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يكي از جذابيت هاي دنياي عكاسي تصاوير پانوراما و 360 درجه است كه گستره بيشتري را از يك 
منظره به تصوير مي كشد. به لطف تلفن هاي هوشمند اين روزها ثبت عكس هاي پانوراما ميسر شده، 
اما ثبت تصاوير كروي 360 درجه كه تمام محيط را دربردارد هنوز در دسترس همه نيست و گرفتن 
ــت كه شركتي همچون گوگل براي نقشه هاي خياباني خود از آن  آن، نيازمند ابزار و تجهيزاتي اس
استفاده مي كند. با در نظر گرفتن اين موضوع شركتي پيدا شده و با ايده استارتاپي خود توپي ساخته 
كه به جاي شوت شدن عكس مي گيرد. اين توپ با نام پانونو ظاهري كروي شكل همچون توپ 
ــده تا تمام زواياي دور  ــازي ش معمولي دارد، اما درون آن 36 دوربين با نهايت دقت و ظرافت جاس
ــي با اين توپ دوربين دار  ــش دهد و هيچ منظره اي از نظر آن پنهان نماند. براي عكاس خود را پوش
ــيار دقيق و حساس  ــنج بس ــرش پرتاب كند. توپ كه به شتاب س كاربر بايد آن را صاف به باالي س

ــقوط لنزهايش را در كسري  ــيدن به باالترين ارتفاع خود و مكث براي س ــده به محض رس مجهز ش
ــده به گونه اي به هم  از ثانيه فوكوس مي كند تا 36 عكس از پيرامون خود بگيرد. 36 عكس گرفته ش

ــنج توپ  ــيدگي و از بين رفتن زاويه اي در عكس نهايي به وجود نيايد. البته شتاب س پيوند مي خورند تا كش
ــبه نمي كند، بلكه شتاب و سرعت دقيق لحظه پرتاب را اندازه گيري و زماني كه توپ به نقطه  ارتفاع را محاس

اوج (لحظه فرود) مي رسد، محاسبه مي كند تا بهترين زمان براي شكار عكس ها مشخص شود. غير از پرتاب كردن 
مي توان گيره اي دور توپ بست تا با آويزان كردن آن از نقطه اي عكاسي كرد. 

ــدن تصاوير 72 مگاپيكسلي اين توپ از محيط، عكس به صورت خودكار به برنامكي  ــاخته شده، به محض ثبت ش ــتفاده مردم عادي س از آنجا كه اين محصول براي اس
ــازنده هاي اين توپ اعالم كرده اند پانونو تا اواسط سال آينده ميالدي با قيمت 600 دالر به  ــود تا كاربر آن را در لحظه مشاهده كند. س ــتاده مي ش ــمند فرس روي تلفن هوش

فروش خواهد رسيد.

ياهو كارمندانش را 
درجه بندي مي كند  

ياهو در اقدامي تازه از مديران بخش هاي 
ــت براي بررسي عملكرد  مختلف خواسته اس
ــه دهند. اولين  ــركت به كارمندان درج اين ش
ــن روش درجه  بندي  ــا اي ــافت ب بار مايكروس
ـ     QPR  ـ ــي   ــرد فصل ــي عملك ــه بررس ك
ــرد و باعث يك  ــتفاده ك ــود، اس ناميده مي ش
ــد. از  ــركت بزرگ ش ــير نزولي اين ش دهه س
ــياري اين روش را   ــان بس همين رو كارشناس
ــركت «نااميد كننده»  ــراي كارمندان يك ش ب

خوانده اند.  
در روش بررسي عملكرد فصلي از مديران 
ــود حداكثر به  ــته مي ش ــك مجموعه خواس ي
ــيار عالي»،  ــد كارمندان درجه «بس 10 درص
ــي»، 50 درصد «خوب»، 10  25 درصد «عال
درصد «متوسط» و 5 درصد «ضعيف» بدهند. 
ــا ماير، مديرعامل ياهو طي يك  ظاهرا ماريس
ــرگرم اين درجه بندي ها بوده  سال گذشته س
ــت. ماير  كه نتيجه آن اخراج 600 نفر بوده اس
در جلسه اي به كارمندانش مفصل توضيح داد 
ــا عادالنه بوده؛ اما خبرهاي  اين درجه بندي ه
ــركت بيانگر اين است كه  ــيده از داخل ش رس
ــاي درجه هاي  ــه اعط ــور ب ــران آن مجب مدي
ــت كه  ــد. اين در حالي اس ــه بوده ان ناعادالن
ــافت، اعمال چنين  ــران اجرايي مايكروس مدي
روشي را مخرب ترين اقدام داخلي اين شركت 
خوانده اند. به گفته آنها، اقدام مايكروسافت به 
ــل در بلندمدت تمركز  ــاي ظهور ابتكار عم ج
روي اهداف كوتاه مدت را رقم زد و باعث شد 
كارمندان بيشتر درگير مسائل حاشيه اي براي 
ــغل خود باشند تا تالش براي  ارتقا و حفظ ش

خلق محصوالت جديد. 
ــتي  ــي رود مديران باال دس ــان م حال گم
ــدان زيرمجموعه  ــال دقيق كارمن نتوانند كام
ــه در اين صورت،  ــود را درجه بندي كنند ك خ
ــابه مايكروسافت  ــاهد رخ دادن اتفاقي مش ش

براي ياهو هستيم.

