این مس از نرم افزارهای آن ها اس

حل کرده است. چرا که قرار نیست در زیرساخت های 
فروشگاه ها تغییری ایجاد شود.

ــی و یا کامپیوتر شما  کارت Coin تنها زمانی به گوش
احتیاج پیدا می کند که بخواهید در آن کارتی را اضافه 
 Coin ــر در مورد ــذف نمائید. نکته جالب دیگ و یا ح
ــت که اگر فردی کارت خود را در فروشگاهی  این اس
ــط نرم افزار به فرد اطالع داده می شود  جا بگذارد، توس
ــردد. این  ــودکار غیرفعال می گ ــور خ ــه ط و کارت ب
ــت که در محصوالت  ــابه فناوری هایی اس اتفاق مش
 Button و   Bikn ،Linquet Mini ــرکت های  ش

TrackR دیده می شود.

ــال حاضر این کارت 100 دالر قیمت دارد و اگر  در ح
ــد و برای ارائه  ــتفاده از آن باش ــخصی متقاضی اس ش
ــا 50 درصد  ــد، می تواند ت ــه کن ــت آن عجل درخواس
ــده 5 دالر به  ــالوه بر این گفته ش ــف بگیرد. ع تخفی
ــخصی که متقاضی به این سیستم معرفی  ازای هر ش
ــود. اولین کارت ها  می کند، به وی تخفیف داده می ش

نیز قرار است در تابستان سال جدید واگذار شود.

آیا آمازون، ایرانی می شود؟

کارت ها سکه یک پول شدند!

 علی رض��ا مظاه�ری

آیا دوران پرداخت آنالین هم به پایان رسیده است؟

لینــــکدونی
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شرکت مایکروسافت با استفاده از ویژگی های کلیدی 
ــود،  ــرویس Office 365 خ Google Docs در س

ــد کاربر بتوانند  ــت که چن ــی را فراهم آورده اس امکان
ــش کنند. این  ــند را ویرای ــان یک س ــه طور همزم ب
 Word ،Excel ــناد ــخه های وب اس ویژگی ها در نس
ــترس است. یکی از مدیران  یا PowerPoint در دس
ــته در این خصوص  ــرکت مایکروسافت هفته گذش ش
ــت: "شما می توانید در یک زمان  در وبالگ خود نوش
واقعی ویرایش دیگر نویسندگان روی سند را ببینید و 
بدون دخالت در کار آن ها ویرایش خود را انجام دهید. 
ــده در متن و  ــن، تغییرات جدید ایجاد ش ــالوه بر ای ع
ــما و دیگر نویسندگان کمک خواهد  ــند به ش قالب س
ــد و  ایده های  ــان بمانی ــرد که در یک صفحه یکس ک

خود را توسعه دهید". 

تولید و ذخیره اسناد در وب
Google Docs یک سرویس تحت وب از مجموعه 

ــت. در Google Docs شما  سرویس های گوگل اس

ــناد متنی مانند یک سند متنی با فرمت  می توانید اس
ــناد دیگر تولید و ایجاد  Excel ،Word ،PDF و یا اس

ــره کنید و یا  ــا را در همان جا ذخی ــپس آن ه کنید. س
ــا آپلود کنید. محیطی که  ــک فایل متنی را در آن ج ی
ــن ارائه می کند،  ــته آنالی ــافت با عرضه بس مایکروس
 Sharepoint  ــامل نرم افزارهای عالوه بر آفیس ش

Exchange و Lync نیز می شود. 

روش قدیمی ادامه دارد
Office به این علت به وجود آمد که هم زمان سازی اسناد 

ذخیره شده روی دیسک سخت رایانه با دیگر پیش نویس ها 
ــتراک گذاری اسناد از  بسیار مشکل بود. همچنین به اش
ــافت  ــد. مایکروس ــختی انجام می ش طریق ایمیل به س
سرویس Sharepoint را راه اندازی کرد تا کاربران بتوانند 
به طور همزمان به ویرایش اسناد بپردازند اما هنوز تعداد 
قابل توجهی از کاربران، از روش قدیمی استفاده می کنند 
و روش ویرایش مشترک مبتنی بر وب Office 365 آن 

طور که باید جایی در میان کاربران ندارد.

 Office 365 تغییرات جدید در
ــاد  ــی را در Office 365 ایج ــافت تغییرات مایکروس
ــتیبانی  ــت که از جمله آن ها می توان به پش کرده اس
ــزار کاربردی مبتنی بر وب Word از پیدا کردن  نرم اف
و جایگزین کردن، سرصفحه و پاورقی از جمله شماره 
ــبک های جدول برای قالب بندی واضح تر  صفحه، س
ــاره  ــرای وارد کردن پرش به صفحه اش ــی ب و توانای
ــزار کاربردی مبتنی بر  ــرد. در تغییرات جدید، نرم اف ک
ــلول های  ــیدن و رها کردن س وب Excel اجازه کش
ــترده را به کاربران می دهد. همچنین در نرم افزار  گس
ــبه مجموع و میانگین اعداد با  آنالین Excel، محاس
ــده و صفحات مختلف در  ــتری انجام ش سرعت بیش
ــترده دوباره مرتب سازی می شود. در  یک صفحه گس
نرم افزار کاربردی تحت وب PowerPoint، کاربران 
می توانند مجموعه ای از عکس ها را انتخاب و فایل ها 
ــافت  ــط ویرایش تغییر نام بدهند. مایکروس را در محی
ــت به کار برای بهبود محیط ویرایش  اعالم کرده اس

مشترک آنالین ادامه خواهد داد.

تالش برای شکستن انحصارها
رشی�د    زارعی 

تالش مایکروسافت برای توسعه محیط ویرایش آنالین

ــرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت  جدل بین ش
ــی، هنوز ادامه  ــر انحصار کابل مس ــرات بر س و مخاب
ــرکت های  ــوی ش دارد به طوری که گالیه هایی از س
PAP به وزارت ارتباطات و مجلس مطرح شده است. 

ــت مخابرات به دولت  اگرچه  گمانه زنی ها برای برگش
ــته ضمن بیان  وجود دارد اما وزیر ارتباطات هفته گذش
ــت، افزود:  ــده اس این که مخابرات رقیب PAPها ش
ــخصه اعتقادی به بازگرداندن مخابرات ندارم".  "به ش
ــذاری مخابرات،  ــت پس از واگ ــای وزیر معتقد اس آق
ــش آمده و بر  ــرکت پی ــار دیگری برای این ش انحص
لزوم خروج مخابرات از این انحصار تاکید کرده است. 
واعظی در این خصوص گفته است: "خارج شدن این 
ــت مخابرات به  ــت از انحصار به معنای بازگش مدیری

ــت بلکه ایجاد شرایطی است که  وزارت ارتباطات نیس
ــتفاده  ــرکت  ها از این خدمات اس ــرات و تمام ش مخاب
ــتن انحصارها  کنند". البته وزیر ارتباطات برای شکس

فقط به مخابرات اکتفا نکرده است.
ــرای ارائه  ــار رایتل ب ــد دوره انحص ــاره تمدی وی درب
ــوم، این حق را برای دیگر اپراتورها  ــل س خدمات نس
ــت که آن ها نیز بتوانند خدمات نسل  ــته اس قائل دانس
ــوم ارائه کنند. در همین راستا وزیر ارتباطات اظهار  س
ــت: "در موعد سر رسید پایان انحصار اپراتور  کرده اس
سوم اجازه ارائه سرویس را طبق قانون به اپراتور های 
ــر دولت بتواند انحصارهای  دیگر نیز خواهیم داد". اگ
ــات را از بین ببرد،  ــاوری اطالع ــود در حوزه فن موج
خدمت بزرگی به توسعه دولت الکترونیک خواهد کرد.   

اگر اهل شعر و شاعری هستید، بشتابید
با رایانه تان مشاعره کنید

تالش ما در بایت بر این است که نرم افزارهای ایرانی خوب و رایگان 
را بیشتر معرفی کنیم تا تالش هموطنان مان بیشتر دیده شود.

مشاعره نام نرم افزاری است که برای دوستداران شعر و ادب طراحی 
شده است.

این برنامه حاوی مجموعه ای از اشعار است که اغلب دوبیتی هستند و 
به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند.

ش�ما می توانید یک حرف را انتخاب کنید و مجموعه ای از دوبیتی ها را 
که با این حرف آغاز می شوند، ببینید.

نس�خه جدید این نرم افزار شامل ۳۵۷۶ شعر است و مشکالتی را که 
در نس�خه اول آن بوده، برطرف کرده اس�ت. از جمله این که در نسخه 
اول برخی از اشعار ناخوانا بودند که در این نسخه این مشکل برطرف 

شده است.
محیط برنامه بس�یار زیبا اس�ت و س�رعت اجرای آن در رایانه نیز باال 
اس�ت. اگر دوست داش�ته باشید می توانید ش�عری را اضافه کنید و یا 

شعری را حذف کنید. 
در ص�ورت تمای�ل برای دریاف�ت این برنام�ه می توانید روی نش�انی 

اینترنتی زیر کلیک کنید.

http://goo.gl/koxOXS
Size: 5 MB

آسوده بخوابید که وب کم بیدار است! 
نرم افزاری برای تبدیل وب کم ها به سیستم  دزدگیر تصویری 

نرم اف�زار این هفته به ش�ما کمک می کند تا با اس�تفاده از چند وب کم 
ارزان قیم�ت یک سیس�تم دزدگیر تصویری پیش�رفته برای خانه خود 

درست کنید.
 روش کار در آن نس�بتا س�اده است. این سیس�تم می تواند به محض 
مشاهده حرکت در یکی از دوربین ها تصاویر آن دوربین را ضبط کند و 

یا این که شروع به گرفتن عکس کند.
همچنی�ن می توانی�د آن را ط�وری تنظیم کنید که به محض مش�اهده 
حرکت در یکی از دوربین ها صدای آژیری را که ش�ما انتخاب کرده اید 

پخش کند و مانند دزدگیر عمل کند.
یکی از مزیت های بزرگ این نرم افزار این است که به شما انتخاب های 
زی�ادی می دهد و تقریبا هر تنظیمی را می توانید در آن تغییر دهید و یا 

طوری که دلخواه تان است، آن را تنظیم کنید.
به عنوان مثال تعداد اعمال مختلفی که می توانید برای انجام در هنگام 

تشخیص یک حرکت انتخاب کنید، بسیار متنوع و زیاد است.
از ط�رف دیگر این نرم افزار طوری طراحی ش�ده اس�ت که  کار با آن 

برای مبتدیان نیز راحت باشد.
برای دریافت این برنامه می توانید به نشانی زیر رجوع کنید.

http://goo.gl/82bJLm
Size: 2 MB

ویرایش دسته جمعی در وب

پیشنهادهفته
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و  می گذراند  رایانه اش  پشت  در  را  زیادی  وقت  معموال  رایانه  حرفه ای  کاربر  یک 
را  کارها  مدیریت  فعالیت ها،  وسعت  این  و  می دهد  انجام  را  متعددی  فعالیت های 

سخت تر می کند.
فعالیت های  برای مدیریت آفالین  برنامه هایی است که  از  OneNote یکی  برنامه 
آفالین و آنالین به کار گرفته می شود. این نرم افزار محلی که در نسخه 2013 به 
خوبی پیشرفت کرده است، برای قرار دادن دست نوشته ها و نظم بخشیدن به دیده ها 
و شنیده ها در رایانه است. حال قصد داریم شما را با یکی از افزونه های مرورگرهای 
فایرفاکس، کروم و سافاری آشنا کنیم که برای مدیریت فعالیت های آنالین کاربران 
این   Standalone نسخه  البته  دارد.  نام   Zotero افزونه  این  است.  شده  طراحی 

نرم افزار نیز برای ویندوز و مک وجود دارد.
از  را  بهره  بیشترین  و کسی  دارد  پراکنده ای  نتایج  معموال  اینترنت،  در  گشت وگذار 
افزونه  و  بخشد  نظم  را  پراکندگی  این  بتواند  که  برد  خواهد  اینترنتی  فعالیت های 

Zotero برای همین کار ساخته شده است.

آدرس های  وب،  صفحات  مرور  حین  در  می توانید  شما  افزونه  این  از  استفاده  با 
برای  و  کرده  یادداشت نویسی  هر صفحه  برای  کنید،  دسته بندی  و  ذخیره  را  آن ها 
آن ها کلمات کلیدی تعیین کنید. این کلمات کلیدی در بازگشت های مجدد شما به 
نیاز شما را به سرعت به  دست نوشته هایتان، به کمک تان می آیند و صفحات مورد 

خاطر شما می آورند. 
می شوند، حساسیت  داده  نمایش  وب  تحت  که  فایل ها  انواع  از  برخی  به   Zotero

یا  تصویری  فایل صوتی،  شامل  سایت  اگر  مثال  عنوان  به  می دهد.  نشان  ویژه ای 
سایت  شده   ذخیره  آدرس  در  اضافی تری  اطالعات  می تواند   Zotero باشد،   PDF

در  ضمیمه،  عنوان  به  افزونـه  این  توسـط  نیز  فایل ها  انواع  از  برخی  کند.  ذخیره 
Bookmark این افزونه ذخیره می شوند. دست آخر، Zotero یک نام کاربری به شما 

اختصاص می دهد تا این اطالعات نه تنها در رایانه شما، که در هر جا که به اینترنت 
دسترسی دارید، به سادگی قابل دسترسی باشند.

ببینید  تا  کنید  افزونه وقت صرف  این  کاربردهای  یادگیری  برای  است کمی  کافی 
بازدید و سودبخش  قابل  اندازه می تواند منظم و  تا چه  وبگردی های هدفمند شما، 
باشند. این نرم افزار را می توان با Endnote مقایسه کرد، در حالی که کاربران هر دو 

نرم افزار معترفند که Zotero می تواند بر هر رقیبی پیروز شود.
شما می توانید این افزونه یا نرم افزار مستقل را با مراجعه به وب سایت سازنده آن در 

نشانی zotero.org دریافت کنید.

طبق روال همیشه سه شنبه گذشته، سه شنبه اصالحیه 
ــه چند  ــود. در این هفته مثل همیش ــافت ب مایکروس

اصالحیه نیز به مرورگر IE اختصاص داشت.
ــته، مرورگرهای  ــی یک هفته گذش ــالوه بر این ط ع
ــدند تا هیچ  ــانی ش ــروم و فایرفاکس نیز به روز رس ک
ــانی  یک از مرورگرهای پرطرفدار جهان از به روز رس

بی  نصیب نماند.
در همین حال هفته گذشته برای سازندگان مرورگرها 
از این منظر اهمیت ویژه ای داشت که محصوالتشان 
ــی  ــابقه امنیتی، به بوته آزمایش و بررس ــک مس در ی

گذاشته شد.
ــروم و IE در مرکز  ــت، مرورگرهای ک ــن نشس در ای
ــن مرورگرها روی  ــه ای ــتند. چرا ک ــرار داش ــه ق توج
ــازنده آن ها  ــوند که س ــتم عامل هایی اجرا می ش سیس

ساخته است.
ــتند با استفاده از  به نقل از ماهر محققان امنیتی توانس
آسیب پذیری های ناشناس در IE 11 در حال اجرا روی 
ویندوز 8.1  و گوگل کروم در حال اجرا روی آندروید، 
ــتگاه های سامسونگ Galaxy S4 ،Nexus 4 و  دس

Microsoft Surface RT را هک کنند.

 Mobile Pwn2Own ــابقات هک این کدها در مس
ــتفاده قرار گرفتند.  ــد، مورد اس که در توکیو برگزار ش
ــابقات را  ــروه ZDI که مس ــی از گ ــق امنیت دو محق
ــوء استفاده را از  ــازماندهی می کـردند، یـک کد س س
ــتگاه Microsoft Surface RT که  IE 11 روی دس

ــود، در معرض نمایش  ــال اجرای ویندوز 8.1 ب در ح
قرار دادند.

ــتفاده  ــوء اس ــت س ــی از این محققان عقیده داش یک
ــای  ــا و کنترل ه ــل حفاظت ه ــه دلی ــکل IE ب از مش

پیاده سازی شده بسیار دشوار است.
این آسیب پذیری دو بار مورد سوء استفاده قرار گرفت 

ــپس منجر به  تا یک آدرس حافظه را فاش نماید و س
ــوء استفاده باعث  ــد. این س اجرای کدی از راه دور ش
ــین  ــان کنترل کاملی را روی ماش ــود تا مهاجم می ش

آسیب پذیر به دست آورند.
ــیب پذیری به شرکت  گروه ZDI تاکید کرد که این آس
ــت و در نتیجه این  ــده اس ــافت گزارش ش مایکروس
شرکت می تواند با برطرف نمودن آن، از کاربران خود 

در مقابل این آسیب پذیری محافظت نماید.
ــیب پذیری در  ــتفاده از یک آس ــق دیگری با اس محق
 Galaxy S4 ــت دستگاه های سامسونگ کروم توانس

و Nexus 4 را هک نماید.
به دلیل استفاده کروم از Sandbox، اجرای کد از راه 
ــیار  ــیب پذیری های کروم بس دور از طریق یکی از آس

سخت است.
ــال 2012 و در  ــش از این Sandbox کروم در س پی
ــابقات Google's Pwnium دو بار هک  جریان مس

شده بود.
ــر  ــیب پذیری س این محقق برای این هک از یک آس
 Sandbox ــک روش دور زدن ــز عدد صحیح و ی ری

استفاده کرده است.
ــرای انجام این هک باید یک قربانی بالقوه از طریق  ب
ــاه روی لینکی در یک صفحه وب  ــل یا پیام کوت ایمی

دستکاری شده کلیک نماید.
ــرب در کروم، این حمله  ــدن صفحه مخ پس از باز ش
ــود و به مهاجم  ــدون هیچ تعاملی با کاربر اجرا می ش ب
ــتم عامل  اجازه می دهد تا از راه دور کدی را روی سیس

اجرا نماید.
ــتند  ــی از محققان امنیتی ژاپنی توانس ــن تیم همچنی
ــه در برنامه های  ــیب پذیری ک ــتفاده از چند آس با اس
ــونگ  ــتگاه سامس ــردی بی نـام وجود دارد، دس کـارب

Galaxy S4 را هک نمایند.