يك توپ با 36 دوربين

حضور همزمان يك نفر 
در دو مكان 

ــان در كسري از ثانيه و  ــت از سفر انس سال هاس
ــات ديجيتال صحبت  ــاده از طريق ارتباط انتقال م
ــتفاده اي  ــتاورد قابل اس به ميان مي آيد اما هنوز دس
ــاهده نشده است. هنوز هم حضور  در اين زمينه مش
فيزيكي در دو مكان در آن واحد براي انسان ممكن 
نيست و امري تقريبا ناممكن به نظر مي رسد. با اين 
ــگاه ام.آي.تي صفحه نمايشي  حال دانشمندان دانش
ــاخته اند كه حركات  به نام اينفورم (InForm) س
ــان را به صورت سه بعدي نمايش مي دهد.  بدن انس
ــول ايكس  ــگر حركتي كنترلر كنس ــه كمك حس ب
باكس يعني كينكت، حركات بدن اسكن و در سمت 
ــي حركات  ــل هاي فيزيك ــري از طريق پيكس ديگ
ــل هاي فيزيكي موجود  شبيه سازي مي شود. پيكس
ــتون  ــكل از 900 س ــبكه اي متش در آن صفحه ش
مربعي شكل شبيه پيكسل هاي يك نمايشگر است 
ــوري براي حركت و باال  ــه زير هريك از آنها موت ك
ــتون ها  ــدن وجود دارد. هر كدام از اين س و پايين ش
ــطح باالتر بيايد.  ــانتي متر از س مي تواند حدود ده س
ــتون ها با كنترل كننده هاي دقيق به  ــبكه اين س ش
ــت و حركات بدن را با حسگرهاي  رايانه متصل اس

كينكت دريافت مي كند. 
ــيدن  با توجه به توانايي اينفورم در به تصوير كش
ــوزه آموزش،  ــوان از آن در ح ــي مي ت ــكل حقيق ش
ــه بعدي داده ها، شبيه سازي عمل جراحي،  نمايش س
ــهري، معماري و نقشه كشي استفاده  برنامه ريزي ش
كرد. به اين ترتيب با تكامل و پيشرفت اين فناوري 
چندان دور از ذهن نيست كه در آينده نزديك شاهد 
ــان در دو مكان  ــرد بتواند در يك زم ــيم يك ف باش
ــرد مي تواند در  ــد. براي مثال ف ــته باش حضور داش
خانه اش بنشيند و كيلومتر ها آن سو تر در يك جلسه 

حضور فيزيكي داشته باشد.

موتو جي؛ تلفن گوگلي ديگر
ــخصات  ــت، عده زيادي از مش ــكاري موتوروال از تلفن موتو ايكس پرده برداش ــاه پيش كه گوگل با هم ــد م چن
ــيار معقول آن به وجد آمدند. موتو ايكس اما انحصارا براي  راضي كننده، طراحي و رنگ هاي فرح بخش و قيمت بس
ــت. حال گوگل با تلفن جديد  ــد و همين موضوع، نااميدي طرفداران آن را همراه داش بازار اياالت متحده عرضه ش
ــتني توليد  ــوس ها، يك بار ديگر محصولي خواس موتو جي، عزم خود را جزم كرده تا به دنبال موفقيت خانواده نكس
كند تا در تمام دنيا مورد تحسين و استفاده قرار گيرد. اين گوشي تلفن همراه از طراحي ساده، ولي زيبا با رنگ بندي 
ــگر 5 / 4 اينچي با وضوح 720pو قيمتي استثنايي يعني 179 دالر براي نمونه هشت گيگابايت آن هم  متنوع، نمايش

به صورت آنالك بهره مي برد. 
ــتيباني  ــده و از كارت حافظه خارجي ـ ميكرو اس. دي ـ پش ــخه 8 و 16 گيگابايت معرفي ش اين تلفن در دو نس
ــت.  ــوگل درايو براي خريداران اين محصول در نظر گرفته اس ــن حال گوگل 65 گيگابايت فضا در گ ــد. با اي نمي كن
ــل وجود دارد. موتو جي  ــل دارد كه در هر اينچ از آن 329 پيكس ــگر 5 / 4 اينچي وضوح 1280 در 720 پيكس نمايش
پشتيباني از شبكه نسل چهارم (LTE) را ندارد و فقط با 3G سازگاري دارد. به رغم انتشار اندرويد نسخه 4 / 4 كيت 
ــبك  ــت بدنه اين تلفن ـ كه با س ــت كه اين تلفن گوگلي از اندرويد 3 / 4 (جلي بين) بهره مي برد. پش كت، جالب اس
ميني مال طراحي شدهـ  دوربين پنج مگاپيكسلي با توانايي ثبت تصاوير HDR همراه دوربين دوم 3 / 1 مگاپيكسل در 

جلو به چشم مي خورد. موتوروال مدعي است با تغييراتي كه در سيستم  عامل 
ــرژي آن را بهينه كند. باتري  ــته مصرف ان ــتگاه اعمال كرده، توانس دس

ــري موتو جي نيز مي تواند يك روز كامل را با يك بار  2070 ميلي آمپ
ــارژ دوام بياورد. پردازنده موتو جي نمونه اي چهار هسته اي با  ش

توان 2 / 1 گيگاهرتز همراه يك گيگابايت رم است. 
با نگاهي به مشخصات و توانايي هاي موتو جي مشخص 
ــخت افزاري اين  ــود گوگل عالوه بر مشخصات س مي ش
ــت آن دارد، زيرا اين مدل  ــر قيم تلفن، قصد رقابت بر س

ــي  هاي  از تلفن همراه مي تواند رقيبي جدي براي گوش
ــد بازارهاي  ــد كه قصد دارن ــت ديگري باش ارزان قيم

نوظهور را در اختيار بگيرند.

بالون هايي با چتر اينترنت
حدود پنج ماه پيش گوگل از پروژه اي صحبت به ميان آورد كه طي آن بالون هايي با 
ــبكه اينترنت در مناطق مختلف زمين به آسمان فرستاده مي شدند. طبق  هدف توسعه ش
ــود، منتشر  اطالعاتي كه بتازگي گوگل از اين اقدام كه پروژه لون (Loon) ناميده مي ش
ــده اين بالون ها قادرند مدت زمان زيادي در آسمان بمانند. هر يك از  ــخص ش كرده، مش
ــه دور گردش به دور  ــده اند كه تا صد روز يا معادل س اين بالون ها به گونه اي طراحي ش
ــتر از هر پرواز نوع بالون  ــيار بيش كره زمين به پرواز خود ادامه دهند. اين ميزان پرواز بس

مشابه است.
ــت اين بالون ها از موادي شبيه كش هاي پالستيكي ساخته شود كه در  ظاهرا قرار اس
ــويي مواد به كار رفته در  آن صورت هر بالون به 500 مترمربع از اين مواد نياز دارد. از س
هر بالون بايد آنقدر مقاوم باشد تا بتواند در برابر سرما و گرما و شرايط مختلف جوي دوام 
بياورد. قرار است اين بالون ها در ارتفاع 20 كيلومتري سطح زمين پرواز كند. انرژي مورد 

نياز هر كدام به وسيله صفحه هاي خورشيدي نصب شده روي آنها تامين مي شود.
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 تلفن هاي آينده 
هوشمند تر از انسان

ــرفت فناوري هاي به كار رفته در تلفن هاي  با پيش
هوشمند، اين دستگاه ها مدام در مقايسه با نسل پيش 
از خود هوشمند تر مي شوند. شركت تحقيقاتي گارتنر 
(Gartner) مدعي است تا چهار سال آينده تلفن هاي 
هوشمند از صاحبانشان باهوش تر خواهند شد. اين ادعا 
ــتفاده از هوش مصنوعي روي تلفن هاي  به معني اس
هوشمند نيست، بلكه منظور استفاده از فضاي ابري و 

تحولي است كه همگام با آن رخ خواهد داد.
ــات زيادي را  ــمند كنوني اطالع تلفن هاي هوش
ــراي مثال جدول  ــت دارند؛ ب از صاحب خود در دس
ــركات (به كمك  ــي، ح ــت مكان ــا، موقعي برنامه ه
حسگرها) و رفتارهاي خاص. اين داده هاي با ارزش 
ــك فناوري  ــا يك مركز به كم ــد براحتي ب مي توان
ــود و تلفنتان به كمك  ــتراك گذاشته ش ابري به اش
اين اطالعات خام برايتان تصميم گيري كند؛ فرض 
ــدار تلفن را براي ساعت شش صبح  كنيد زنگ هش
ــاعت زودتر از خواب  تنظيم كرده ايد، اما تلفن نيم س
بيدارتان مي كند، زيرا ترافيكي سنگين در راه محل 
كارتان وجود دارد. با اين حال هنوز هم براي اين كه 
ــمند تر ناميده شوند كمي مسأله وجود  تلفن ها هوش
ــتري از مصرف كننده به  دارد؛ در واقع داده هاي بيش
دست مي آيد، فضاي ابري غني تر مي شود و تلفن ها 
ــريع تر مي شوند. همگي اين موارد به استفاده  هم س
ــراي انجام كارهاي  ــح و كارآمد از اطالعات ب صحي
جديد منجر مي شود. البته نقش مصرف كننده ها نيز 
ــت، زيرا بايد اطالعات بيشتري  بسيار با اهميت اس
ــركت  ــان در اختيار بگذارند. اين ش را از خود تلفن ش
ــمند گذاشته و معتقد  نام اين فرآيند را رايانش هوش
ــت، آينده دنياي تلفن هاي همراه به اين فناوري  اس

گره خواهد خورد.