ــط  ــن برنامه های بی نام به صورت پیش فرض توس ای
ــتگاه ها روی آن ها نصب  ــن دس ــازنده ای ــرکت س ش
ــیب پذیری ها به شرکت  ــده اند. خوشبختانه این آس ش
ــرکت در کم تر از یک  ــدند و این ش گوگل گزارش ش
ــه مربوطه به آن  ــا را ترمیم کرده و اصالحی روز آن ه

را عرضه کرد.
ــده از این  ــتفاده کنن ــوء اس ــه محققان کد س ــر چ اگ
آسیب پذیری ها را برای کروم روی سیستم های آندروید 
عرضه کرده بودند اما گوگل این آسیب پذیری ها را در 
ــک و لینوکس و  ــتم های ویندوز، م کروم برای سیس
ــن Chrome Frame برای IE نیز  ــن پالگی همچنی

برطرف کرده است.
ــیب پذیری ها را تحت عنوان  ــن آس ــرکت گوگل ای ش
ــت اما  ــرح داده اس ــئله تخریب در حافظه ش چند مس
ــد بودند که این  ــابقه مذکور معتق برگزارکنندگان مس
ــیب پذیری سرریز  ــتفاده کننده از یک آس کد سوء اس
ــه مجوز دور  ــیب پذیری دیگری ک عدد صحیح و آس
ــتفاده  ــادر می کرد، اس ــط Sandbox را ص زدن محی

کرده است.
محیط Sandbox برنامه های کروم، پردازش نرم افزار 
ــدا می کند و به این  ــتم عامل آن ج مرورگر را از سیس
ــتگاه هدف  ــای دلخواه را در دس ــب اجرای کده ترتی

مشکل  می سازد.
ــافت نیز در سه شنبه  ــرکت مایکروس از طرف دیگر ش
ــرای  ب را  ــیب پذیری  آس  10 ــود،  خ ــای  اصالحیه ه
ــرکت  ــرف کرد؛ اگر چه این ش ــای IE برط مرورگره
ــت که آیا  ــاره ای نکرده اس ــوع هم اش ــه این موض ب
ــده در مسابقـه  ـــان داده ش ــیب پذیـری هـای نش آس
ــای اخیر  ــط اصالحیه ه Mobile Pwn2Own توس

برطرف شده اند یا خیر.
کس�ری پاک نیت 

زندگی آنالین خود را هدفمند کنید

کروم و IE زیر ذره بین
مرورگرهای مایکروسافت و گوگل در یک مسابقه هک شدند

ترفندویندوز
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عاشق آیفونم ولی آندروید می خرم!
آمار ارائه شده در بازار فروش گوشی های هوشمند می گوید

فقط تا فردا 3۰ آبان فرصت دارید!

ــورا گذشت و اربعین پیش روی ماست. آیا قسمت می شود که این اربعین ما نیز جزو  عاش
زائرین آقا در کربال باشیم؟ آن هایی که دلشان هوای آقا را کرده است و می خواهند عازم 
کربال شوند می توانند از طریق اینترنت پیش ثبت نام کنند. سازمان حج و زیارت در جهت 
ــهولت بیشتر براي متقاضیان و به منظور پیشگیری از ازدحام عالقمندان  ایجاد رفاه و س
تشرف به سفر زیارتي عتبات مقدسه در دفاتر خدمات زیارتي، اقدام به ایجاد سامانه پیش 
ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات نموده است. متقاضیان محترم تشرف به عتبات عالیات که 
 http://atabat.haj.ir مایل به اعزام از 23 آذر 92 لغایت 20 اسفند 92 هستند، در سایت

می توانند براي خود و همراهان شان پیش ثبت نام نمایند.

خدمات الکترونیک برای فرزندان ما
بیست سال پیش وقتی امتحان داشتیم و هر کاری که می کردیم از عهده فهمیدن مطالب 
کتابمان بر نمی آمدیم. چاره ای نداشتیم جز این که دست به دامن خاله و عمو شویم تا شاید 
وقت داشته باشند و به ما کمک کنند ولی این روزها می توانیم از کمک های آنالین استفاده 
کنیم و دعا کنیم خدا سرعت اینترنت مان را بیشتر کند. سایت رشد یکی از مراجعی است 
ــه ای ها تهیه شده است. اولین فایده آن این است که فایل پی دی اف  که برای بچه مدرس
کلیه کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی را دارد و از آن مهم تر این که در هر پایه 
برای برخی از درس ها فایل تصویری آموزشی دارد که می تواند بسیار راهگشا باشد. نمونه 
سواالت امتحانات مختلف در پایه های مختلف از دیگر امکانات خوب آن است. در بخش 
ــوزش الکترونیک آموزش نرم افزارهای کاربردی و همچنین تاالر بورس مجازی برای  آم
تمرین شرایط واقعی بازار قرار دارد. از دیگر سرویس های آن می توان به دانشنامه، هدایت 

تحصیلی، دارالقرآن و خدمات مشاوره ای اشاره کرد.
ــتانی دارند می دانند که کتاب های پایه های اول و دوم دبستان  ــانی که فرزند دبس کس
ــم هم که سال گذشته اضافه شده  ــته کامال تغییر کرده و پایه شش ــال گذش در دو س
ــت. در بخش پایگاه آموزش 126 فیلم آموزش کلیه دروس این سه پایه تحصیلی  اس
ــکلی دارید  ــما یا فرزندتان در یادگیری و آموزش این دروس مش وجود دارد و اگر ش
ــرویس رشد و نگاه کردن به فیلم مورد نظر مشکل خود  می توانید با مراجعه به این س
را حل کنید. در گنجینه فیلم رشد می توانید مجموعه ای از فیلم های درسی، آموزشی، 
ــن را ببینید. در میان فیلم های درسی روش تدریس برخی  ــتانی و انیمیش تربیتی، داس

از کتاب های درسی وجود دارد که بسیار به درد معلمین پایه های مختلف می خورد.
ــان  ــایر خدماتی که فرصت صحبت درباره ش برای برخورداری از این امکانات و یا س

را نداشتیم کافی است به سایت Roshd . ir سر بزنید و از امکاناتش استفاده کنید.

ــتم عامل های  ــای این هفته را با سیس اخبار متن بازه
ــروع می کنیم که روز به روز  متن باز موبایل و تبلت ش
بیشتر جای کامپیوترهای معمولی را تنگ تر می کنند. 
ــما هم مانند  بیشتر کاربران گوشی های جدید،  حتما ش

مجذوب گوشی های آیفون هستید.
ــرکت اپل هم می گوید در اولین هفته ارائه آیفون 5  ش
ــتگاه از آن فروخته شده  به بازار بیش از نه میلیون دس

است که رکورد بی نظیری است.
همه این ها جالب است و یک جورهایی برای همه هم 
بدیهی است ولی گویا عاشقان دلخسته آیفون آخر سر 

پولشان را برای آندروید خرج می کنند.
ــده برای سه ماهه سوم سال  ــاس آمار منتشر ش بر اس
ــورد  ــد رک ــمند دارای آندروی ــای هوش 2013 تلفن ه

جدیدی را در میزان فروش کسب کردند.
مطابق این آمار 81 درصد از گوشی های فروخته شده 
ــتم عامل آندروید بودند که بیش از 211.6  دارای سیس
ــه ماه  ــود. یعنی در این س ــخه از آن می ش میلیون نس
ــبقت را از رقیبانش  آندروید با اختالف زیادی گوی س

ربوده است.
در این رقابت بعد از آندروید آیفون با حدود 13 درصد 
در مقام دوم و ویندوز فون با 9.5 درصد در رتبه سوم 
ــت مقایسه ای هم با سال گذشته در  قرار دارد. بد نیس

همین زمان داشته باشیم.
آندروید پارسال همین زمان ۷5 درصد بازار را در دست 
ــت و اپل  حدود 15 درصد و ویندوز موبایل تنها 2  داش
ــه با سال گذشته ویندوز موبایل رشد  درصد. در مقایس
ــون و آندروید  ــته در حالی که آیف ــدی داش 156 درص

افزایش های کم تری داشته اند.
ــا 4.5 میلیون فروش  ــت بدانید که بلک بری ب بد نیس
ــال پیش حدود 50 درصد افت  ــبت به س ــال نس امس
فروش داشته است و در حال از دست دادن بازار است.

رقابت تنگاتنگ سامسونگ و اپل
باز هم رقابت سامسونگ و اپل ادامه دارد و از آن جایی 
ــده  ــی های آندروید فروخته ش ــد گوش ــه 40 درص ک
سامسونگ است می توان فرض کرد رقابت اصلی بین 

این دو شرکت است.
ــده  ــی های فروخته ش ــه از نظر تعداد، تعداد گوش البت
ــت ولی محبوبیت  ــونگ تقریبا دو برابر اپل اس سامس
ــت که به این راحتی  ــل در قلب کاربران طوری اس اپ

محبوبیت این شرکت از بین نمی رود.

فدورای ۲۰ آمد
ــان  ــد که فراموشش ــر نکنن ــس فک ــداران لینوک طرف
ــت که لینوکس  کرده ایم. خبر خوب این هفته این اس
ــرای آزمایش در  ــخه جدیدش را ب محبوب فدورا نس

اختیار کاربران قرار داده است.
بعد از کمی تاخیر به خاطر باگ های موجود در نسخه 
ــته فدورای 20 منتشر شد.  جدید سرانجام هفته گذش
ــت  ــخه های بتا ممکن اس همان طور که می دانید نس
باگ داشته باشند و برای سازندگان آن ها حیاتی است 
ــای جدید و  ــا کار کنند  و باگ ه ــه کاربران با آن ه ک

کشف نشده را شناسایی و معرفی کنند.
بهترین جا برای جست وجوی باگ های فدورا امکانات 
ــت. پس اگر کاربر حرفه ای فدورا هستید  جدید آن اس
بهتر است دست به کار شوید و کار با این سیستم عامل  

را شروع کنید.

 فدورا چگونه متولد شد؟ 
ــار فدورای 20 مصادف است با ده سالگی فدورا   انتش
ــت به همین مناسبت سری بزنیم به داستان  و بد نیس

تولد این نسخه محبوب لینوکس.
ــرکت RedHat که یکی از  ــال 2003 میالدی ش س

ــازار ارائه  ــخه های لینوکس را به ب ــن نس معروف تری
ــخه های رایگان خود  می کرد تصمیم گرفت دیگر نس
ــخه های  ــتیبانی نکند و به جایش تنها روی نس را پش

تجاری تمرکز کند.
مسلما کاربران RedHat بسیار از این تصمیم ناراحت 
ــدند. برخی می گفتند RedHat به لینوکس خیانت  ش
کرد و RedHat می خواهد مایکروسافت بعدی باشد. 
ــر یک دو راهی  ــرکت RedHat بر س در آن زمان ش

بزرگ قرار گرفت.
ــه  ــته و عاشق پیش ــران دلخس ــرف کارب ــک ط از ی
ــار  ــتند RedHat به انتش ــتند که می خواس قرار داش
ــه آخرین فناوری ها  ــخه های سریع خود که همیش نس
ــت، ادامه دهد و از طرف دیگر مشتریانی بودند  را داش
که پول می دادند تا نسخه ای قابل اعتماد و بدون باگ 
ــمت  خریداری کنند و RedHat تصمیم گرفت به س

طال پیش برود.
ــرکت  ــال بعد از آن می بینیم که تصمیم این ش ده س
ــال RedHat 2012 اولین  ــوده و در س ــی راه هم نب ب

شرکت لینوکس میلیارد دالری است.
ــرکت RedHat این تصمیم را  ــال پیش که ش ده س
ــت جامعه قوی کاربران  ــت نداش می گرفت چون دوس
ــتفاده از  ــد با اس ــت بده ــود را از دس ــاز خ لینوکس ب
ــدورا را به وجود  ــته اولین ف ــارکت خود آن ها هس مش
آورد و این نسخه اولین لینوکسی شد که یک اسپانسر 

تجاری برای آن داشت.
ــال 200۷ سیستم عامل فدورا با  ــیر در س در ادامه مس
هسته لینوکس دیگری به نام "اکسترا" ترکیب شد تا 

نسخه فعلی را بسازد.
ــخه تجاری و یک  بعد از تجربه فدورا ترکیب یک نس
نسخه صد در صد متن باز به یک مدل تجاری محبوب 

و موفق تبدیل شد.

شهروندالکترونیک
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صنعت روباتیک روز به روز بیشتر به سمت تولید روباتهای پوشیدنی پیش می رود. روباتهایی که به نوعی به بدن انسان وصل می شوند و مانند اعضای تقویت شده عمل می کنند.
فیلم ها و کتاب های علمی تخیلی آینده نگر پر است از روباتهای انسان نما. ولی اگر آنها اشتباه کرده باشند چه؟ اگر آینده علم روباتیک ساختن روبات انسان نما نباشد بلکه تبدیل کردن انسان ها به روبات های متحرک باشد چه؟ نترسید. این آینده نه 
تنها ترسناک نیست بلکه بسیار امید بخش هم هست. دانش روباتیک طوری به خدمت انسان ها درآمده که شاید قبال تصورش را نمی کردیم. یکی از مهم ترین کاربردهای آن در کمک به کسانی است که معلولیتهای حرکتی دارند. دست ها و پاهای 

هوشمند می توانند جای عضو از دست رفته را بگیرند. حتی انسان های سالمی که مشاغل سخت و طاقت فرسا دارند می توانند با استفاده از نیروی کمکی دست ها و پاهای مصنوعی بار سنگین شغلشان را کمتر حس کنند. موضوع ویژه این شماره را به 
بهانه عینک هوشمند گوگل اختصاص داده ایم به روباتهای پوشیدنی. یعنی روباتهایی که ساخته شده اند تا مثل عضوی از اعضای بدن ما رفتار کنند و انجام کارهای مختلف را برایمان آسان تر سازند.

عینک گوگل می خواهد افراد را از دست کامپیوتر هایشان نجات دهد. این روزها اگر در 
دنیای وب باشید هر چند دقیقه یک بار باید به کامپیوترتان سر بزنید و ایمیل ها و پیغام 
هایتان را چک کنید. عینک گوگل همه اطالعات مورد نیازتان را درست جلوی چشمانتان 
نمایش می دهد. در حقیقت عینک گوگل یک دوربین، نمایشگر، صفحه لمسی، ریزپردازنده، 
باتری و بلندگو را با هم در فریم یک عینک جاسازی کرده است. محل نمایش اطالعات 
کمی باالتر از میدان دید معمولی یک فرد است ولی به راحتی دیده می شود. ابعاد صفحه 
نمایش این عینک معادل این است که به یک صفحه نمایش 24 اینچ  ال سی دی از فاصله 

دو و نیم متری نگاه کنید. رزولوشن این صفحه نمایش حدودا 640 *360 پیکسل است. 
رزولوشن عکسهایی که دوربین این عینک می گیرد 5 مگا پیکسل و دقت فیلم برداری 
آن ۷20 پیکسل است. این عینک همچنین یک حافظه فلش 16 گیگا بایتی برای ضبط 

اطالعات و یک حافظه رم 4 گیگا بایتی برای سیستم عاملش دارد.
بلوتوث و WiFi داخلی عینک به آن اجازه اتصال به اینترنت و سایر ابزارهای الکترونیک 
را می دهد. باتری این عینک برای یک روز کامل کار می کند و برای استفاده از GPS و 

SMS در این عینک کاربر باید اپلیکیشن MyGlass گوگل را دانلود کند.
داشتن یک دوربین و صفحه نمایش همواره آماده جلوی چشمتان به ایده های فراوانی اجازه 
ظهور می دهد. مثال می توانید عکس بگیرید و ارسالش کنید و یا حتی عکس هایی را که 
دریافت کردید تماشا کنید و از آن جالب تر این که می توانید از نرم افزارهای تشخیص 
صورت برای روی چهره آدم هایی که رو به رویتان هستند استفاده کنید. ابزارهای برنامه 
ریزی با چشمک زدن شما را از برنامه های آتی تان با خبر می کنند و یاد آورهای تقویمی 
ترجمه  توان  افزار مترجم می  نرم  از  استفاده  با  همواره جلوی چشمتان هستند. همچنین 

صحبتهای مخاطب را همزمان  روی صفحه عینک دید.
مدلی از این عینک که هم اکنون ارایه شده دارای عینک آفتابی هم هست که می تواند به 
راحتی روی فریم عینک نصب شود. در آینده قرار است این عینک تبدیل به عینک طبی 

افرادی که باید از عینک استفاده کنند نیز بشود.

سمعک گوگل چگونه کار می کند؟
فناوری هوشمند دیگری که همراه عینک است ابزار کمک به شنوایی است که مانند سمعک 
عمل می کند. برخی از منتقدان معتقدند این فناوری در صنعت درمان کم شنوایی یک اتفاق 
بی نظیر است. عینک گوگل سمعکی چون سمعکهای کالسیک ندارد به جای آن صوت را 
از طریق اتصال استخوانی انتقال می دهد. حذف ابزار های آزاردهنده معمولی برای تقویت 
صدا این فناوری را تبدیل به یک فناوری مهم در راستای ساخت ابزارهای پزشکی برای 
کمک به کم شنوایان کرده است. اگر با میزان تقویت صدایی که فناوری تعبیه شده در این 
عینک مشکل کم شنوایی کامال برطرف نشود می توان ابزاری چون سمعک معمولی را نیز 
به این عینک اضافه کرد. رویکرد گوگل برای تقویت صدا منحصر به فرد است. صدا توسط 
فریم عینک دریافت می شود و تبدیل به سیگنالی می شود که توسط اتصال استخوانی قابل 
انتقال است و این سیگنال نوعی لرزش در استخوان جمجمه ایجاد می کند که باعث شنیده 
از آن جایی که مشکالت شنوایی ممکن است دالیل مختلف  البته  شدن صدا می شود. 