ــن 4 به بازار آمد. سوني سعي كرده در اين كنسول  ــول بازي پلي استيش باالخره پس از مدت ها انتظار، كنس
 PS4 ــل قبلي اين شركت وارد بود، در ــوي گيمرها به كنسول هفت ساله نس ــياري از ايراد هايي را كه از س بس

برطرف كند. 
طراحي پلي استيشن 4 مانند دو جعبه با تركيب رنگ مشكي مات و براق است كه به شكل كج روي هم قرار 
گرفته اند.  دسته هاي اين كنسول با نام دوال شاك 4 (DualShock 4) تقريبا شبيه نسل پيش از خود است 
ــط آن صفحه لمسي ـ تاچ پد ـ و يك بلندگوي كوچك به كار  ــبتا عمده اي داشته است. در وس كه تغييرهاي نس
ــتراك گذاري) مشاهده مي شود. سوني به واسطه تغييرات  ــته دكمه اي با عنوان Share (به اش رفته و روي دس

كوچكي كه اعمال كرده، بهترين كنسول بازي توليده شده تا به حال را روانه بازار كرده است. 
ــوني تالش فراواني كرده تا كارها در پلي استيشن 4 به مذاق گيمر خوش باشد ؛ صاحب كنسول مي تواند  س
بازي دلخواهش را از طريق رايانه اش بخرد و بازي به صورت خودكار براي دانلود به كنسول فرستاده مي شود. 
ــود، بدون اين كه وقفه اي در روند  ــاني  بازي هاي مختلف مي تواند حين بازي كاربر انجام ش همچنين به روز رس

اجراي بازي به وجود بيايد. حتي كاربر قادر است پيش از اتمام بارگذاري كامل يك بازي آن را آغاز كند.
به كمك دكمه به اشتراك گذاري مي توان هنگام اجراي يك بازي، اسكرين شات يا ويدئو را از صحنه گيم 
ــبوك يا ديگر كاربران كنسول به اشتراك گذاشت. همچنين گيمر مي تواند به  ــتان در فيس گرفت و آن را با دوس
صورت زنده بازي اش را با ديگر گيمر ها به اشتراك گذارد، طوري كه آنها بازي كردن شما را در لحظه ببينند. 

ــتي  ــول دس مالكان كنس
از آن  ــد  ــا مي توانن ويت
ــته كنترلر  به عنوان دس
استفاده   4 ــن  پلي استيش
ــد. همچنين مي توان  كنن

ــول  ــه بازي ها را از كنس ادام
ــه داد. به اين منظور  روي ويتا ادام

 PS4 ــا را از طريق واي فاي به بايد ويت
ــدون دوربين  ــول ب ــر اين كه قيمت اين كنس ــرد. نكته آخ ــل ك متص

تشخيص حركت موسوم به پلي استيشن Eye 400 دالر است.

پلي استيشن 4 آمد

امروزه غير از قدرت سخت افزاري كه سازنده هاي تلفن هوشمند روي آن مانور 
ــيار پررنگ و تعيين كننده اي دارد. در حقيقت  ــتم  عامل نيز نقش بس مي دهند، سيس
ــخت افزارهاي فوق پيشرفته، فقط مدارهايي  ــتم  عامل قدرتمند، س بدون يك سيس
ــتند. به همين دليل سيستم هاي  عامل  كنوني موبايل محدود به سه  بي مصرف هس
ــازنده هاي بزرگ غير از  ــود. س عنوان يعني آي.او.اس، اندرويد و ويندوزفون مي ش
ــيده اند. با اين حال  ــتر روي محصول گوگل به اتفاق نظر رس ــل و نوكيا نيز بيش اپ
ــان مي دهد  ــد كه نش ــه و كنار دنياي فناوري به گوش مي رس زمزمه هايي از گوش
ــتم  عاملي  ــدن از زنجيره  اندرويد در حال تدارك سيس ــونگ براي خالص ش سامس
اختصاصي براي خود است. نام اين سيستم  عامل تايزن است. اين شركت قصد دارد 
ــتم عامل گامي فراتر از اندرويد يا آي.او.اس اپل بردارد و آن را  توسعه  با اين سيس
ــتفاده  ــمند اس دهد، به گونه اي كه در خودرو، يخچال، تلويزيون و البته تلفن هوش
ــازنده كره اي حتي مراسمي با حضور توسعه دهنده ها برگزار كرده و از آنها  شود. س
ــا برنامك هايي  ــل آورده ت ــه عم دعوت ب
ــند. براي  ــتم  عامل بنويس براي اين سيس
ترغيب بيشتر اين افراد، سامسونگ وعده 
جايزه چهار ميليون دالري را به برترين 