داشته باشد قطعا نمی توان یک راه حل منحصر به فرد برای همه آنها پیدا کرد.
کارهایی که می شود با این عینک انجام داد خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما در این 
جا به آن اشاره کردیم و قطعا تاثیری که ورود آن بر سبک زندگی کاربران می گذارد عظیم 

خواهد بود.

عینک هوشمند گوگل

اگر طرفدار فیلم مرد آهنی باشید احتماال به خاطر قدرت زیاد و توانایی 
پرواز مرد آهنی وقتی لباس مخصوصش را می پوشد جذب آن شده 
اید. تصور کنید چقدر جالب می شود اگر یکی از این لباس ها هم دم 

دست شما باشد. 
همانند بسیاری از فناوری های دیگر اولین جایی که از ایده پوشیدن 
لباسی روباتیک برای تقویت ماهیچه ها استفاده کرد نیروی نظامی 
شود  می  نامیده  شده  تقویت  اسکلت  اصطالحا  که  لباس  این  بود. 
امروزه خیلی پیچیده تر و قابل استفاده تر از آن چیزی است که در 
سالهای قبل برای استفاده سربازان طراحی شده بود. امروزه بیش از 
نظامی  غیر  استفاده  برای  روباتیک  لباسهای  که  هستند  سه شرکت 
تولید می کنند. چنین لباسی هر شخصی را تبدیل به یک غول روباتی 
می کند. به عنوان مثال شخص دارای اسکلت تقویت شده می تواند 
برای ساعت ها وزنه ای نود کیلویی را حمل کند بدون این که خسته 

بشود.
در سال 2010 اولین آزمایش با XOS2 یک روبات پوشیدنی که به 
وسیله مغز انسان هدایت می شد صورت گرفت. شخصی که لباس را 
می پوشید می توانست  دو تا سه برابر وزنی را که در زمان عادی بلند 
می کرد از جا بردارد بدون این که انرژی زیادی مصرف کند. شاید 
تنها مشکل این لباس منبع تغذیه آن باشد که به شکل چشم گیری 

امکان استفاده از آن را محدود می کند. 
باال  فشار  هیدرولیک  وسیله  به  ها  اندام  قدرت    XOS2 لباس  در 
تامین می شود. یکی از محققان سازنده این روبات می گوید : ما از 
باتری های انرژی باالی لیتیومی استفاده نکردیم زیرا آنها می توانند 
بسیار خطرناک باشند. اگر به خاطر ضربه این باتری ها صدمه ببینند 
ممکن است منفجر شوند و  یک آتش بازی همچون آتش  منیزیم 

راه بیندازند.
 همین شرکت کمی بعد لباسی را آزمایش کرد که شخص با آن می 
در  جت  موتور  دارای  شده  تقویت  اسکلت  یک  کند.  پرواز  توانست 
پشتش که با سرعت 112 کیلومتر در ساعت می توانست حرکت کند 

و همچنین می توانست چند هزار پا باال برود.

لباس XOS تقویت کننده ماهیچه ها

ساخت یک لباس تقویت کننده ماهیچه ها سالها بود که در دستور کار ارتش آمریکا قرار داشت ولی به دلیل 
نداشتن فناوری مناسب پیشرفتی نکرده بود. در اوایل قرن بیست و یکم یک شرکت خصوصی موفق شد 
سیستمی اختراع کند که به وسیله آن انقباضات ماهیچه ها توسط سنسورهایی آشکار می شد و سیگنال تولید 
شده توسط این سنسورها باعث باز شدن شیرهایی می شدند که  جریان مایع درون جک های هیدرولیک 
فشار باال را آزاد می کرد.  این جک های هیدرولیک سیلندرها و کابل هایی که به آنها متصل بودند را حرکت 
می دادند و ماهیچه هایی که به آنها وصل بود هم بالطبع جا به جا می شد. نتیجه اولین نمونه آزمایشی لباس 
های تقویت کننده ماهیچه ای بود که  XSO (xeoskeleton Suit  ) نامیده می شدند. بعد از آن بود که 

ارتش این ایده را از شرکت سازنده اش خرید.

داستان XOS از کجا شروع شد؟

به   XOS از سری  لباس پوشیدنی را ساخت که  آخرهای دهه اول قرن بیست و یکم یک شرکت ژاپنی 
مراتب بهتر بود. این لباس   HAL  ( Hybrid Assistive Limb ) نام داشت که به جای استفاده از 
سنسورهایی که انقباض ماهیچه ها را آشکار می کرد از سنسورهایی استفاده می کرد که پیغام الکتریکی که 
مغز به اندام ها می فرستاد را کشف می کرد. در حقیقت این پیشرفت باعث می شد که شخصی که لباس 

را پوشیده فقط به حرکت دادن دست یا پایش فکر کند بدون این که الزم باشد واقعا آنها را حرکت دهد.
وقتی شخصی می خواهد حرکت کند سیگنالهای عصبی از مغز به ماهیچه ها از طریق موتو نرونها فرستاده 
می شوند و در نتیجه ترکیب ماهیچه ها و اسکلت مربوط حرکت می کنند. در این لحظه یک بیوسیگنال خیلی 
ضعیف از طریق پوست قابل شناسایی است. HAL این سیگنال را توسط سنسوری که به پوست متصل است 
می گیرد و با توجه به  آن مرکز قدرت اتصاالت متصل به ماهیچه مربوط را حرکت می دهد و کمک می کند 

که پوشنده لباس کارهای روزمره خود را انجام دهد. 
از سیستم شبیه ساز  HAL همچنین  دارد  لباس  این  العاده هوشمندی که  فوق  از سیستم تشخیص  غیر 
حرکات انسان برای حرکت دادن قسمتهای روباتیک لباس استفاده می کند که باعث می شود حرکات تولید 
شده درست همانند حرکات انسان باشند.  تفاوت دیگر HAL با XOS وزنی است که می تواند حمل کند. 
پوشنده این لباس تا ده برابر وزنی که در حالت عادی می تواند تحمل کند را به راحتی جا به جا می کند. 
سازندگان HAL انتظار دارند که در حوزه های مختلف بتوان از آن استفاده کرد. مهم ترین آن استفاده برای 
افراد معلولی است که نمی توانند دست یا پای خود را حرکت دهند. همچنین در مراکز پزشکی که آموزشهای 
فیزیکی برای به دست آوردن قدرت حرکت اندامهای بدن وجود دارد می توان از این لباس استفاده کرد. مورد 
استفاده دیگر آن برای کارگران کارخانه ها است که مجبورند بارهای سنگین را جا به جا کنند. برای کمک به 
مصدومان در مناطق حادثه دیده نیز چنین لباسی کارآیی دارد و آخر از همه استفاده از آن در شهربازی ها و 

مراکز تفریحی است که حتما طرفداران بسیاری خواهد داشت .
بعد از حادثه غم انگیز نیروگاه اتمی فوکوشیما دولت ژاپن تصمیم گرفت فناوری های روباتیک را برای به کار 
بردن در چنین سوانحی به روز رسانی کند. به دنبال همین تصمیم HAL به وسیله دانشگاه سازنده اش به 
عنوان اولین نمونه در نظر گرفته شد. برای محافظت دربرابر اشعه رادیو اکتیو این لباس با الیه محافظ تجهیز 

شد که میزان اشعه را تا 50 درصد کاهش می دهد.

HAL نسل جدید لباس ها با
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صنعت روباتیک روز به روز بیشتر به سمت تولید روباتهای پوشیدنی پیش می رود. روباتهایی که به نوعی به بدن انسان وصل می شوند و مانند اعضای تقویت شده عمل می کنند.
فیلم ها و کتاب های علمی تخیلی آینده نگر پر است از روباتهای انسان نما. ولی اگر آنها اشتباه کرده باشند چه؟ اگر آینده علم روباتیک ساختن روبات انسان نما نباشد بلکه تبدیل کردن انسان ها به روبات های متحرک باشد چه؟ نترسید. این آینده نه 
تنها ترسناک نیست بلکه بسیار امید بخش هم هست. دانش روباتیک طوری به خدمت انسان ها درآمده که شاید قبال تصورش را نمی کردیم. یکی از مهم ترین کاربردهای آن در کمک به کسانی است که معلولیتهای حرکتی دارند. دست ها و پاهای 

هوشمند می توانند جای عضو از دست رفته را بگیرند. حتی انسان های سالمی که مشاغل سخت و طاقت فرسا دارند می توانند با استفاده از نیروی کمکی دست ها و پاهای مصنوعی بار سنگین شغلشان را کمتر حس کنند. موضوع ویژه این شماره را به 
بهانه عینک هوشمند گوگل اختصاص داده ایم به روباتهای پوشیدنی. یعنی روباتهایی که ساخته شده اند تا مثل عضوی از اعضای بدن ما رفتار کنند و انجام کارهای مختلف را برایمان آسان تر سازند.

ساخت یک لباس تقویت کننده ماهیچه ها سالها بود که در دستور کار ارتش آمریکا قرار داشت ولی به دلیل 
نداشتن فناوری مناسب پیشرفتی نکرده بود. در اوایل قرن بیست و یکم یک شرکت خصوصی موفق شد 
سیستمی اختراع کند که به وسیله آن انقباضات ماهیچه ها توسط سنسورهایی آشکار می شد و سیگنال تولید 
شده توسط این سنسورها باعث باز شدن شیرهایی می شدند که  جریان مایع درون جک های هیدرولیک 
فشار باال را آزاد می کرد.  این جک های هیدرولیک سیلندرها و کابل هایی که به آنها متصل بودند را حرکت 
می دادند و ماهیچه هایی که به آنها وصل بود هم بالطبع جا به جا می شد. نتیجه اولین نمونه آزمایشی لباس 
های تقویت کننده ماهیچه ای بود که  XSO (xeoskeleton Suit  ) نامیده می شدند. بعد از آن بود که 

ارتش این ایده را از شرکت سازنده اش خرید.

داستان XOS از کجا شروع شد؟

به   XOS از سری  لباس پوشیدنی را ساخت که  آخرهای دهه اول قرن بیست و یکم یک شرکت ژاپنی 
مراتب بهتر بود. این لباس   HAL  ( Hybrid Assistive Limb ) نام داشت که به جای استفاده از 
سنسورهایی که انقباض ماهیچه ها را آشکار می کرد از سنسورهایی استفاده می کرد که پیغام الکتریکی که 
مغز به اندام ها می فرستاد را کشف می کرد. در حقیقت این پیشرفت باعث می شد که شخصی که لباس 

را پوشیده فقط به حرکت دادن دست یا پایش فکر کند بدون این که الزم باشد واقعا آنها را حرکت دهد.
وقتی شخصی می خواهد حرکت کند سیگنالهای عصبی از مغز به ماهیچه ها از طریق موتو نرونها فرستاده 
می شوند و در نتیجه ترکیب ماهیچه ها و اسکلت مربوط حرکت می کنند. در این لحظه یک بیوسیگنال خیلی 
ضعیف از طریق پوست قابل شناسایی است. HAL این سیگنال را توسط سنسوری که به پوست متصل است 
می گیرد و با توجه به  آن مرکز قدرت اتصاالت متصل به ماهیچه مربوط را حرکت می دهد و کمک می کند 

که پوشنده لباس کارهای روزمره خود را انجام دهد. 
از سیستم شبیه ساز  HAL همچنین  دارد  لباس  این  العاده هوشمندی که  فوق  از سیستم تشخیص  غیر 
حرکات انسان برای حرکت دادن قسمتهای روباتیک لباس استفاده می کند که باعث می شود حرکات تولید 
شده درست همانند حرکات انسان باشند.  تفاوت دیگر HAL با XOS وزنی است که می تواند حمل کند. 
پوشنده این لباس تا ده برابر وزنی که در حالت عادی می تواند تحمل کند را به راحتی جا به جا می کند. 
سازندگان HAL انتظار دارند که در حوزه های مختلف بتوان از آن استفاده کرد. مهم ترین آن استفاده برای 
افراد معلولی است که نمی توانند دست یا پای خود را حرکت دهند. همچنین در مراکز پزشکی که آموزشهای 
فیزیکی برای به دست آوردن قدرت حرکت اندامهای بدن وجود دارد می توان از این لباس استفاده کرد. مورد 
استفاده دیگر آن برای کارگران کارخانه ها است که مجبورند بارهای سنگین را جا به جا کنند. برای کمک به 
مصدومان در مناطق حادثه دیده نیز چنین لباسی کارآیی دارد و آخر از همه استفاده از آن در شهربازی ها و 

مراکز تفریحی است که حتما طرفداران بسیاری خواهد داشت .
بعد از حادثه غم انگیز نیروگاه اتمی فوکوشیما دولت ژاپن تصمیم گرفت فناوری های روباتیک را برای به کار 
بردن در چنین سوانحی به روز رسانی کند. به دنبال همین تصمیم HAL به وسیله دانشگاه سازنده اش به 
عنوان اولین نمونه در نظر گرفته شد. برای محافظت دربرابر اشعه رادیو اکتیو این لباس با الیه محافظ تجهیز 

شد که میزان اشعه را تا 50 درصد کاهش می دهد.

HAL نسل جدید لباس ها با

یکی از اختراعاتی که در سال گذشته توجه فعاالن حوزه روباتیک را به خود جلب کرده بود روبات پوشیدنی  MH2 ( Mini Humanoid  ) بود که روباتی برای برقراری ارتباط با دیگران است. 
این روبات یک آدمک مصنوعی کوچک است که روی بازویی که پایه اش در کوله پشتی پشت سر پوشنده قرار دارد حرکت می کند. نسخه ابتدایی تر این روبات مشخصات ساده ای داشت و فقط می 
توانست روی شانه شخص بنشیند و دست تکان بدهد و اطراف را نگاه نکند ولی مدل جدیدتر دارای میکروفون و بلندگو است و می تواند یک مکالمه واقعی انجام دهد. سیستم عامل روبات از طریق 
یک ابزار تشخیص حرکت آن را کنترل می کند. راه دیگر کنترل این روبات از طریق رابط کاربری است که در کامپیوتر وجود دارد. یک دوربین دو بعدی در این روبات وجود دارد که اجازه می دهد 

تصویر سه بعدی محیط اطراف پوشنده لباس را ببیند در حالی که در حال مکالمه با افراد مختلف است.

روباتی در کوله پشتی

بیش از پنجاه بیمارستان در ژاپن در دو سه ماه گذشته در حال آزمایش 100 کمک راهبر هوندا 
بر روی بیماران خود بودند.این کمک راهبر توسط کامپیوتر هدایت می شود و موتورهایش وقتی 
به کار می افتند که پیغامی از سنسورهای کار گذاشته شده روی ماهیچه های ران پا به کامپیوتر 
کنترل کننده برسد.به این وسیله می تواند تقارن و زمان بندی بلند کردن و زمین گذاشتن هر 
پا را هماهنگ کند. هدف اصلی از طراحی این وسیله کمک به پوشنده لباس برای برداشتن 

گام های بلندتر است.
هوندا با چند مرکز درمانی همکاری نزدیک دارد تا بتوانند یک کمک راهبر مناسب بسازند. تولید 
و آزمایش این روباتها در راستای همین هدف بوده است و قرار است با آزمایش این نمونه ها و 
جمع آوری بازخوردها از بیماران و متخصصان و هم چنین اطالعات جمع آوری شده توسط خود 

دستگاه راه را برای ساختن نمونه های بهتر و مناسب تر هموار کرد.
اگر نتایج این آزمایش ها مثبت باشد این روبات به زودی راه خود را به خانه های ژاپنی ها که 
جمعیتشان به سرعت در حال پیر شدن است باز خواهد کرد. زیرا عالوه بر کمک به بیماران در 
حال بهبودی ایــن روبات می تواند به عنوان وسیله ای برای تقویت راه رفتن در مغازه ها و 
مراکز خرید و یا هر پیاده روی دیگری استفاده شود. شرکت سازنده امیدوار است که در صورت 

تقاضای کافی در بازار بتواند این محصول را با قیمت مناسب به مشتریان عرضه کند.

کمک راهبر هوندا 

وقتی پای اختراعات عجیب و غریب به میان می آید ژاپنی ها همیشه حرف اول را می زنند. باور نمی کنید؟ این انگشترهای 
روباتیک را ببینید تا حرف ما را باور کنید. آنها ساخته شده اند تا حرکات چشم ها و دهان انسان را تقلید کنند و البته مانند 
یک انگشتر کامال معمولی در انگشتان دست قرار می گیرند. وقتی در دست قرار می گیرند مانند یک روش ارتباطی عمل 

می کنند با این ایده ساده که از روی حرکات دست ما حالت 
های مختلفی به خود می گیرند. ترکیب این چشمها ودهان 
زدن،  چشمک  خندیدن،  مثل  مختلفی  حالتهای  تواند  می 

ناراحتی و چیزهای دیگر را به نمایش بگذارد.
روباتهای  صنعت  به  کمک  برای  اصل  در  روباتها  این 
پوشیدنی ساخته شده اند که البته هنوز مراحل آزمایشگاهی 
خود را می گذراند. چشم ها موتورهای الکترومگنتیک دارد 
و در زیر انگشتر نیز یک میکروکنترلر با باتری کوچک قرار 
بتواند چشم ها را حرکت دهد و حاالت مختلف  تا  گرفته 

آن را نمایش دهد.

انگشترهای روباتیک 

همراه  به  رازن  جیکوب  پروفسور 
بیونیک  آزمایشگاه  در  همکارانش 
دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز نگاه 
پوشیدنی  های  روبات  به  را  ای  تازه 
بازوی  یک  آنها  کردند.  معرفی 
با  تواند  می  که  اند  ساخته  روباتیک 
طریق  از  که  انسان  مغز  سیگنالهای 
فرستد  می  ها  ماهیچه  به  اعصاب 
کنترل شود. به این سیگنالها اصطالحا الکترو میوگراف یا EMG می گویند. این 
سیگنالها می تواند توسط الکترود هایی که در نقاط خاصی از ماهیچه ها به پوست 
EMGمزایای  سیگنالهای  توسط  روبات  کنترل  شود.  شناسایی  شود  می  متصل 
زیادی دارد. این روش آزار کم تری به بدن می رساند و همچنین از سنسورهایی 
که باید نزدیک مغز کار گذاشته شوند ارزان تر است. این روش همچنین می تواند 
اطالعات زیادی درباره فیزیولوژی ماهیچه ها به ما بیاموزد و توانایی ما را برای شبیه 

سازی و پیش بینی حرکات خاص باالتر ببرد.
سیستم عصبی-ماهیچه ای ما با یک تاخیر زمانی کار می کند که به آن تاخیر زمانی 
الکترو مکانیکال می گویند که چیزی در حدود 50 تا 300 میلی ثانیه است. یعنی 
حدودا این مقدار طول می کشد تا بعد از رسیدن دستور حرکت از موتور کرتکس در 

مغز ماهیچه واقعا حرکت کند.
پروفسور رازن می گوید این زمان زیادی است و ما می توانیم پیش بینی کنیم که 
ماهیچه قرار است چه کاری انجام دهد و همان کار را توسط بازوی مکانیکی انجام 

دهیم منتهی با انرژی بیشتر و حرکت قوی تر.

این مثل راه رفتن با یک 
سگ می ماند. اگر سگ 
را  راهش  و  باشد  جوان 
قالده  طناب  نشناسد 
که  به هر طرف  را  اش 
کشد  می  خواهد  می 
که  هستید  شما  این  و 
نیرو  آوردن  وارد  با  باید 
به طناب او را به سمت 
هدایت  نظرتان  مورد 

کنید. ولی اگر سگ راهش را بشناسد در بیشتر مواقع طناب توی دست شما شل 
خواهد بود. پروفسور می گوید : ما تالش می کنیم که شرایط را مانند طناب شل در 
بیاوریم و برای این کار از الگوریتم هایی استفاده می کنیم که فیزیولوژی ماهیچه 
آنها میوپروسسور هم می گویند. به این وسیله پیش  ای را تقلید می کنند که به 
بینی می کنیم که یک ماهیچه چ کاری می خواهد انجام دهد قبل از این که انجام 

آن کار را شروع کند.
تحقیقات پروفسور رازن و همکارانش نه تنها در راستای ساخت روباتهای پوشیدنی 
مفید است بلکه کمک می کند که اطالعات زیادی درباره حرکت ماهیچه ای به 
دست بیاوریم تا بتوانیم از این اطالعات برای درمان ماهیچه ای درست کار نمی 

کند استفاده کنیم.

یک رویکرد تازه در روبات های پوشیدنی

نمایشگر های پوشیدنی را نمی توان آن طور که باید و شاید روبات دانست ولی از آن جایی که این هم در مسیر فناوری مرتبط 
با روبات های پوشیدنی اختراع شده است بد نیست به آن هم اشاره ای بکنیم. این نمایشگر ها به کاربر اجازه می دهند که 
صفحه دنیای دیجیتال خود را همیشه به همراه خود داشته باشند بدون این که خللی در انجام کارهای روزانه شان پیش بیاید. 
نکته خوب این نمایشگر این است که میدان دید را به هیچ عنوان محدود نمی کند. به جای آن از یک ال سی دی کوچک 
استفاده می کند که باالی چشم قرار می گیرد و مانند یک صفحه 10 اینچی عمل می کند. هدست شامل هدفون و کمربند 
کوچکی است که سیلیکونهایی را که تصویر را می سازند در خود جای داده است. وقتی که به تلفن همراه یا تبلت یا لپ تاپ 

شما وصل می شود تصویر صفحه آنها را جلوی چشمتان نمایش می دهد.

SCOPO نمایشگر پوشیدنی
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ــتن سهم بیشتر از  ــابقه فروش و داش ماندن در مس
ــت که دیگر توقف نمی شناسد و همه  بازار امری اس
ــته است تا بهترین باشند و بهترین ها را  را بر آن داش

روانه بازار کنند.
ــت و اقدام به  ــتان دور نبوده اس HP هم از این داس

تولید محصوالت با کیفیتی کرده است.
ــری ProBook این شرکت، لپ تاپ هایی اداری،  س
مهندسی با امکانات فراوان و قیمتی مناسب هستند. 
 S ــامل سه زیر شاخه اصلـی خانواده ProBook ش
B و M است. مدل 4540s جزو جدیدترین اعضای 
ــال 2012  ــت که در س ــواده ProBook S اس خان
معرفی شد. تفاوت اصلی این مدل با مدل های سال 
ــته را می توان در طراحی خارجی آلومینیومی و  گذش

سخت افزار به روزتر دانست. 

ــت بدانید،  اگر قصد خرید این مدل را دارید بهتر اس
ــت. در کنار  ــتگاه Core i7  اس ــن دس ــده ای پردازن
ــت رم نیز وجود دارد  ــده قوی 8 گیگابای این پردازن
ــما را از بابت هر گونه نرم افزار  که می تواند خیال ش
محاسباتی راحت کند. نرم افزارهایی که به هر میزان 
ــتفاده کنند و در نهایت  ــتم اس بتوانند از منابع سیس

سرعت باالی کار شما حفظ شود. 
ــات این را  ــازی اطالع ــت ذخیره س ــورد ظرفی در م
ــی، میزانی قابل  ــه ظرفیت ۷50 گیگابایت بگوییم ک
تامل خواهد بود. با همه این مزایا پردازنده گرافیک 

این سیستم AMD است.
ــتم  ــن موضوع می تواند در گرم تر کار کردن سیس ای
نقش باالیی داشته باشد که حتما باید مراقب میزان 

دمای دستگاه باشید.

 سیستم را که روشن می کنم بعد از زدن بوق پیغام زیر را 
نمایش مي دهد: 

Warning !! The previous overclocking had 
failed, and system will restore its default set-
ting. Press any key to continue

مشکل چیست و باید چه کار کنم؟
این پیغام نشان از آن دارد که پالس ساعت از مقدار طبیعی اش بیشتر 
شده است. باید به تنظیمات سیستم بروید و در منوهای موجود یک بار 

تمام تنظیمات را به حالت پیش فرض کارخانه بازگردانید.
بار  چند  باید  را  آن ها  کلید  که  رایترهایي  بایت.  سالم   
و چگونه  دارند  باز شود، چه مشکلی  درایو  تا درب  بزنیم 
برطرف می شوند؟ حتما باید درایو جدید خریداری کرد یا 

قابل تعمیر است؟
این مشکل معمولی است که بعد از استفاده دراز مدت از درایوها پیش 

می آید. برای رفع آن نیز باید تعمیر ساده ای را روی آن انجام بدهید. یک 
کش واسط بین چرخ دنده های درایو وجود دارد که بعد از بازکردن درایو 
می توانید آن را ببینید. باز کردن درایو و تعویض آن نیز کار مشکلی نیست. 

بهتر است از یک تسمه یا کش جدید برای این منظور استفاده کنید.
 من یک مادربرد ASUS دارم. نمی دانم چه بالیی سرش 
آمده است ولی روزی چند بار چراغ قرمز کنار اسالت های 
و سیستم هنگ می کند. خودم حدس  رم روشن می شود 
می زنم از رم باشد. رم ها هم دقیقا یکسان است. چه طور 

می توانم این مشکل را رفع کنم؟
بهتره است ابتدا بایوس مادربورد را به حال پیش فرض درآورید و بعد 
آن را به روز کنید. برای به روزرسانی بهتر است به سایت سازنده مراجعه 
کنید. در صورتی که مشکل حل نشد، رم ها را به صورت جداگانه روی 
همه اسالت ها بررسی کنید تا دقیقا بفهمید مشکل از رم است یا اسالت 

رم. اگر این بررسی هم نتیجه نداد با یک رم دیگر بررسی کنید.

سالم به همه بایتی های عزیز
ــت و گذار اینترنتی خبر را به نقل از موبنا خواندم که در آن آمده  در گش
بود: "شرکت مخابرات ایران چند روز پیش در گزارشی میزان درآمد کل 
این شرکت را دو هزار و 400 میلیارد تومان و سود شرکت طی این دوره 

یک ساله را 250 میلیارد تومان اعالم کرد"!
در ادامه این خبر تحلیلی آورده شده بود که خواستم در آن باب بنویسم 
ــی از آن را با هم بخوانیم؛ "اگر بپذیریم که این  ــت که بخش اما بد نیس
ــتباه چاپی نداشته و صحیح است، می توان نتیجه گیری کرد  گزارش اش
که هزینه های مختلف در این شرکت از درآمدهایش خیلی بیشتر است 
ــرکت تنها 10 درصد یعنی در حدود 250 میلیارد تومان سود  که این ش

کرده است".
ــتگاه های چاپ  ــرکت های مخابراتی را دس ــوش نکنیم از قدیم ش فرام
ــتگاهی سرمایه گذاری  پول مثال می زدند! چرا که یک بار برای خرید دس
ــد و بابت مکالماتی که انتقال می داد، به طور ثابت و دائمی درآمد  می ش
کسب می کرد ولی اظهار این میزان سود برای شرکتی که ده ها میلیارد 
ــای 60 و ۷0  ــم به ارزش ریال دهه ه ــهروندان آن ه ــان ودیعه ش توم
ــرمایه گذاری این میزان نقدینگی مشترکین  ــیدی دریافت و با س خورش

خود به جایگاه عظیم امروزی رسیده، بسیار تامل برانگیز است.
ــار این  ــی همزمان با انتش ــایت خبری موبنا در گزارش در همین حال س
ــرکت چند ملیتی ام.تی.ان –  ــود خالص ش گزارش مخابرات، میزان س
ــور را در حوزه موبایل طی  ــل یا همان اپراتور دوم مخابراتی کش ایرانس

همین مدت حدود سه هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
خبری که با سکوت مسئوالن این اپراتور، تلویحا تایید شد.

ــه هزار میلیارد تومانی یک اپراتور نو پا که  ــه سود س هر چند که مقایس
ــال از عمرش می گذرد با اپراتور دیگری که چند ده سال  حدود هفت س

پیشینه فعالیت آن هم با سرمایه گذاری مشترک دولت و البته مشترکین 
ــت، بیانگر  ــود اعالم کرده اس ــود دارد و تنها 250 میلیارد تومان، س خ
ــک در این تحلیل چکیده نمی گنجد  ــت که بی ش حقایق گوناگونی اس
ــان  ــی از درآمدهایش ولی فراموش نکنیم که هر دو این اپراتورها بخش
ــود  ــت و نیز مالیات پرداخته اند که این میزان س ــهم دول را به عنوان س

کسب کرده اند.
اما نکته مهم این که در چنین وضعیتی اگر اطالعات ارائه شده از سوی 
مخابرات را صد در صد صحیح بدانیم! چرا باید وزیر جدید ارتباطات در 
صدد گرفتن سهم بیشتر به وسیله دولت در پروژه تلفن ثابت یا به قول 

خودشان سیم مسی باشد؟!
ــد که  ــوال های زیادی به ذهن می رس ــطور، س ــد از خوانـدن این س بع
ــی در مجموعه عظیم مخابرات را زیر  هرکدام می توانـد اصل حسابرس

سوال ببرد.
رقم هایی که مخابرات اعالم کرده است آدم را به دلسوزی وا می دارد و 
ــنهاد می کنیم همین جا گلریزانی برای مجموعه عظیم مخابرات به  پیش
ــود و در پی آن سرویس دهی  راه بیندازیم تا کمی اوضاع مالیش بهتر ش

بهتری داشته باشد.
ــاید ارائه سرویس نامطلوب و بعضا اضافه دریافت ها به وسیله صورت  ش
ــت که جبران ضرر کند.  ــاب های مختلف این شرکت برای آن اس حس
نکته دیگر آن که باید به مدیران ارشد این شرکت جوایزی ارزنده ارائه 
ــودی بسیار  ــرمایه س ــته اند با این همه امکانات و س کرد، چرا که توانس

پایین را عاید مجموعه کنند.
ــت که  ــبیه به گل نزدن به یک دروازه خالی از دروازه بان اس این کار ش
ــت. به هر روی مخابرات باید  ــیار مشکلی در کشور ما اس انگار کار بس

بداند که مردمان این مرز و بوم بیش تر از این ها حالیشان می شود. 
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مخابرات مظلوم با درآمدی پایین!!
مه��د   ی غیبی 

غولی با سرعت باور نکردنی

26/000/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

سیستمهفته

زمینه دیگر رقبای این شرکت از جمله "وسترن دیجیتال" 
نیز بی کار نمانده اند و به ساخت نمونه های آزمایشگاهی از 

این نوع هارددیسک های پرظرفیت اقدام کرده اند.
شده  مدعی  وسترن دیجیتال  خبرها،  جدیدترین  در 
هارددیسکی ساخته است که می تواند در هر اینچ مربع 
4 ترابیت اطالعات ذخیره کند. این چنین هارددیسکی 
کار  به  اینچی   2.5 یا  اینچی   3.5 ابعاد  در  می تواند 
گرفته شود. هارددیسک های 3.5 اینچی در رایانه های 
اینچی در لپ تاپ ها  دسکتاپ و هارددیسک های 2.5 
این  بخش  نوید  خبر  این  و  می شوند  گرفته  کار  به 
موضوع است که دستگاه های کوچک همراه آینده مانند 
لپ تاپ ها و برخی از تبلت ها، به حافظه های بسیار بسیار 
بزرگ تری مجهز خواهند بود؛ بدون آن که نیاز آن ها به 

مصرف انرژی به طور چشم گیری افزایش یابد.
در حال حاضر متراکم ترین هارددیسک های موجود در 
بازار ۷50 گیگابیت اطالعات در هر اینچ مربع ذخیره 
می کنند. با این فناوری جدید و به وجود آمدن رقابت 
جدی میان سازندگان هارددیسک در این زمینه، می توان 
پیش بینی کرد به زودی شاهد ورود هارددیسک های 60 

ترابایتی به بازار خواهیم بود.

بازار بیایند اما این اتفاق رخ نداد و بعدها سیگیت وقوع 
آن را به سال 2015 یا 2016 موکول کرد.

برای  سیگیت  شرکت   2012 سال  در  بعد  سال  دو 
اولین بار موفق به ساخت هارددیسکی شد که امکان 
را  اینچ مربع  ترابیت اطالعات در یک  ذخیره سازی 1 
ممکن می ساخت و امکان عرضه این هارددیسک ها به 

زمان نزدیک تری در سال 2014 موکول شد.
اما همزمان با تحقیقات گسترده و موفق سیگیت در این 

مبتنی بر فناوری امروزی، از یک واحد بسیار کوچک لیزری برای گرم کردن 
نقاط بسیار کوچک روی سطح هارددیسک استفاده می شود. سپس واحد 
نویسنده می تواند به کم ترین فاصله با صفحه هارددیسک دست یابد و تنها 

یک نقطه بسیار کوچک را تحت تاثیر میدان مغناطیسی خود قرار دهد.
آزمایشگاهی  به محصول  بار  اولین  برای  در سال 200۷ شرکت سیگیت 
دست یافت که تولید هارددیسک هایی با اندازه فیزیکی 3.5 اینچ و فضای 
ذخیره سازی 37.5 ترابایت را ممکن می ساخت. اگر چه در آن زمان به طور 
خوشبینانه ای این امید وجود داشت که این هارددیسک ها در سال 2010 به 

می توان  روزها  این  و  ارزان تر شدن هستند  حال  در   4K تلویزیون های 
تلویزیون های HD قدیمی تر را هر جایی دید. فایل های صوتی جزئیات 
فیلم برداری،  و  عکاسی  دوربین های  و  می گنجانند  خود  در  را  بیشتری 
تصاویری با کیفیت تر و با جزئیات بیشتری را ذخیره می کنند و همه این ها 

یعنی فایل هایی حجیم تر.
کل  که  را  روزگاری  دارند  خاطر  به  خوبی  به  که  کسانی  نیستند  کم 
کار  نتایج  و  بارگذاری می شد  دیسک  فالپی  یا سه  دو  از  سیستم عامل 
کاربر نیز روی یک فالپی دیسک دیگر ذخیره می شد اما این روزها یک 
گیگابایت اطالعات، حجم واقعا اندکی است و هارددیسک های 1 یا 2 

ترابایتی معمول نیاز بسیاری از کاربران رایانه را رفع نمی کند.
این همان نیازی است که سازندگان هارددیسک در جهان را به سمت 

ساخت هارددیسک های پرظرفیت تر به حرکت انداخته است.
 HAMR در سال 2006 شرکت فوجیتسو یک ایده نسبتا قدیمی موسوم به
را به عنوان یک تئوری برای افزایش ظرفیت هارددیسک ها به کار گرفت. 
در این روش، با استفاده از گرما و استفاده از آلیاژهای خاص در صفحه 
ذخیره سازی هارددیسک می توان حساسیت یک نقطه از هارددیسک را 
افزایش داد. با این کار می توان با استفاده از انرژی مغناطیسی کم تری، 
نقطه بسیار کوچک تری از هارددیسک را تحت تاثیر قرار داد، به طوری 
که نقاط اطراف آن دست نخورده باقی بمانند. این روش می تواند چگالی 
 HAMR ذخیره اطالعات در هارددیسک های مرسوم را افزایش دهد. در