برنامك توليدي داده است.
ــد  اندروي ــتم  عامل  سيس ــون  اكن
ــر را در جهان  ــداد كارب ــترين تع بيش
داراي  ــا  آنه ــد  درص ــه 63  ك دارد 
ــمند سامسونگ هستند.  تلفن  هوش
ــوم  همچنين در فصل اخير يك س
ــمند  بازار فروش تلفن هاي هوش
ــونگ بوده  دنيا در اختيار سامس
ــا مجهز  ــام آنه ــه تقريبا تم ك
ــد. به اين  ــد بوده ان ــه  اندروي ب
ــتم  عامل رايگان  ترتيب سيس
پله اي براي پيشرفت  گوگل 
ــونگ  ــونگ و سامس سامس
ــده اي  ترويج كنن ــز  ني
ــراي  ب ــناس  وظيفه ش
اما  ــت  اس بوده  ــد  اندروي

نمي توان منكر اين نكته بود كه در اين معامله دوطرفه، سود بيشتر به جيب گوگل 
ــونگ مي خرد، ولي از بي نهايت سرويس  ــت، زيرا كاربر يك تلفن از سامس رفته اس
گوگل روي تلفن خود استفاده مي كند. از هر ده كاربر تلفن هوشمند 9 نفر در حصار 
ــرار دارند و با خريد بازي يا برنامك، پول به  ــتم نرم افزاري گوگل يا اپل ق اكوسيس
حساب آنها واريز مي كنند. اين همان نكته مهم و كليدي است كه سامسونگ را بر 
ــته تا غير از تسلط سخت افزاري، به فكر نرم افزار (سيستم  عامل) هم بيفتد.  آن داش
به گفته يكي از محققان، سخت افزار به تنهايي اثر آنچناني ندارد. هدف اين شركت 
كره اي، برپايي اكوسيستمي با محوريت سامسونگ است. با نگاهي به عملكرد چند 
ــازنده ها متوجه مي شويم آنها هم قدم هاي مشابهي برداشته اند.  وقت اخير ديگر س
ــال  ــتم  عامل اختصاصي خودش را براي محصوالتش دارد، گوگل دو س ــل سيس اپ
ــخت افزاري نيز داشته باشد و مايكروسافت هم  پيش موتوروال را خريد تا بازوي س
ــترش  ــازنده اي با تجربه براي گس همين چند ماه پيش نوكيا را تصاحب كرد تا س
ــد. به اين ترتيب تنها سامسونگ است  ــه در دسترس داشته باش ويندوزفون هميش
ــتم  عامل  ــمند، سيس ــه عنوان يك بازيگر معروف و مطرح عرصه تلفن هوش كه ب

اختصاصي ندارد و تنها مانده است.
ــتم  عامل اختصاصي عزمش را جزم  ــونگ براي توليد يك سيس هر چند سامس
كرده، ولي به نظر نمي رسد دست كم تا سه ماه آينده شاهد يك تلفن تايزني باشيم. 
ــتفاده شود. تويوتا و جگوار  ــت تايزن روي محصوالت مصرفي مختلفي اس قرار اس
ــركت هايي هستند كه دست دوستي با سامسونگ داده اند تا تايزن روي  لندروور ش
خودروهاي آنها به كار رود. همچنين سامسونگ قصد دارد تايزن را جوري طراحي 
ــه با اندرويد  ــابه گوگل ك ــاي نوظهور را تصاحب كند؛ اقدامي مش ــد كه بازاره كن
ــيار جالب است ببينيم سامسونگ چگونه  ــت. در كل بس كيت كت به دنبال آن اس

مي خواهد اندرويد گوگل را با رتبه نخست پشت سر گذارد.

بتمن در دنياي مجازي
ــنگتن پرده برداشته  ــافت بتازگي از چهره يك مركز مبارزه جرايم رايانه اي واقع در ردموند واش مايكروس
ــرفته گروهي از ماموران متخصص در جرايم رايانه اي  ــت. به گفته مايكروسافت در اين مركز بسيار پيش اس
ــت. به گفته اين شركت، هر ساله  ــافت براي انجام چنين كاري خواندني اس فعاليت مي كند.  دليل مايكروس
ــوند كه اين رقم به معناي تحميل هزينه 113  ــايبري مي ش حدود 400 ميليون كاربر، قرباني حمله هاي س
ــركت يا سازمان  ــور، ش ــت. با توجه به اين حجم حمله، هيچ گاه يك كش ميليارد دالري به اين كاربران اس
نمي تواند به تنهايي از پس تمام مشكالت برآيد. به همين دليل مايكروسافت سعي دارد با استفاده از سياست 