یک گام بلند به سمت هارددیسک های 6۰ ترابایتی
»وسترن دیجیتال« خبر داد: ذخیره 4 ترابیت در یک اینچ مربع
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شرکت زیرساخت، مالک و متولی زیرساخت فیبرنوری در ایران است. این 
شرکت دولتی از بدو تاسیس این مسئولیت را بر عهده داشته است. شرکت 
ارتباطات زیرساخت تنها واردکننده و توزیع کننده پهنای باند در کشور است 
و شرکت مخابرات ایران، شرکت های ندا و سرویس دهنده های کوچک تر 
اینترنت از این شرکت پهنای باند می خرند و هیچ انتخاب دیگری ندارند. 
شرکت مخابرات ایران، شرکتی که چند سال بیشتر از خصوصی شدنش 
نمی گذرد، مالک سیم های مسی تلفن ثابت است؛ سیم هایی که این روزها 
عالوه بر برقراری مکالمات تلفنی، برای برقرار ارتباط اینترنت و برخی از 
ــود. هر کس (چه حقیقی،  خدمات پهنای باند کوچک به کار گرفته می ش
ــیم مسی نیازمند باشد، باید از  چه حقوقی) که به خدمات تلفن ثابت و س

این شرکت خدمات بگیرد و هیچ انتخاب دیگری ندارد.
رایتل، نام تجاری اپراتور سوم تلفن همراه، خدمات نسل سوم تلفن همراه 
را در اختیار دارد و هر کس که به خدمات 3G و اینترنت پرسرعت بیسیم 
نیازمند باشد، باید از این شرکت خدمات بگیرد و در محدودیت های فراوان 

جغرافیایی این شرکت در خدمات دهی، اسیر باشد.
ــرکت ها  ــوان در دولت یافت. این ش ــن انحصارها را می ت ــه تمام ای ریش
ــرکت، به یکی از  ــش نام یک ش ــا زمانی دولتی بوده اند و یا تحت پوش ی
ــتند و در واقع دولت ها مسئول به وجود  ــته بوده یا هس وزارتخانه ها وابس
ــکالت ارتباطات  آمدن این انحصارها بوده اند؛ انحصارهایی که  تمام مش

ایران در آن ریشه دارد.
ــد، انحصار این خدمات  ــور ش زمانی که اپراتور دوم تلفن همراه وارد کش
ــدن بازار، ارزان شدن سیم کارت  ــاهد رقابتی ش ــت و خیلی زود ش شکس
ــک آن جایی که  ــدن ده ها خدمات ارزش افزوده بودیم. بی ش و افزوده ش
ــود بردند و حتی خود اپراتور اول که  ــته شد، همه مردم س انحصار شکس
این روزها با نام همراه اول شناخته می شود، خیلی سریع خود را با شرایط 

ــک از رقابت سازنده ای که مجبور به آغاز آن  رقابتی منطبق کرد و بی ش
ــده بود، منافع بسیاری کسب کرد. اگر چه این طور به نظر می رسد که  ش
ــدان زیادی در زمینه رفع انحصارها نمی توان انجام داد اما حداقل  کار چن
می توان از آن ها درس گرفت. همه این خدمات برای بقا و یا رشد خدمات 
ــور ما حیاتی هستند اما بالی انحصار به جان  آن ها افتاده  ارتباطی در کش
ــلطه ای منفعت طلبانه (بخوانید ظالمانه)  ــن خدمات را به رکود و یا س و ای
ــت. پس باید حداقل درس گرفت بالی انحصار را به جان  دچار کرده اس
ــور نینداخت اما واقعیت این است که کشورمان  خدمات آتی ارتباطی کش
در آستانه ابتال به یکی دیگر از این انحصارهاست. انحصاری که امروز با 
عنوان شبکه ملی اطالعات شناخته می شود. شبکه ملی اطالعات، شاهراه 
اطالعات کشور خواهد بود و مردم به صورت خرد و منزل به منزل از آن 
بهره مند خواهند شد اما مانند گذشته، این خدمات انحصاری است. شرکت 
ایرانیان نت در دولت گذشته با مصوبه هیات وزیران و خارج از تشریفات 

مزایده، پیروز پروانه خدمات شبکه ملی ارتباطات شد.
در سایت این شرکت آمده است: "شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی 
ــبکه دسترسی پهن  باند  ایرانیــان  نت، اولین و تنها دارنده مجوز ایجاد ش
کشور مبتنی بر فیبر نوری در سال 1390 و با هدف ایجاد شبکه دسترسی 
فیبر نوری در سطح کشور و همچنین ارائه خدمات ارزش افزوده تشکیل 
شده است". به تازگی وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از مراسم ها و به طور 
غیر رسمی اظهار امیدواری کرده است که بخشی از خدمات مخابرات که 

انحصار به وجود آورده، از انحصار شرکت مخابرات خارج شود. 
ــات در همین  ــر محترم ارتباط ــت وزی ــد گفت که بهتر اس ــخ بای در پاس
ماه های آغازین کار خود و پیش از وقوع یک انحصار جدیدتر و به مراتب 
خطرناک تر، فکری به حال مشکالت فراوانی که در آینده از این انحصار 

ناشی می شود بنمایند.

انحصار، بالی جان ارتباطات در ایران
9/750/000ريال وحید    صفایی

5/850/000 ريال
1/530/000 ريال
1/870/000 ريال
3/370/000 ريال

 INTEL Corei7-3.9GHz–8MB
   INTEL  Core i5-3.6GHz–6MB
   AMD Athlon II X2 250 AM3

     Pentium 2.9GHz–3MB

INTEL Core i3 3.2GHz–3MB

1/040/000ريـال
950/000 ريـال

3/770/000ريـال
2/620/000ريـال
1/430/000ريـال

      Zotac GF210 1GB DDR3
                XFX ONE HD5450 1GB DDR3

            NVIDIA -2GI (128bit,DDR3)GT

GIGA  GT630 2GB  DDR3 128bit       

XFX HD5450 2GB DDR3    

1/190/000 ريـال
1/750/000 ريـال
7/490/000 ريـال
2/390/000 ريـال
2/980/000 ريـال

Elite A780LM-M2 
 ELITE Elite G41T-M16 

 GIGA  GA-Z87X-D3H

  GIGA  P61A-D3

  GIGA   GA-P75-D3

700/000 ريــال
2/300/000 ريال
1/050/000 ريال
4/200/000 ريال
5/450/000 ريال

PASCAL 300W
     GREEN GP 600A-EU  
     GREEN GP 330A-HE  

  GREEN GP 750B-0C     

GREEN GP 850B-OC                        

680/000 ريــال
1/200/000 ريـال
1/220/000 ريـال
1/270/000 ريـال
1/350/000 ريـال

2GB Kingmax   1333
4GB Geil  1333  Pristine

4GB Kingmax   1333
4GB Geil  1333  SODIMM

2GB Apacer     800

6/700/000 ريال
6/500/000 ريال
6/100/000 ريال
8/100/000 ريال
19/100/000 ريال

  ACER Iconia A1-810
   ASUS MEMOPAD ME173

LENOVO A2107A-H

 AXTROM AX 8E01 
ASUS EPAD ME400cl

با باس  بایت جان. یک رم لپ تاپ 4 گیگابایت   سالم 
گیگابایت   2 رم  یک  خودش  لپ تاپ  خریدم.   1۶۶۶
1۳۳۳ دارد و تا 1۳۳۳ بیشتر ساپورت نمی کند. حاال من 
نمی کند  کار  را که روی لپ تاپ می گذارم  رم 4 گیگابایت 
با رم 2  باال نمی آید و اخطار می دهد ولی وقتی  و دستگاه 
کار می کنم مشکلی نیست و سیستم روشن می شود و باال 

می آید. مشکل از کجاست؟  
مورد  باس  میزان  کرده اید،  بیان  که خودتان  عزیز همان طور  دوست 
پشتیبانی توسط سیستم برای کاری که در نظر دارید 1333 است. از 
این رو نمی توانید میزان باالتری را انتخاب کنید. باید رم را تعویض کنید 

و همچنین سیستم عامل 64 بیتی نصب کنید.
 Geforce gtx 460 سالم بایت. من یک کارت گرافیک 
دارم که چند وقت پیش در حین بازی صفحه مانیتور سیاه 
می شد و سیستم Reset می شد. بعد از این که درایور آن 

را به روز کردم مشکل Reset حل شده ولی فن آن صدای 
طبیعی  صدا  این  بدانم  می خواستم  می دهد.  زیادی  خیلی 
است؟ مشکل گرافیک من فقط عدم به روز رسانی بوده یا 

ممکن است باز هم مشکل برگردد؟
به طور طبیعی با افزایش دما دور فن زیاد می شود. اگر در حالت عادی هم 
 Msi After Burner ــت می توانید با نرم افزار دور فن باال و نویز زیاد اس
ــراغ  ــکل به س دور فن را تنظیم کنید. در مورد بخش دوم اگر باز هم مش
شما آمد می تواند هم از بازی باشد و هم از فن کارت که نمی تواند پردازنده 

را خوب خنک کند.
علت  فقط  مرگ  آبی  صفحه  شدن  ظاهر  بایت.  سالم   

سخت افزاری دارد یا نرم افزاری هم هست؟  
این مشکل عموما به خاطر بروز مشکل در هسته ویندوز یا درایوری می باشد 
که در حالت Kernel Mode در حال اجراست. به خاطر وجود درایور می توان 

گفت علت ظاهر شدن این صفحه هم نرم افزاری است و هم سخت افزاری.

| Tablet |

| RAM |

| Power |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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باشد.  داشته  می تواند  زیادی  دالیل  اینترنت  قطعی 
مخابراتی،  سرورهای  قطعی  مودم،  شدن  خراب 
روی  کشتی  لنگر  افتادن  حتی  و  کابل ها  پوسیدگی 
از  یک  هیچ  که  صورتی  در  اما  دریا!  کف  کابل های 
اتفاقات فوق رخ نداده بود و همچنان اینترنت ما دچار 
قطعی بود، آن وقت چه؟ یکی از دالیلی که کم تر به 
آن توجه شده موضوع تداخل امواج رادیویی می باشد. 
امروزه اکثر افراد در خانه یا محل کار نیاز دارند تا  توسط 
لپ تاپ، تلفن همراه یا تبلت خود به اینترنت دسترسی 
یا  بیسیم  مودم  یک  منظور  همین  به  و  باشند  داشته 
همان وایرلس تهیه می کنند. مودم های بیسیم خانگی با 
باند فرکانسی 2.4GHz کار می کنند. احتماال می دانید 

 (ISM) 2.4 جزو باندهای فرکانسی آزادGHz که باند
قرار دارد. به این معنی که شرکت های تجاری برای این 
که محصول بیسیم خود را با این فرکانس تولید کنند، 
به  که  دستگاه هایی  اکثر  ندارند.  مجوز  اخذ  به  نیازی 
صورت بیسیم در اطراف ما هستند، از این باند استفاده 
می کنند. مانند هدست های بلوتوث، ریموت های درب 
روز  رشد  مایکروفرها.  حتی  و  بیسیم  تلفن های  گاراژ، 
می کنند  کار  رادیویی  امواج  با  که  دستگاه هایی  افزون 
جمله  از  آورده اند.  ارمغان  به  خود  با  نیز  را  مشکالتی 
مشکل تداخل امواج که موجب به وجود آمدن نویز و 
از بین رفتن داده های ارسالی می شود. به همین منظور 
برای باند فرکانسی مذکور 11 کانال (مانند کانال های 
تلویزیونی) در نظر گرفته شده و هر دستگاه بیسیم یکی 
از کانال ها را انتخاب کرده و از آن استفاده می کند. حال 
اگر دستگاه های بیسیم اطراف ما همگی از یک کانال 
خاص استفاده می کردند و از قضا با کانال مودم بیسیم 
ما یکی بود، چه کنیم؟ تمام این توضیحات را دادیم تا در 
این هفته به شما یک نرم افزار مفید و بسیار کاربردی برای 
رفع این مشکل ارائه کنیم. نرم افزاری را که این هفته 
می خواهیم معرفی کنیم نرم افزار inSSIDer نام دارد. 
کار این نرم افزار نشان دادن باند فرکانسی دستگاه های 
بیسیم اطراف ما می باشد که البته یک سری اطالعات 
جانبی از جمله آدرس سخت افزاری دستگاه (MAC) و 
شرکت تولیدکننده آن را نیز در اختیار ما قرار می دهد. 

نسخه رایگان این برنامه فقط مودم ها را نشان می دهد 
ولی نسخه های پولی آن توانایی نشان دادن باند فرکانسی 
تلفن های بیسیم و موارد دیگر را نیز دارند. به عنوان نمونه 
در زمانی که یک مودم در باند فرکانسی 2.4GHz روی 
کانال 1 مشغول به کار می باشد. اگر شما این نرم افزار 
را در محل کار خود یا در آپارتمان راه اندازی کرده و به 
اجرا درآورید مطمئنا تعداد بسیار زیادی مودم را مشاهده 
خواهید کرد که تعدادی از آن ها کانال فرکانسی شان با 
شما یکی خواهد بود و مدام روی مودم شما نویز خواهند 
نویز  آن ها  مودم  روی  هم  شما  مودم  البته  (و  انداخت 
در  که  مودم هایی  تعداد  اگر  این صورت  به  می  اندازد). 
حوالی شما وجود دارد از حدی بیشتر شود، شما به نوعی 
دچار دردسر می شوید. برای حل مشکل فقط کافی است 
وارد کنترل پنل مودم خود شوید و کانال آن را به کانالی 

که تراکم کم تری در محل شما دارد تغییر دهید.
زمانی  که  باشید  کرده  برخورد  مشکل  این  با  شاید 
اینترنت شما قطع  که تلفن بیسیم خود را برمی دارید 
است.  واضح تر  شما  برای  آن  دلیل  اکنون  می شود 
متاسفانه نسخه رایگان این برنامه فرکانس تلفن های 
مشکل  این  حل  برای  ولی  نمی دهد  نشان  را  بیسیم 
می توان از راه سعی و خطا با تغییر دادن کانال مودم 
خود بین باند های 1، 6  و 11 کانالی را پیدا کرده که با 

تلفن منزل یا محل کار تداخل نداشته باشد.
www.metageek.net/support/downloads

ــتم عامل های پر کاربرد روی رایانه های  یکی از سیس
رومیزی امروز ویندوز ۷ است.

ــب است که  ــماره ما برای افرادی مناس مطلب این ش
ــتند و سیستم عاملشان نیز   در کار با رایانه تازه کار هس

ویندوز ۷ است.
ــدوز ۷ صفحه اصلی یا همان Desktop مانند  در وین
ــیک به دو قسمت تقسیم می شود.  ویندوزهای کالس
ــت که در پایین صفحه قرار دارد  بخش اول نواری اس
و بخش دوم همان خود صفحه است. نوار پایین مثل 
همیشه در سمت راست خود ساعت و تاریخ را نمایش 
ــدادی آیکن دیده  ــز تع ــمت چپ نی ــد و در س می ده
ــمت چپ همان آیکن معروف ویندوز  ــود که س می ش

است که این بار گرد شده است.

تصویر صفحه را عوض کنید
ــر عالقه دارد انجام  ــوال اولین موضوعی که کارب معم

دهد، تغییر عکس پس زمینه Desktop است.
ــت وقتی  ــام این کار در ویندوز ۷ کافی اس برای انج
ماوس روی صفحه اصلی دسکتاپ است دکمه سمت 
راست ماوس را فشار دهید و به اصطالح راست کلیک 
 Persolalize ــده گزینه کنید و از داخل منوی باز ش
ــبتا در پایین منوی باز  ــاب کنید. این گزینه نس را انتخ

شده قرار دارد.
ــت  ــازی اس این گزینه که در لغت به معنی شخصی س
اجازه می دهد تنظیمات دسکتاپ تان را مطابق میل تان 

انجام دهید.
ــود.  ــد از کلیک روی این گزینه پنجره ای باز می ش بع
ــمت تقسیم شده است. در سمت  این پنجره به دو قس
ــت که قسمت اصلی پنجره است شما می توانید از  راس
بین تم های مختلف یکی را برای دسکتاپ تان انتخاب 
ــته باشید که انتخاب یک تم هم  کنید. باید توجه داش
ــر پیش زمینه را عوض می کند و هم رنگ منوها  تصوی
ــدن پنجره ها را  و صدای کلیک ماوس و صدای باز ش

تغییر می دهد.
حتی ممکن است با عوض کردن تم "اسکرین سیور" 

شما هم تغییر کند.
ــما می توانید از فهرست تم های موجود در ویندوز ۷  ش

یکی را انتخاب کنید و از آن لذت ببرید.
ــه رنگ ها و صداها  ــت که کلی مزیت تم ها در این اس

ــده اند تا مجموعه ای  و تصاویر با یکدیگر هماهنگ ش
ــما  ــاید ش ــت را در اختیار کاربر قرار دهند. ش یک دس
ــید فقط تصویر پس زمینه را عوض  دوست داشته باش
ــده قسمت پایین  کنید. در این صورت در پنجره باز ش

گزینه Desktop Background را انتخاب کنید.
ــوید که در  بعد از انتخاب آن وارد پنجره دیگری می ش
قسمت اصلی آن مجموعه ای از تصاویر از پیش تهیه 

شده برای انتخاب وجود دارد.
ــود ویندوز را  ــر از تصاویر خ ــر دیگری غی ــر تصوی اگ
 Browse ــد در پس زمینه بگذارید باید کلید می خواهی
ــت، انتخاب کنید و  را که در باالی پنجره تصاویر هس
ــت وجو در فایل ها و پوشه ها تصویر مورد  در آن با جس
ــد. برای این که این تصویر به  نظرتان را انتخاب کنی
طور دائم تصویر پس زمینه بشود باید گزینه Save را 

بعد از آن کلیک کنید. 
ــر از امکانات تصویر پس زمینه، امکان تغییر  یکی دیگ

خودکار این تصویر است.
برای مثال می توانید در منوی مربوط انتخاب کنید که 
عکس ها هر یک دقیقه یک بار عوض شود. برای این 
کار باید در منوی : Change Picture Every  از بین 
گزینه های موجود زمان مورد نظرتان را انتخاب کنید. 
ــتر  ولی حتما باید قبل از آن تعداد تصاویر انتخابی بیش

از یک تصویر باشد.
امکان دیگری که می توانید با آن کار کنید شکل قرار 
ــت. در  ــر انتخابی در صفحه نمایش اس ــن تصوی گرفت
ــمت پایین پنجره ای که باز کردید گزینه ای وجود  قس

ــوان : Picture Position  که وقتی روی  ــا عن دارد ب
آن کلیک می کنید مجموعه ای از انتخاب های مختلف 
ــه می توانید از بین آن ها یکی را  ــما می دهد ک را به ش

انتخاب کنید.
ــام دادید دکمه  ــه تغییرهای تان را انج ــد از این ک بع
Save را فشار دهید تا تغییرات ضبط شود و به منوی 

قبلی برگردید.

منوها را رنگ آمیزی کنید
ــوی Personalize می توانید رنگ منوها را نیز  در من

تغییر دهید.
ــوی Start یا نوار پایین صفحه  ــاید از رنگ آبی من ش
ــتم عامل رایانه خود خسته شده باشید. این رنگ  سیس
ــمان  ــت آس آبی که پیش فرض کامپیوتر و ویندوز اس

(sky) نام دارد.
 Window گزینه Personalize ــره ــن پنج در پایی
Color را انتخاب کنید و بعد از باز شدن پنجره جدید 

ــنهادی رنگی را انتخاب کنید و  از بین رنگ های پیش
نتیجه را ببینید.

می توانید کلی از رنگ آمیزی سیستم عامل رایانه خود 
ــت آخر از این همه  ــت دس لذت ببرید ولی ممکن اس
ــوید و دل تان بخواهد به حالت اولیه  ــته ش رنگ خس
ــته قدیمی  ــاز گردید. یعنی همان رنگ آبی خس آن ب

سیستم عامل ویندوز ۷.
ــمت چپ را  ــت رنگ باال س ــرای این کار کافی اس ب

انتخاب کنید که همان Sky معروف است.

 لطفا راهنمایی کنید که در ویندور 8 چگونه می توانم رنگ پس زمینه 
Windows Photo Viewer  را تغییر دهم؟

09۳۶00018۳9
در  که  است  تصاویر  مشاهده   جهت  نرم افزاری  نام   Windows Photo Viewer

ویندوزهای ۷ و 8 به طور پیش فرض نصب شده است. رنگ پشت زمینه  این برنامه 
به هنگام نمایش تصاویر سفید رنگ است. با استفاده از روش زیر می توانید از طریق 
رجیستری ویندوز، رنگ پشت زمینه Windows Photo Viewer را به رنگ دلخواه 

خود تغییر دهید، این کار در ویندوزهای ۷ و 8 امکان پذیر است.
 Enter را وارد کرده و regedit عبارت Run برای این منظور پس از باز شدن پنجره

بزنید تا پنجره  Registry Editor نمایان شود. سپس به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows Photo 

Viewer\Viewer          

اکنون از قسمت دیگر صفحه روی فضای خالی راست کلیک کرده و
New > DWORD (32Bit) Value

را انتخاب کنید. نام این مقدار جدید را BackgroundColor قرار دهید. اکنون روی 
BackgroundColor دوبار کلیک کنید. حال باید کد رنگ مورد نظر خود را بر مبنای 

HEX وارد کنید. برای مشاهده فهرست کامل این کد رنگ ها می توانید به نشانی

http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp

 FF1092E8 مراجعه کنید. به عنوان مثال برای تغییر رنگ پشت زمینه به آبی باید کد
 Windows کلیک کنید. حال با باز کردن یک تصویر با OK را وارد کرده و روی

Photo Viewer می توانید تغییر را مشاهده کنید.

 چگونه می توانم در ویندوز 8 نمایش پنل های کناری را غیرفعال کنم؟
09۳80004۳41

همان طور که می دانید ویندوز 8 از دو محیط کلی تشکیل شده است. یکی از آن ها 
Metro( Modern UI) است و دیگری همان محیط دسکتاپ قدیمی. برای ارتباط 

بین این دو محیط می توان از دو پنل کناری ویندوز 8 به نام های Charms Bar و 
Switcher استفاده کرد. برای دسترسی به Charms Bar باید نشانگر ماوس را در 

باالی سمت راست صفحه نمایش قرار دهید تا این منو پدیدار شود. امکاناتی نظیر 
جست وجو، دسترسی به صفحه Start و تنظیمات ویندوز در اینجا قرار دارد. همچنین 
با قرار دادن نشانگر ماوس در باالی سمت چپ صفحه نمایش، Switcher پدیدار 
 Modern UI می شود که امکان جابه جایی بین برنامه های در حال اجرا در دو محیط
و دسک تاپ را فراهم می سازد. در صورتی که عالقه ای ندارید تا با قرارگیری ماوس 
در باالی سمت راست و چپ صفحه این دو پنل پدیدار شوند به روش زیر می توانید 
این ویژگی ها را غیرفعال کنید. برای این منظور در محیط Run عبارت regedit را 
وارد نموده و Enter را بزنید تا ویرایش گر رجیستری ویندوز باز شود. اکنون در محیط 

Registry به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\ImmersiveShell

حال روی ImmersiveShell راست کلیک کرده و New > Key را انتخاب کنید. 
نام این کلید جدید را EdgeUI قرار دهید. اکنون در حالی که EdgeUI در حالت 
کلیک  راست  صفحه  از  خالی  فضای  روی  صفحه  دیگر  قسمت  از  است،  انتخاب 
کرده و New > DWORD (32-bit) Value را انتخاب کنید. نام این مقدار جدید 
دوبار   DisableCharmsHint روی  حال  دهید.  قرار   DisableCharmsHint را 
کلیک کرده و در پنجره باز شده مقدار Value data را به 1 تغییر داده و OK کنید. با 
 Charms این کار در صورتی که ماوس را به باالی سمت راست صفحه ببرید دیگر
 DWORD Value نمایان نخواهد شد. در مرحله بعد باید مجدد یک ورودی Bar

 Value data قرار دهید. سپس مقدار DisableTLcorner ایجاد کرده و نام آن را
آن را نیز به 1 تغییر دهید. با این کار با بردن نشان گر ماوس به باالی سمت چپ 
صفحه اثری از Switcher هم نمایان نخواهد شد. برای بازگردانی به حالت اولیه نیز 
کافی است مقادیر وارد شده برای هر کدام از DWORD Value را به 0 تغییر دهید.

ویندوز 8  در    Windows Store از  منظور  که  دهید  توضیح  لطفا   
چیست و چگونه می توانم آن را غیرفعال کنم؟ 

09۳۷00098۷۶
یکی از ویژگی های جدیدی که در ویندوز 8 به چشم می خورد Windows Store یا 
برنامه های مخصوص Metro و   Windows Store فروشگاه ویندوز است. در محیط
همچنین برنامه های دسک تاپی جهت سهولت کاربران برای دریافت به طور رایگان و یا غیر 
رایگان قرار گرفته است. در صورتی که به این فروشگاه احتیاجی ندارید به روش زیر می توانید 
 gpedit.msc عبارت Run آن را در محیط ویندوز 8 غیرفعال کنید. برای این کار در محیط
را وارد کرده و Enter بزنید. در پنجره باز شده از قسمت سمت چپ صفحه، به مسیر زیر بروید:
User Configuration\Administrative Templates\Windows Compo

nents\Store

اکنون از سمت راست پنجره، روی Turn Off the Store Application دوبار کلیک 
کنید. در پنجره جدید گزینه Enabled را انتخاب کرده و OK کنید. در مرحله بعد مجدد 
کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید و در محیط Run عبارت gpupdate /force را 
وارد کنید. با انجام مراحل فوق Windows Store غیرفعال خواهد شد و به هنگام ورود 
به آن پیغامی مبنی بر غیردسترس بودن آن نمایان می شود. برای فعال کردن آن باید در 

همان پنجره Turn Off the Store Application، گزینه Disabled را انتخاب کنید.
ساره چرکزی 

حل یکی از هزاران مشکل اینترنت
 گلس�ا ماهی�ان

بازی با رنگ ها و عکس ها
 اولین قدم ها در ویندوز ۷ 

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــمند و البته نوع و ساختار  ــترش گوشی های هوش گس
ــا در کنار  ــده ت ــث ش ــا باع ــتم عامل های آن ه سیس
ــخه های جدیدتر و امکانات متنوع ، وابستگی و نیاز  نس
بیشتر به داشتن ارتباط پایدار اینترنتی افزایش یابد؛ تا 
جایی که می توان گفت که بدون داشتن ارتباط پایدار 
اینترنتی یک گوشی هوشمند بیشترین کارایی خود را 

از دست می دهد.
ــت با دنیای  ــرعت و با کیفی ــتن ارتباطی پر س با داش
اینترنت، قلمرویی از امکانات و نرم افزارهای اینترنتی 
ــی از حوزه های این  ــما قرار می گیرد. یک در مقابل ش
ــتند که امکان  ــای ارتباطی هس ــا، نرم افزاره برنامه ه
ــق اینترنت فراهم  ــا مخاطبین تان را از طری ــاط ب ارتب
ــترش زیادی  ــازد. این نرم افزارها که اکنون گس می س
پیدا کرده اند برای پلتفورم های مختلف عرضه شده اند 
تا بتوانند تمام کاربران را با سیستم عامل های مختلف 
ــوند. نرم افزار این هفته نیز جزو همین دسته  شامل ش

از نرم افزارها است.
 SynergeTech ــاخت شرکت نرم افزار wnmlive س
ــبکه اجتماعی  ــت که همانند یک ش Solutions اس

کامل عمل می کند.
با استفاده از این برنامه و داشتن یک اشتراک اینترنتی 
ــا مخاطبین خود تماس  ــد با کم ترین هزینه ب می توانی
ــال کنید که این  ــید و یا به آن ها پیام ارس ــته باش داش
ــود.  ــات از طریق اتصال اینترنتی برقرار می ش ارتباط

ــه کـار کنیـد و  ــد با ایـن برنام ــرای این که بتوانیـ ب
ــتـراک  ــتفـاده کنید بایـد یک اش از امکانـات آن اس
ــتراک می توانـد همـان  ــید کـه این اش ــتـه باش داش
ــد و یـا  ــبکه اجتماعی باش ــما در یک ش ــتراک ش اش
می توانید از طریق سایت خـود نرم افزار که به همـان 

نام است، ثبت نام کنید.
در صورتی که از اشتراک شبکه اجتماعی استفاده کنید 
ــازی برای داشتن مخاطبین تان صورت  یک همگام س
می گیرد که کار شما را بسیار راحت می کند. عالوه بر 
ــاد ارتباط صوتی ایجاد انواع ارتباطات چند  امکان ایج
رسانه ای نیز در اختیار شما قرار می گیرد که می توانید 
ــای برنامه، از آن ها  ــا رابط کاربری زیب ــه راحتی و ب ب

استفاده کنید.
ــد تا  ــه ای باش ــه گون ــد ب ــن می توان ــن مخاطبی یافت
ــوند و  ــما معرفی ش ــراد به منطقه ش ــن اف نزدیک تری

می توانید صفحه آن ها را ببینید.
در این برنامه امکان ذخیره تصاویر و حتی ارسال نظر 

برای مخاطبین وجود دارد.
ــاس پارامترهای مختلف به  ــایت wnmlive بر اس س
کاربرانش امتیاز نیز می دهد و شما می توانید به ارتقای 

این امتیازها بپردازید. 
ــارکت در موضوعات مختلف روز و اعالم نظر در  مش
ــا و امکان ویرایش و حذف نظرات از دیگر  مورد آن ه

امکانات wnmlive است.

ــون،  ــی های آیف ــون، گوش wnmlive روی ویندوزف

ــما قابل  آندروید، ویندوز 8 و حتی مرورگر اینترنتی ش
ــت و از این بابت جامعیت مناسبی دارد و  دسترس اس

تمام سیستم عامل ها را پوشش می دهد.
ــم MB 2 برای  ــزار با حج ــت این نرم اف ــرای دریاف ب
ــخه های 7.5 و 8  ــون، نس ــدوز ف ــتم عامل وین سیس

می توانید از نشانی زیر استفاده کنید.

http://goo.gl/UFd2uU

حسین سید    آباد    ی 

ارتباطاتی جدید در قلمرویی جدید

برای بازی های فکری همیشه تکنیک های ساده می تواند 
یک خالقیت بیافریند و موجب شود تا یک بازی جدید و 
موفق خلق شود. این بار یک بازی فکری ساده اما زیبا را 

به کاربران آیفون پیشنهاد می دهیم.
 Chillingo ــرکت ــط ش بازی Dingle Dangle توس
ــاده و زیبا است.  ــتانی س ــده که دارای داس ــاخته ش س
ــاق زمین و درون  ــران کارتونی و کوچک در اعم کارگ
غارهای پر پیچ و خم گیر کرده اند و تنها امیدشان شما 
ــیله ای که در اختیار دارید یک طناب  ــتید. تنها وس هس
ــران را به  ــد با همین طناب کارگ ــت که باید بتوانی اس
ــانید. در راه باال کشیدن  ــطح زمین برس سالمت به س
کارگران، موانع زیادی هستند که می توانند به کارگران 

آسیب برسانند. تنها راه مقابله با این موانع حفظ تعادل 
طناب است تا آن را در مسیری قرار دهید تا کارگران به 
موانع برخورد نکنند؛ کارگرانی که در طول تمام این راه 
طوالنی آویزان هستند. در این راه باید در حرکت هایی 
ــاک عبور کنید.  ــع از تنگناهای خطرن ــریع و به موق س
ــا 60 مرحله متفاوت طراحی کرده  Chillingo برای م

ــی و کاراکترهایی بامزه  ــی از محیطی کارتون که همگ
تشکیل شده اند و در مراحل مختلف ممکن است جنس 
طناب تغییر کند. محیط بازی با رنگ های متنوع و زیبا 

تزئین شده و گرافیکی با کیفیت باال دارد.
برای دریافت بازی به نشانی زیر مراجعه کنید.

http://goo.gl/yTwRq1

 لطفا در مورد ویژگی های گوشی موتوروال Moto x توضیح دهید.
دارای  بودند  آن  منتظر  همه  که  موتورال  و  گوگل  مشترک  محصول  اولین 
صفحه نمایشی به اندازه 4.7 اینچ از نوع AMOLED است که برای شما دقتی به 

اندازه 720p را به ارمغان می آورد.
به لطف وجود Magic Glass که با همکاری Corning ساخته شده است قدرت 
محافظت باالیی برای صفحه نمایش به وجود آمده است و همچنین باعث مخروطی 

شدن لبه های صفحه نمایش آن شده است.
در صفحه نمایش این گوشی جدید موتوروال، از فناوری ماتریس های RGB استفاده 
شده است و با در نظر گرفتن غلظت 316ppi آن می توان صفحه نمایشی شارپ تر 

را در اختیار داشت.
صفحه نمایش AMOLED آن با رنگ هایش نه تنها زیبایی را برای شما به ارمغان 
می آورد بلکه صفحه نمایشی فعال را به شما می دهد به این صورت که موقعی که 

صفحه نمایش خاموش است شما می توانید هشدار های خود را ببینید.
قسمت فعال صفحه نمایش که کسری از صفحه نمایش اصلی را در بر دارد ساعت 
برنامه مورد  به  با لمس شکلک آن  پیام های هشدار نشان می دهد که  را به همراه 

نظر پرش می کنید.
که  طور  هر  می توانید  شما  که  است  این  است،  موتوروال  مختص  که  ویژگی  یک 

می خواهید گوشی را طراحی کنید.
تغییرات و دیدن  ایجاد  امکان  به شما  دارد که  Moto Maker وجود  نام  با  سایتی 
نسخه نهایی را به شما می دهد. در مجموع شما امکان انتخاب بین 18 رنگ ساده، ۷ 
رنگ مفهومی و 2 قاب گوشی در رنگ های مختلف را دارید. این سایت همچون یک 
استودیوی کامل است که طراحی شما را انجام می دهید و کار مونتاژ توسط شرکت 
آمریکایی انجام می شود و به ادعای موتوروال تنها پس از 4 روز گوشی شخصی شما 

در دستان تان است.
در این سایت حتی قادرید رنگ شارژر و هدفون را هم انتخاب کنید و سفارش دهید 

که البته این امکان تنها در آمریکا در دسترس است.
شرکت موتوروال توانایی تشخیص صدا را در تراشه MOTO X این گوشی گنجانده 
را  خاص  دستورهایی  انجام  برای  باتری  کردن  مصرف  به  نیـازی  دیگر  و  اسـت 
با  شما  روزانه  کارهای  بیشتر   Ok Google Now گفتـن  با  تنها  داشت.  نخواهید 

گوشی انجام خواهد شد.
 Dual-core به همراه پردازنده Snapdragon S4 Pro در قلـب این گوشی تراشه
Krait که در فرکانس 1.7 گیگـاهرتز تنظیم شده در کنار 2 گیگابابت رم و کارت 

گرافیک Adreno 320 درست شبیـه Motorola DROID MAXX و گوشی های 
بسـیـار  آن  در   4.2.2 آندرویـد  و  می کند  عمـل   Sony Xperia SP مانند  دیگر 

روان عمل می کند.
به  از آن   Motorola سنسور دوربین عکاسی 10 مگاپیکسلی آن است که شرکت 
عنوان فناوری "ClearPixel" نام می برد. دوربین از 1.4 میکرون پیکسل استفاده 
استفاده   RGBC ماتریس  از   RGBG ماتریس  از  استفاده  جای  به  اما  می کند 
  Moto X را می دهد.  بیشتر  نور  با ۷5 درصد  اجازه عکاسی  امکان  این  می کند که 
همچنین قادر به فیلمبرداری با کیفیت HD  با سرعت 30 فریم بر ثانیه که در میان 

اسمارت فون های کنونی تک است، می باشد.
اکثر  عکس  بر  است.  هیجان انگیز  گوشی  یک  شک  بدون   Motorola Moto X

کاغذ ساخته  اعجاب آور روی  اساس مشخصات  بر  این گوشی  آندروید،  پرچمداران 
نشده بلکه بر اساس تجربه و درایت گوگل و موتوروال ساخته شده است و بیشتر روی 
امکانات جدید و کیفیت تمرکز کرده است. این گوشی حتی نزدیک مشخصات فنی 

CPU غول های آندرویدی هم نشده است.