همگرايي، تمام افراد و دستگاه هايي را كه در اين حوزه فعاليت دارند، در يك مركز پيوند دهد.
مركز مبارزه با جرايم رايانه اي مايكروسافت در نظر دارد با تهديدهاي مختلفي از قبيل تروجان ها، اعمال 
ضداخالقي و بدافزارها دست و پنجه نرم كند. براي انجام اين كار اين شركت قصد دارد از تمام نرم افزارها، 
ــخت افزاري و فضاي ابري اش كمك بگيرد تا بهترين تاثير را در اين حركت جهاني  داده ها، محصوالت س

داشته باشد. با توجه به اين اقدام است كه عده اي لقب بتمن فضاي مجازي را به مايكروسافت داده اند.

سيستم  عامل جديد موبايلي در راه است

يكشنبه 3 آذر 1392/ شماره 3449



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 44904 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

نرم افزار

Thunderbird :عنوان
عملكرد: مديريت ايميل

سيستم عامل: ويندوز، مك، لينوكس
ــراى مديريت ايميل  ــبى را ب ــاى همراه و تبلت ها هركدام ابزارهاى مناس تلفن ه
ــراى مديريت ايميل هاى خود از  ــتر كاربران رايانه ها ب در خود جاى داده اند، اما بيش
مرورگر اينترنتى كمك مى گيرند و كاربرانى كه بيش از بقيه با ايميل سر و كار دارند، 
استفاده از نرم افزارهاى مديريت ايميل را به مرورگر ترجيح مى دهند. يكى از بهترين 
ــخه هاى مختلف سيستم هاى  ــتفاده از آن در نس نرم افزارهاى مديريت ايميل كه اس
ــت، Thunderbird نام دارد. يكى  عامل ويندوز، مك و لينوكس امكان پذير اس
ــتيبانى  ــزار قابل اعتماد بودن آن به دليل پش ــيار مهم اين نرم اف ــاى بس از ويژگى ه
موزيالست. از ديگر ويژگى هاى آن مى توان به پشتيبانى از صدها افزونه اشاره كرد 

كه اين نرم افزار را به ابزارى بسيار كارآمد با امكانات بى نظر تبديل مي كند.
Thunderbird به شما اين امكان را مى دهد با تغيير سيستم عامل نيز نيازى 
ــد براحتى از اين  ــيد و بتواني ــته باش ــه يادگيرى روش كار نرم افزارهاى ديگر نداش ب

نرم افزار براى مديريت ايميل ها در هر سيستم عاملى كمك بگيريد.
ــاى حجيم،  ــال فايل ه ــى، مديريت ارس ــان داخل ــا، پيام رس ــتيبانى از تب ه پش
ــتجوى فراوان،  ــمند، قابليت هاى جس ــه هاى هوش ــته ها، پوش ــازى پوس شخصى س
ــانى خودكار، آرشيو قدرتمند  مديريت فعاليت ها، به روزرس
و... ازجمله امكانات اين نرم افزار 

به شمار مى رود.
h t t p : / / w w w .
m o z i l l a . o r g /
thunderbird

DropBox :عنوان
ــات بدون  ــى به اطالع ــن، دسترس ــازى آنالي عملكـرد: ذخيره س

محدوديت زمان و مكان
ــد، آى. او .اس،  ــس، اندروي ــك، لينوك ــدوز، م سيسـتم عامل: وين

بلك برى
ــما اين امكان را مى دهد تا  ــرويس متن باز DropBox به ش س
ــتگاهى كه مورد استفاده قرار مى دهيد، فايل هاى  براحتى و از هردس

ــر  ــتگاه ديگرى در سراس ــود را روى فضاى آنالين ذخيره كرده و از هر دس خ
ــى به اطالعات خود در  ــت براى دسترس ــى يابيد. به اين ترتيب نيازى نيس جهان به فايل هاى موردنظر دسترس
ــط ايميل كمك بگيريد، بلكه تنها كارى كه  ــال فايل توس رايانه و تلفن همراه مدام از حافظه هاى فلش يا ارس
ــت.  ــى به آنها از هر جا و در هر زمان اس بايد انجام دهيد ذخيره فايل ها روى فضاى ابرى اختصاصى و دسترس
ــاى همراه از جمله  ــتگاه هاى مختلف اعم از رايانه و تلفن ه ــه ها در دس ــازى خودكار فايل ها و پوش هماهنگ س

امكانات قابل ذكر در اين نرم افزار به شمار مى رود.
ــرويس DropBox به صورت رايگان دو گيگابايت فضا در اختيار شما قرار مى دهد كه اين مقدار فضا با  س
ــاب اختصاص 500 مگابايت فضاى بيشتر به ازاى معرفى هر كاربر جديد به اين سرويس تا 16 گيگابايت  احتس