آیا می توان  دارم   Galaxy s Gt i9000 بایت. من گوشی   سالم 
سیستم عامل آن را به آندروید 4 ارتقا داد؟

برای گوشی شما رام های غیر رسمی زیادی برای آندروید (ICS) 4.0.3 عرضه شده 
است اما رام رسمی آندروید 4 برای این گوشی عرضه نشده است.

 س�الم بایت. گوش�ی من HUAWEI y210 اس�ت. لطفا برای این 
گوشی رام معرفی کنید؟ متشکرم

آخرین رام رسمی برای گوشی شما Android 2.3 B824 است که می توانید آن را 
از نشانی زیر دریافت کنید. 

www.mediafire.com/download.php?edemj4z9m13crkz

 با س�الم. من به تازگی تلفن همراه خریدام اما اخیرا پیام هشداری 
 process.gapps.google.com مبن�ی ب�ر "متاس�فانه پ�ردازش
متوقف ش�ده اس�ت"  را  چندین بار در طول روز نمایش می دهد. برای 

حل مشکل فوق من را راهنمایی کنید. آندروید )4.1.1( جیلی بین.
را   All tab و  شوید   Application Manager وارد  و  بروید  تنظیمات  قسمت  به 
انتخاب کنید و Download Manager را پیدا کنید. احتماال باید غیر فعال باشد. 

این گزینه را فعال (enabled) کنید، مشکل احتماال حل می شود.
همچنین می توانید اشتراک و نام کاربری گوگل خود را از گوشی حذف کنید و دوباره 

آن را اضافه کنید.

طناب و کارگران معلق

آندروید  آندروید،  آخرین نسخه  آمدن  از  تاکنون  حتما 
Kitcat 4.4 با خبر شده اید؛ نسخه ای که پس از چندین 

ماه آمده تا اکثر دستگاه های آندرویدی را با خود همراه 
کند. بسیاری از شرکت های بزرگ تاکنون، برنامه به روز 
رسانی دستگاه های خود را اعالم کرده اند و برای سایر 
دستگاه های شان نیز قول هایی داده اند و تقریبا کسی را 
نا امید نکرده اند. حال قصد داریم تا با نگاهی دقیق تر 
به این نسخه از خانواده آندروید 4 که باید آخرین عضو 

هم باشد بنگریم.
Google Now 

دریافت  هوش مصنوعی  سیستم  نسخه  این  در  گوگل 
فرمان های صوتی خود را ارتقا داده و این مورد در سرویس 
Google Now مشهود است. در گوشی نکسوس 5 که 

 ”OK, Google Now“ بوده کافی است تا Kitkat معرف
را بگویید تا این سرویس گوش به فرمان شما باشد.

 حمایت از چاپ
خود  روی  چاپ  حامی  سرویس های  حاضر  حال  در 
هیچ  بدون  شما  تا  شده  داده  قرار  سیستم عامل 
کنید  استفاده  امکان  این  از  باشید  قادر  جانبی  برنامه 
 Google و  وای فای  نظیر  ارتباطی  سیستم های  با  و 

Cloud Print  بتوانید به چاپ اسناد خود بپردازید.

 عملکرد سریع تر چند وظیفه ای
شاید اصلی ترین تفاوت در Kitcat بحث مدیریت منابع 
است و در این بین با بهینه سازی مدیریت حافظه و همچنین 
بهبود سرعت پاسخگویی صفحه نمایش لمسی باعث شده 
تا اثرات اشغال حافظه کاهش یابند و حجم اشغال شده 
توسط هسته و برنامه های اصلی کاهش یابند تا جایی که 
گوگل اعالم کرده که Kitcat حتی روی دستگاه هایی با 
حافظه اصلی 512 مگابایت نیز بدون اشکال اجرا می شود. 
گوگل سعی کرده تا سرویس های زیادی که کارایی چندانی 
نیز نداشته را از حافظه حذف کند و بیشتر ظرفیت منابع را به 

برنامه های مورد نیاز در زمان اختصاص بدهد.
 نمایش کامل

در نسخه های قبلی تنها برنامه هایی اجازه داشتند از تمام 
صفحه نمایش استفاده کنند که نیاز به ورودی در زمان 
فیلم و  برنامه های پخش  در  مثال  برای  نداشتند.  اجرا 
تصاویر این امکان را مشاهده می کردید اما در این نسخه 
نوار  با یک ضربه  در هر برنامه ای که باشید می توانید 
وظیفه های باال و پایین صفحه را محو کنید و برنامه  خود 
را در صفحه نمایش کامل ببینید. امکانات دیگری نظیر 
ارتقای سرویس های NFC و افزایش امنیت و بسیاری از 

تغییرات موثر نیز در آن وجود دارند.

تغییرات آندروید در عضو جدید آندروید 4

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته Diner Dash 4 Flo Through Time نام دارد که در محیط 
یک رستوران اتفاق می افتد.

ــتوران کوچکی باز کرده و  ــته شده، رس ــینی خس ــت میز نش کاراکتر اصلی که از پش
ــتوران کوچک است کارمند زیادی  ــتوران را مدیریت می کند اما چون این رس این رس
ــتخدام نکرده است. بنابراین تقریبا بیشتر کارهای رستوران بر دوش اوست. او باید  اس
مشتریان را بر سر میز مناسب بنشاند و سفارشات را دریافت کند و بعد از آماده شدن 
غذا، آن ها را به مشتری تحویل دهد. دریافت پول و تمیز کردن میز بعد از تمام شدن 
ــاده به نظر برسد.  ــاید در نگاه اول این موضوع خیلی س ــت. ش غذا وظیفه دیگر اوس
ــتوران حضور دارند و البته ترتیب ورود آن ها  ــتری در رس اما در آن واحد چندین مش
ــت. از این رو بازیکن باید دقت و سرعت عمل زیادی داشته باشد تا این  ــان نیس یکس
ــرویس راضی باشند، پول  ــتریان از س کارها را به موقع انجام دهد. در صورتی که مش
بیشتری پرداخت می کنند. با کسب در آمد بیشتر در طی چند مرحله اندکی به امکانات 

رستوران اضافه می شود و البته با این افزایش امکانات بازی سخت تر خواهد شد. 
ــان و نه چندان  ــتری ها را به طور یکس ــلوغ شد سعی کنید مش ــرتان خیلی ش اگر س
طوالنی منتظر بگذارید. به تعداد مشتری ها دقت کرده و گروه های 2 نفر را به میزهای 

دو نفری راهنمایی کنید تا از فضای رستوران به خوبی استفاده کنید.
ــانی  ــورت تمایل می توانید این بازی را با حجمی نزدیک به 30 مگابایت از نش در ص

زیر دریافت کنید.
http://byte3.persiangig.com/Rigonauts.zip

انعام یادتان نرود!

 آی�ا س�رعت اجرای بازی ب�ا نصب بازی در درای�وی که فضای خالی 
بیشتری دارد، افزایش می یابد؟ 

به طور کلی هارددیسک در سرعت اجرای بازی نقش به سزایی ایفا نمی کند. سرعت 
راندمان  و  اولیه  بارگذاری  کرد. سرعت  تعبیر  می توان  دو شکل  به  را  بازی  اجرای 
ایفا می کند. اگر  اولیه بازی نقش به سزایی  بارگذاری  اجرای بازی. هارددیسک در 
هارددیسک سریع تر باشد و خواندن اطالعات در آن آسان تر، بارگذاری اولیه سریع تر 
تاثیر  بد،  باشد. یعنی هارددیسک  تنها می تواند منفی  تاثیر  این  البته  انجام می شود. 
بد می گذارد اما اگر بهترین هارددیسک را با بهترین شرایط در اختیار داشته باشید، 
باز هم سرعت بارگذاری بازی به رم، پردازنده و کارت گرافیک وابسته است. میزان 
نیست. چه  بازی موثر  اجرای  به طور مستقیم در سرعت  فضای خالی هارددیسک 
بسا کل فضای هارددیسک را به یک درایو اختصاص دهید و همیشه حجم خالی 
زیادی در درایو بازی موجود باشد. هارددیسک زمانی سرعت اجرا و یا بارگذاری را 
کاهش می دهد که فایل های بازی که روی آن ذخیره شده اند، چند تکه یا اصطالحا 
Fragment شده باشند. کافی است که 25 درصد فضای هارددیسک را خالی نگه 

داشته و آن را هر چند هفته یک بار Defragment کنید. این کار نه تنها مانع از کند 
شدن بارگذاری بازی می شود بلکه می تواند سرعت کلی سیستم را نیز بهبود بخشد. 
ایجاد  باشد، کم تر فایل تکه تکه شده  در صورتی که فضای خالی هارددیسک زیاد 
می شود اما این موضوع به میزان فایل های پاک شده از روی هارددیسک و حجم 
آن ها بستگی دارد. بهتر است که بازی را در درایو C و یا یکی از درایوها که حافظه 
مجازی (Virtual Memory) دارد، نصب کنید. این کار می تواند سرعت تغییر مکان 

هد را بهبود دهد؛ خصوصا زمانی که حافظه رم کمی در اختیار دارید.

 آیا دو کنسول جدید Xbox One و PlayStation 4 امکان اجرای 
بازی های کنسول های نسل قبلی خود را دارند یا خیر؟

کنسول های  بازی های  اجرای  امکان  هشتمی  نسل  جدید  کنسول  دو  از  یک  هیچ 
نسل های قبلی خانواده خود را به صورت Native دارا نیستند. این یعنی سخت افزار 
و معماری کلی این کنسول ها امکان اجرای بازی های نسل قبلی را نخواهند داشت. 
اگر چه سونی پیش بینی کرده است که با استفاده از یک Emulator در این کنسول 
بتوان بازی های نسل قبلی را در PS4 اجرا نمود اما هنوز این کار در عمل اجرا نشده 
است و صرفا در حد یک امیدواری باقی مانده است. مایکروسافت نیز امکان اجرای 

بازی های کنسول نسل قبلی خود روی Xbox One را رد کرده است.
تنها کنسول نسل هشتمی که امکان اجرای بازی های نسل هفتمی ها خود را نیز دارا 

می باشد، Wii U است.

ــن در هر یک از موقعیت ها، گیم پلی جدیدی را  و بازیک
ــمان خراش ها،  تجربه می کند. نبرد در میان یا روی آس
در میان جنگل، زیر آب، در قطار، تانک، بالگرد، هواپیما 
ــت دیگر، در هر لحظه  ــا حتی فضاپیما و ده ها موقعی ی
تازگی خاص خود را دارد و از این منظر تا آخرین مراحل 
ــرایط تازه ای وجود خواهد داشت. به همین  بازی نیز ش
دلیل اشباح در طول گیم پلی نسبتا طوالنی خود به هیچ 

وجه خسته کننده یا تکراری نخواهد شد.
تفنگ بازی، یکی از محبوب ترین بخش های بازی های 
ــباح به خوبی مورد توجه قرار گرفته  ــوتر در بازی اش ش
ــی درخواهید یافت  ــت. از اولین مراحل بازی به خوب اس
که سالح ها بسیار طبیعی تر از نسخه های پیشین طراحی 
ــلحه ریزه کاری های متعدد خود را دارد و  شده اند. هر اس
صرف نظر از قدرت سالح ها، تجربه هر یک از آن ها که 
ــیار متنوع هستند، سرگرم کننده است. این ویژگی در  بس
بخش چند نفره بازی به اوج رسیده است و بی شک یکی 

از دالیل موفقیت چشم گیر بخش چند نفره بازی است.
بخش چند نفره اشباح، بهترین بخش این نسخه جدید 
ــت. چندین مد جدید به این بخش افزوده شده است  اس
و امکان مبارزات مبتنی بر کالس های مبارزاتی، امکان 
طراحی و بهبود سالح و شخصی سازی دقیق ریزه کاری ها 
در طراحی لباس و چهره کاراکترها، بخش چند نفره بازی 

ــباح به یکی از بهترین های این سبک تبدیل کرده  را اش
است. اگر چه بخش داستانی بازی بسیار هیجان انگیز و 
ــت، بعد از تجربه بخش چند نفره احتماال  قابل قبول اس
خیلی ها نقدهای فراوانی را به کمپین بازی وارد خواهند 
کرد و این اتفاق در مورد منتقدان بسیاری رخ داده است.

بسیاری از منتقدان بازی بر این باورند که بخش های 
ــباح صرفا از نسخه های پیشین و  مختلفی از بازی اش
ــخه های Black Ops الگوبرداری  به خصوص از نس
ــبتا بهتر، تکرار شده است  شده و صرفا با ظاهری نس
ــیاری از مجالت و  ــترک در میان بس و این دلیل مش
سایت های شناخته شده بازی، مانع از کسب امتیازات 

رویایی برای بازی اشباح شده است.
ــباح خوب فروخته است. در 24 ساعت  با این وجود اش
ــک میلیارد دالر را فتح  ــروش، این بازی رقم ی اول ف
ــرد اگر چه Activision از این فروش چندان راضی  ک
نبود، چرا که در مقایسه با ندای وظیفه قبلی، این رقم 

با کاهش رو به رو بوده است.
 Xbox 360 ،Xbox One این بازی در کنسول های
PS3 ،PS4 و Wii U و سیستم عامل های ویندوز اجرا 

ــود و به ترتیب امتیازات ۷8، ۷3، ۷8، ۷2، ۷۷ و  می ش
ــب کرده است. این بازی  ۷2 را در این پلتفورم ها کس

برای رده سنی بزرگسال مناسب است.

ــی از پردرآمدترین و ثروتمندترین  ــرکت بلیزارد یک ش
ــی که  ــود در حال ــوب می ش ــازی محس ــازندگان ب س
ــرکت در مقایسه با بسیاری از  تعداد بازی های این ش
شرکت های کوچک تر نیز به مراتب کم تر است. تعداد 
ــاخته شده توسط این شرکت از تعداد  مجموعه های س
ــت اما هر یک از این  ــت بیشتر نیس ــتان دو دس انگش
ــاری  مجموعه ها در بیش از یک دهه درآمدهای سرش
ــه بلیزارد با  ــد. چرا ک ــب کرده ان ــرای بلیزارد کس را ب

وسواس فراوان و البته خالقانه بازی می سازد.
ــری  ــایـد بتوان س ــرکت را ش مهم ترین بازی این ش
 World of ــازی ــوص بـ ــه خـصـ Warcraft و بــ

ــته  ــت. این بازی در یک دهه گذش Warcraft دانس

ــت برای  ــیار پرطرفدار و ثاب ــای بس ــی از بازی ه یک
ــت و  ــر جهان بوده اس ــه ای در سراس ــان حرف بازیکن
ــت که  خبر خوب برای عالقه مندان این بازی این اس
ــعه جدید این بازی را در کنفرانس  ــته توس بلیزارد بس

اخیر Blizzcon معرفی کرد.
ــازندگان  ــی از بدقول ترین س ــوان یک ــزارد به عن بلی
ــرات هیچ  ــود چرا که به ج ــناخته می ش ــازی نیز ش ب

ــان از قبل تعیین  ــرکت در زم وقت بازی های این ش
ــت. عالوه بر این که بلیزارد  ــده اس ــر نش شده منتش
ــخه ها یا  ــرای عرضه نس ــا را ب ــن دوره ه طوالنی تری
ــعه یک بازی صرف کرده است و از  ــته های توس بس
ــمار خود را همیشه رنجانده  این منظر، طرفداران پر ش
ــاس نظرات پراکنده و غیر  ــت. با این وجود بر اس اس
ــازی در 6 ماه  ــران بلیزارد، احتماال این ب ــمی مدی رس
اول سال 2014 به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد؛ 
ــی این بازی از هم اینک برای  اگر چه نسخه آزمایش

مشتریان دائم بلیزارد راه اندازی شده است.
ــه Warlords of Draenor نام  ــخه جدید ک اما نس
ــود.  ــوب می ش ــت مجدد در زمان محس دارد، بازگش
ــتان طول و دراز "وارکرافت" آشنا  ــانی که با داس کس
ــان در این  ــیمای زم ــی می دانند س ــتند، به خوب هس
داستان ها، وقایع غیرقابل پیش بینی و عجیبی را پیش 
ــتان یکی از  ــت در زمان در نبرد باس ــی آورد. بازگش م
ــت. بازی جدید از کتاب "طلوع هورد"  این نمونه هاس
الهام گرفته شده و بازی را به سرزمین Orcها خواهد 
 Outland برد. این سرزمین که در نسخه های قبل به

ــت، در واقع Draenor نام دارد که  ــده اس معروف ش
ــرزمین نابود و به  پس از  حمله لژیونر آتش به این س
شکل Outland تغییر شکل داده است. عنوان "جنگ 
ــاالران درانور"، بازی را به بحبوحه این نبرد خواهد  س
ــل Orc در برابر Dranei را  ــترده قبای برد و نبرد گس
 Orc ــام قبایل ــد. از این منظر تم ــه تصویر می کش ب
ــمن  ــتثنای قبیله Frostwolf از NPCهای دش به اس
محسوب شده و تنها این قبیله به Horde می پیوندند.

در این بسته توسعه برای اولین بار در یک دهه گذشته 
ــازی WOW با یک تحول جدی در گرافیک روبه رو  ب
ــعه قبلی، بهبود  ــته های توس ــود. بر خالف بس می ش
ــه افزایش جزئیات  ــخه محدود ب گرافیکی در این نس
نیست بلکه بلیزارد طراحی کامال جدیدی را از محیط 

و کاراکترهای بازی ارائه خواهد کرد.
بلیزارد در این بسته توسعه هیچ کالس یا نژاد جدیدی 
را به بازی اضافه نخواهد کرد. سطح قدرت کاراکترها 
ــعه Mist of Pandaria به 100  از 90 در بسته توس

در این بازی افزایش پیدا خواهد کرد.
 Mist of ــه داری در ــق مزرعـ ــه موفـ ــد از تجرب بع
ــخصی  ــزارد قصد دارد ایده محیط ش Pandaria بلی

ــعه دهد. در بازی  ــته جدید توس ــر کاراکتر را در بس ه
ــاالران درانور، هر بازیکن یک ارتش کوچک  جنگ س
ــن می تواند اندک  ــت و بازیک ــی خواهد داش اختصاص
ــود در آن بیفزاید. این  ــدک به قوا و تجهیزات موج ان
 WOW امکان جدید که یکی از مهم ترین تغییرات در
ــود، به بازیکن امکان می دهد تا قوای  محسوب می ش
ــود را در طول روز به انجام امور مختلف مامور کند  خ
و حتی در حالتی که بازیکن آفالین است، در بازی به 
ــتر، پیروزی بر برخی از دشمنان و آیتم های  منابع بیش

جدیدتر در بازی دست یابد.

���

World of Warcraft پوست می اندازد
بلیزارد بسته توسعه جدید WOW را معرفی کرد

اشباح به نبرد خوانده شدند
Call of Duty: Ghosts پرفروش اما نسبتا کم امتیاز

 وحید    صف��ایی

ــخص پرطرفدارترین سبک  ــوتر اول ش ــبک ش اگر س
ــک یکی از  ــد، بی ش ــه ای نباش ــای رایان ــان بازی ه می
ــبک،  ــت و در میان بازی های این س پرطرفدارترین هاس
مجموعه ندای وظیفه جایگاه ویژه ای دارد. اگر چه امسال 
انتشار این بازی تحت تاثیر عرضه عمومی کنسول های 
ــتمی و ده ها بازی دیگر که همزمان عرضه  ــل هش نس
ــدند، قرار گرفت اما با این وجود همچنان این بازی به  ش

شکل موشکافانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
مثل همیشه نسخه جدید Battlefield نیز همزمان با 
ــخه جدید ندای وظیفه عرضه شده است تا باز هم  نس
ــاهد تاثیرگذاری این دو بازی روی یکدیگر باشیم.  ش

این دو بازی نزدیک ترین رقبا محسوب می شوند.
 Call of Duty: Ghosts ــخه جدید ندای وظیفه نس
ــخه های  ــته! نس ــانی که از قرن گذش ــام دارد. کس ن
ــین این بازی را به خاطر دارند، به خوبی می دانند  پیش
داستان های این مجموعه عموما واقع گرایانه و به دور 
ــخه های اخیر  ــت؛ در حالی که نس از تخیالت بوده اس
ــتانی تخیلی را روایت  ــباح داس و به خصوص بازی اش
ــیله  ــخه جدید، آمریکا به وس ــتان نس می کند. در داس
ــرار گرفته  ــری خودش که در مدار زمین ق ــالح س س
ــنگین  ــرار می گیرد. حمالت س ــت، مورد حمله ق اس
پایگاه های نظامی زیادی از این کشور را نابود کرده و 
اینک جنگ آمریکایی ها در دست سربازان و تکاوران 

معدود و پراکنده قرار گرفته است.
از منظر داستانی بازی فراز و نشیب های بسیاری دارد؛ 
ــر محور به نظر  ــتان بازی چندان کاراکت ــر چه داس اگ
ــی و اغراق آمیز بودن آن  ــد و بیش از حد خیال نمی رس
ــت اما بدون شک سیر  مورد انتقادهایی قرار گرفته اس
ــازنده بازی به  ــتان کامال هیجان انگیز است و س داس
ــتان پیچیده بازی،  ــته است به لطف داس خوبی توانس

بازیکن را در شرایط بسیار متنوعی قرار دهد.
ــباح بی شک متنوع ترین در مجموعه  گیم پلی بازی اش
ــتانی در  ــود. بخش داس ــوب می ش ندای وظیفه محس
ــیار مختلفی به تصویر کشیده می شود  موقعیت های بس

خبربازیبازیکوچک

خبربازی پرسشوپاسخبازی
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مشه�د   
ناصر شهبازی

محسن یزدانی
تهران

افقـی:

جدولشماره295

اسامی برند   گان مسابقه حل جد   ول شماره 294
بایت جد   ول شماره 29۳

دعوت  هم  را  ما  و  می گرفتی  جشن  کاش  ای  مبارک.  تولدت  عزیز.  بایت  سالم   
می کردی. 

 سالم بایت عزیز. لطفا در مورد انتقال اطالعات از حافظه گوشی به رم در گوشی های 
آندروید توضیح دهید.

کنید.  راهنمایی  را  من  لطفا  هوشمند.  تلفن های  یا  است  بهتر  تبلت  بایت.  سالم   
ممنون

 سالم. لطفا درباره رمزگذاری روی هارددیسک و برداشتن رمز و فراموش کردن رمز 
و نرم افزارهای رمزگذار توضیح دهید. 

 سالم بایت. یک سایت خوب برای آموزش هک برای من معرفی کن. من خیلی پرشور 
بایت را همیشه می خوانم. ممنون

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی HUAWEI Y300-0100 توضیح دهید. 

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره گوشی Sony xperia v با شماره مدل LT25i توضیح 
دهید. با تمام مزایا و معایب و اگر ممکن بود چند تا بازی که بتوان روی این گوشی نصب 

کرد با کیفیت خوب برای بزرگسال معرفی کنید.

  Huawi سالم بایت. از هفته نامه خوبتون ممنونم. می خواستم مزایا و معایب گوشی 
Acsned Mete را شرح دهید. ممنون  

   z10 سالم بایت. لطفا در مورد مزایا و معایب سیستم عامل گوشی های بلک بری 
توضیح دهید.

 لطفا قیمت های بخش هنر دیجیتالی را به تومان هم بنویسید.

 سالم بایت. بسیار مبتدی هستم. لطفا ساخت پاورپوینت در ویندوز XP را آموزش 
بدهید. ممنون

 سالم بایت. یک اشتباه در پیشنهاد هفته داشتید. نرم افزار Picture Cutout مربوط 
به عکس است ولی زیرتیتر آن مطلبی در مورد ضبط صدا از بلندگوها نوشتید! 

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی های ایرانی مطلب بگذارید تا مردم ترغیب شوند به 
خرید کاالی ایرانی. من گوشی هوشمند جی ال ایکس دارم و کامال راضی هستم. هم 

قیمتشان مناسب هست و هم کیفیت باالیی دارند. 

 سالم به تمام دست اندرکاران روزنامه بایت به خصوص آقای صفایی. می خواستم 
پیشنهاد کنم که وقتی یک بازی را برای ویندوز معرفی می کنید، حداقل سیستم مورد 

نیاز برای آن بازی را نیز بگویید.

 سالم بایتی. لطفا در مورد گوشی های Xperia z و Xperia ion توضیح کامل از 
مشخصات معایب و ویژگی های آن بدهید. 

 سالم بایت. به همین سادگی هفت سالت شد. تبریک می گویم.

هادیبروشـکی-رضاآسیابـان-معصومهبیرقـداري-مژده
صفار-فاطمهبنکـدار-علينوایي-غزلقاسمینور-عاطفه
زرینفـر-سعیـدهخلیلیمطلـق-مژگـانرحیمی-نسـترن
داروگـر-ابوالفضـلمرشـدلو-سمیراخلیلیمطلـق-مهدی
ساقی-مهدیصانعی-هانیهخراشادیزاده-محمدقالبیزاده
-فرهـادفاطمیپـور-امیننیسـاری-مبشـرزمانـي-فرید
کفیلی-احمدحاتمی-رضـاغالمی-حمیدصدیقکفشچین
-عیسـیدهقـان-تهمینـهدهقان-سحرمحمـدی-فتحا...
غفاری-آیدیننوری-سیدحمیدموسويعمادي-علينوایي
-مهیارکاری-عمادالدینطالبیمظاهری-محمدعلیحسـنی
-زهراقرایي-محسنمرگان-حسینمهدویپور-بتولبینا-
منصورهشـبان-مهدیکرمانینژاد-مصطفیزمانی-امیررضا
رشـیدی-احمدکالمی-بیـژنکچرانلویی-امیـدانصاري-
علياصغـرکریمي-پروانـهاسماعیلزاده-گالبتـونخانی-
علـیخانـی-پروانهخانـی-حامدجعفریانـي-تکتمسادات
سیدحسـینی-بابکدادیور-نیمـااسحقزاده-سمیهخلیلی
-فائـزهاسکندری-نازنینزهراقدمگاهی-سمانهصداقتنژاد
-حبیبا...سبزهکار-محمدحسنخرمی-ماهمنیرابراهیمپور
-جوادغفوری-عبدا...ترابیسالمی-سمانهخلیلی-علیرضا
سهامی-حسـنطاهریتربتی-بردیـادری-آرمانایزدیفر
-امیرحسیننوائي-تنسواني-روحا...فضلی-امینسهیل-
مسـعودرئیسالمحدثین-سیدهفاطمهموسوی-حیدرذبیحی
-زهـراحاجیپـور-حمیـداکبـری-فهیمهرمضانـی-رضا
مهدینژاد-میثمخسـروآبادی-امینزریننژاد-سمیهتقوي
-مهدينوایي-محمدنصرآبادی-ابراهیمآذرکسب-نسرین
قلـیزاده-رضالطفـيایلهائي-بتولبینـا-جهانگیرخانزاده
شـهبال محمدرضـا - تقـیزاده نیـره - خانـزاده سینـا -

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد    و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد   ول نشریه را ارس�ال کنند   ، جوایزي 
به رسم ی��اد   بود    اهد   ا خواهد    کرد   . رمز جد   ول باید    از طریق ایمی��ل )د   ر صورت تمایل به د   رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد   ي به د   فتر ب��ایت ارسال شود   . پیامک هاي ارس��الي فقط باید    د   ر 

قالب زیر ارسال شوند    تا د   ر قرعه کشي شرکت د   اد   ه شوند   .
روش ارس�ال پیام�ک: کلمه »ب��ایت« )د   ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد   ول، رمز ج�د   ول و حرف »م« یا »M« براي 
مش�هد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذکر نام و نام شهرس�ت��ان د   ر متن پیامک خود   د   اري کرد   ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد   ه کنید   .
روش ارس�ال ایمی�ل: کلمه »ب��ای�ت« )د   ر آغاز متن ایمیل(، ش�م���اره جد   ول، رمز جد   ول و ح�رف »م« یا »M« براي 
مش�هد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید   . 

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

رمز جد   ول 29۵ را د   ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید   
(11 افقی و 3 عمودی) - ( 3  افقی و 1 عمودی) - (1 افقی و 11 عمودی) - (2 افقی و 3 عمودی)
( 9  افقی و 3 عمودی) - (11 افقی و 5 عمودی) - (9 افقی و  9  عمودی) - (3 افقی و 6 عمودی)

)Zucherburg( رمز جد   ول شم��اره 294: زوکربرگ

عمـودی:

1. نوعی فناوری که تمام کارت های مالی و اعتباری را جایگزین می کند 
ــین های سفره  (صفحه 4) - از مدیران اپل (صفحه 3) 2- پهلوان - از س
ــت - حیله 3- از بازی های رایانه ای پرطرفدار - هواپیمای  هفت سین اس
تندرو - صدا و آهنگ 4- پایتخت این کشور شهر صنعا است 5- دوستی 
ــده را گویند - تاب و  ــت گوسفندی ریز شده و سرخ ش و محبت - گوش
ــرویس های گوگل که می توان از طریق آن اسناد  توان 6- نام یکی از س
ــی تولید و یا ایجاد کرد (صفحه 5) - مدیربخش طراحی اپل (صفحه  متن
ــیمات سلولی - از ویتامین ها 8- غرور 9- از  3) ۷- گنگ - از انواع تقس
ــان آهنی - گفتار اغراق آمیز و  ــای عربی - خانه پرندگان 10- انس ماه ه
ــافت که امکان  ــد - نام یکی از نرم افزارهای مایکروس دروغ 11- مرواری

ویرایش مشترک اسناد در آن وجود دارد (صفحه 5)

از راه حل های فناوری پرداخت آنالین (صفحه 4) - نام یکی  1- یکی 
از نرم افزارهای مجموعه آفیس (صفحه 5) 2- سرپرست - پایداری و بر 
جای ماندن - سخن بیهوده 3- از نت های موسیقی - مخلوط آب و خاک 
- متضاد روز است 4- از سوره های قرآن کریم - واژه عربی به معنای 
بگو - از انواع رنگ های نقاشی 5- از ابزارهای ارتباطی (صفحه 12) - 
آینده 6- گشایش - اپراتور ارائه دهنده نسل سوم تلفن همراه (صفحه 5) 
۷- مدیرعامل اپل (صفحه 3) - شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت 
(صفحه 5) 8- حافظه رایانه - غبار غلیظ هوا در نزدیکی زمین - هوشیار و 
زرنگ 9- اولین مرتبه اعداد طبیعی - مسابقات ماشین سواری 10- رهن 
– پسندیده - غذایی است که از گندم تهیه می شود 11- آخرین نسخه از 

سیستم عامل اپل (صفحه 3)

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جدول: شادی طباطبایی 
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ضمیمه بایت

با دست فرمان دهید

ــتفاده از  ــر در مورد اس ــوالت دیجیتالی جدید به نوعی عادت های معمول بش محص
وسایل دیجیتالی را متحول کرده است.

O.Sound یکی از این محصوالت است که بدون نیاز به کنترل از راه دور و تنها با 

حرکات ساده دست و نوعی اشارات مخصوص قابل کنترل می باشد.
ــتم بلوتوث به هر  ــود با سیس ــیار جالب که روی دیوار نصب می ش ــپیکر بس این اس
وسیله ای که تمایل داشته باشید، متصل شده و میزان صدای آن با تکان دادن دست 

از راه دور کم یا زیاد می شود.
ــت موسیقی پخش و یا متوقف می شود و به راحتی در هر  با پایین و باال آوردن دس

جا قابل نصب و استفاده است.

صفحه کلید کاغذی

اگر چه تاکنون صفحه کلیدهای متعددی را برای آی پدها و دستگاه های دیگر برای 
شما معرفی کرده ایم ولی از آن جا که E6300 صفحه کلید کاغذی و بسیار باریکی 

است می تواند توجه کاربران زیادی را به خود معطوف کند.
 QWERTY این صفحه کلید بلوتوثی 0.22 × 3.2 × 8.1 اینچ بوده و دارای ساختار

کامل است.
ــت که کار با آن بسیار آسان می باشد. برد این  ــکلی اس نوع طرح بندی کلیدها به ش

صفحه کلید بیسیم تا 10 متر بوده و مجهز به باتری قابل شارژ است.
این محصول در رنگ های مختلف و به قیمت 40 دالر موجود می باشد.

عکاسی ویژه، از رنگ ها

ــت که برای عالقه مندان به دنیای  ــیار جدید و ویژه اس ــیله فوق محصولی بس وس
رنگ ها طراحی شده است.

این مکعب کوچک که Swatch Mate نام دارد به کاربر این امکان را می دهد تا به 
صورت ویژه از سطوح رنگ دار مختلف عکس برداری کند.

ــال تصویر با سیستم بلوتوث به گوشی موبایل،  ــی امکان ارس از طرفی بعد از عکاس
لپ تاپ و همچنین دستگاه های دیگر وجود دارد.

ــتفاده از آن تنها کافی است این مکعب را روی سطح مورد نظر قرار داده و  برای اس
دکمه آن را فشار دهید.

این محصول 85 دالر قیمت دارد.

مرکب هوشمند

 Uni-Cub Personal Mobility ـــل جدیـدی از ــرکت هوندا نس ش
Device را به بازار عرضه داشته است که سبک تر و کوچک تر از نمونه 

قبلی آن است.
این محصول هوشمند که برای ادارات و سایر مکان ها طراحی شده است 
ــیری حرکت کند و  ــه کاربر اجازه می دهد تا به راحتی بتواند در هر مس ب

صندلی خود را از طریق پنل تماسی یا گوشی موبایل خود هدایت نماید.
نرم افزارها و سخت افزارهای به کار رفته در این محصول بسیار پیشرفته تر 

از مدل قبلی بوده و کاربری آسان تری دارند.

اتوبوس حافظه

تا به حال وسایل حمل و نقل زیادی را برای شما معرفی کرده ایم که 
وظیفه آن ها حمل اطالعات دیجیتالی شما بوده است.

ــام دارد، این وظیفه را  ــن اتوبوس حافظه که VV Bus ن ــن بار ای ای
برای شما به عهده گرفته است.

ــوده و وزن آن 19  ــزه 33×32×60 میلی متر ب ــا م ــن محصول ب ای
ــاهده می کنید این فلش به شکل  ــد. همان طور که مش گرم می باش
ــت و جنس بدنه آن از نوعی  ــده اس اتوبوس های قدیمی طراحی ش
پالستیک بسیار محکم است. این حافظه در 5 ظرفیت مختلف و به 

قیمت 18 دالر به بازار عرضه شده است.

تصویربرداری کروی
ــاده برای عکس برداری یا تصویربرداری از مسابقات ورزشی  اگر به دنبال راهی س
ــتید، این دوربین کروی جالب می تواند کمک موثری  مهیج با زاویه 360 درجه هس

در این زمینه برای شما باشد.
ــت که کمی بزرگ تر از توپ بیسبال می باشد  Bublcam نام این دوربین جالب اس

و کم تر از 300 گرم وزن دارد.
4 عدد دوربین با زاویه 190 درجه نسبت به هم در طرفین این توپ قرار گرفته اند 
ــل بوده و لنز آن ها به صورت overlab از آن چه که  که هر کدام 1.6 مگا پیکس

در میدان دید قرار می گیرد، عکس برداری می کند.
این دوربین جالب 500 دالر قیمت دارد.
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