نيز قابل افزايش است.
http://www.dropbox.com

TeamViewer :عنوان
عملكرد: كنترل از راه دور (بى نياز از آى. پى استاتيك)

ــد، آى .او .اس،  ــس، اندروي ــدوز، مك، لينوك سيسـتم عامل: وين
ويندوزفون 8، ويندوز 8/ آر. تى

ــى از قدرتمندترين نرم افزارها براى  ــه جرأت مى توان گفت يك ب
ــت. اين نرم افزار  ــرل رايانه ها از راه دور TeamViewer اس كنت
ــاده اى دارد و شما مي توانيد براحتى و در عرض  روش كار بسيار س
كمتر از يك دقيقه مراحل نصب و تنطيمات موردنياز براى دسترسى 

به رايانه از راه دور را انجام دهيد.
ــم كردن  ــراى فراه ــد TeamViewer ب ــزار قدرتمن نرم اف
دسترسى شما به رايانه ها از راه دور نيازمند آدرس آى. پى اختصاصى 
براى هر رايانه نيست و به هر نحوى كه ارتباط دستگاه اصلى شما 
با اينترنت برقرار باشد، شما را قادر مى سازد 
ــتگاه مورد نظر از راه دور  به دس

نيز متصل شويد.
ــرعت و امنيت بسيار باال، انتقال سريع و آسان اطالعات ميان  س
دستگاه ها از راه دور، قابليت نصب روى رايانه ها با سيستم عامل هاى 
ــتگاه هاى  ــف و قابليت كنترل از راه دور از تمام رايانه ها و دس مختل
هوشمند مانند تلفن همراه و تبلت ازجمله امكانات قابل ذكر در اين 

نرم افزار به شمار مى رود.
ــتيبانى سريع براى اندرويد  اين نرم افزار قدرتمند از دو برنامه پش
ــت و شما مي توانيد در كمترين زمان از  و آى. او. اس نيز برخوردار اس
رايانه خود به دستگاه اندرويدى يا آى. او. اس در هر جاى دنيا متصل 

شده و از راه دور به كنترل و پشتيبانى آن بپردازيد.
استفاده از اين نرم افزار براى مصارف شخصى كامال رايگان است 
و شما هم مى توانيد با مراجعه به سايت زير و دانلود نسخه اى از اين 

نرم افزار به جمع 200 ميليون كاربر آن در سراسر دنيا بپيونديد.
http://www.teamviewer.com

Firefox :عنوان
عملكرد: وبگردى (مرور صفحات وب)

سيستم عامل: ويندوز، مك، لينوكس، اندرويد
ــنيده باشد. فايرفاكس يكى از محبوب ترين مرورگرها در ميان  ــى است نام فايرفاكس را نش كمتر كس
كاربران است كه با پشتيبانى از هزاران افزونه مختلف و سيستم هاي عامل ويندوز، مك، لينوكس و قابليت 
ــمار مى رود.  ــتم عامل اندرويد، جزو برترين مرورگرها به ش ــتگاه هاى مجهز به سيس ــتفاده روى دس نصب و اس

فايرفاكس از سرعت و امنيت بسيار خوبى برخوردار است و مطابق با استانداردهاى جديد دنياى وب بسرعت به روزرسانى مى شود.
ــتگاه هاى مختلف  ــت بوكمارك هاى خود را در دس ــما مى توانيد براحتى فهرس به كمك قابليت هاى جديد Weave در اين مرورگر ش

هماهنگ  كرده و از هر رايانه يا تلفن همراه و تبلت به آنها دسترسى داشته باشيد.
http://www.mozilla.org/firefox

نرم افزارهايي كه بايد نصب شوند

VLC media player :عنوان
عملكرد: پخش موزيك و ويدئو

سيستم عامل: ويندوز، مك، لينوكس، اندرويد، آى .او .اس و...
ــه، تلفن همراه و  ــاهده ويدئو در رايان ــت پخش موزيك و مش قابلي
ــمار مى رود. باتوجه به  ــگى كاربران به ش تبلت يكى از نيازهاى هميش
ــه امكانات پخش موزيك و ويدئو را  ــن نياز، نرم افزارى كه بتواند هم اي
در اختيار كاربران قرار دهد، از اهميت بسيارى برخوردار است. نرم افزار 
ــته است با امكانات فراوان  قدرتمند VLC media player توانس

ــيار  ــخ بس ــاى متعددى كه در اختيار كاربران قرار مى دهد، پاس و قابليت ه
ــبى به اين نياز كاربران باشد. پخش تمام فرمت هاى صوتى و تصويرى،  مناس

تبديل قالب ها، تغيير سايز انواع فايل هاى رسانه اى و... ازجمله امكانات منحصربه فرد 
اين نرم افزار به شمار مى رود.

 Debian, Ubuntu, Mint,) در نسخه هاى مختلف ويندوز، مك، لينوكس VLC media player نرم افزار
ــيارى از  ــد، آى. او. اس، او. اس 2 و بس ــوالريس، اندروي Fedora, Red Hat, Mandriva, Gentoo,…) س
ــه امكانات آن بهره مند  ــورت كامال رايگان از هم ــت و مى توانيد به ص ــتم هاي عامل ديگر قابل نصب اس سيس

شويد.
http://www.videolan.org

معرفي 5 نرم افزار رايگان، كاربردي و مستقل از سيستم عامل
امير عصارى

روز به روز گجت هاى جديدى روانه بازار مى شود كه فناورى هاى جديدى 
در اختيار كاربران قرار مي دهد.

ــه در جايگاه خود قرار دارند و مى توان گفت  در اين ميان رايانه ها هميش
به اين زودى ها گجتى جايگزين آنها نخواهد شد. همچنين تلفن هاى همراه 
ــراى ادامه زندگى  ــه ابزارى ضرورى ب ــا بيش از پيش ب ــمند و تبلت ه هوش
ديجيتال كاربران تبديل شده  و براى بسيارى از كاربران، زندگى بدون تلفن 

همراه امكان پذير نيست!
يكى از مشكالتى كه كاربران گجت ها و رايانه ها با آن مواجهند مطابقت 
ــتن نرم افزارهاى مورد استفاده در رايانه با نرم افزارهاى قابل استفاده در  نداش

ــما نمى توانيد از بسيارى  ــت. به عبارت ديگر، ش تلفن هاى همراه و تبلت اس
ــتفاده كنيد و همين مشكل  ــتم عامل هاى مختلف اس از نرم افزارها در سيس
موجب مى شود اطالعات شما در چند نرم افزار مختلف پراكنده شود. به عنوان 
مثال، چنانچه براى وبگردى از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده مى كنيد و 
سايت هاى مورد عالقه خود را به فهرست بوكمارك هاى اين مرورگر اضافه 
ــيد، نمى توانيد نسخه اى از اين مرورگر را در سيستم عامل اندرويد  كرده باش
ــازى اطالعات ذخيره شده در كاربرى خود،  نيز نصب كرده و با هماهنگ س
ــايت هاى موجود در فهرست بوكمارك ها را در تلفن همراه يا تبلت نيز در  س

اختيار بگيريد.
ــعه دهندگان نرم افزارى درصدد  ــيارى از توس ــا توجه به موارد فوق، بس ب

ايجاد برنامه هاى مستقل از سيستم عامل برآمده و برخى از آنها نيز در انجام 
اين كار كامال موفق شده اند. نرم افزارهاى ايجاد شده از سوي اين شركت ها 
ــما مى توانيد  ــد؛ به عبارتى ش ــتم عامل عمل مى كن ــتقل از سيس ــب مس اغل
ــتم عامل هاى مختلف اعم از  ــخه هاى مختلف يك نرم افزار را در سيس نس
ــتفاده قرار دهيد و  ــك، لينوكس، اندرويد، آى. او. اس و... مورد اس ويندوز، م
ــده در هر يك از اين نسخه ها را با نسخه هاى نصب شده  اطالعات ذخيره ش

روى دستگاه هاى ديگر هماهنگ كنيد.
ــتقل از  ــن هفته نيز قصد داريم پنج نمونه از برترين نرم افزارهاى مس اي
سيستم عامل را كه وجود آنها روى هر رايانه يا تلفن همراه و تبلتى ضرورى 

است، معرفى كنيم.
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آيا مى دانستيد؟

صالح سپهري فر
ــتفاده از يك گوشي هوشمند  ــت كه اس شكي نيس
ــاوري روز، تجربه اي لذت بخش  ــز به آخرين فن و مجه
است؛ اما همين وسيله مي تواند هراس و دلهره زيادي را 
هم با خود به همراه داشته باشد. لحظه اي را تصور كنيد 
كه گوشي از دست تان به زمين مي افتد و هر قدر دگمه 
ــتارت آن را مي زنيد، روشن نمي شود. لحظاتي را كه  اس
ــمت خانه گوشي از دست تان به  در مسير حركت به س
جوي آب كوچه تان مي افتد و تصوير صفحه نمايش آن 
محو مي شود، مي توان تجربه اي بسيار دردناك دانست! 
ــمندان در نقاط  ــد دانش ــن حال به نظر مي رس با اي
ــراي اين موضوع  ــر راه حل هايي ب ــف دنيا به فك مختل
افتاده اند. شايد تا چند سال آينده و با ورود اين فناوري ها 

ديگر چنين دلهره هايي را تجربه نكنيم!

1- ضدگلوله بودن
ــر ضربه و گلوله  ــري يك اليه مقاوم در براب قرارگي
ــد كه يك  ــي براي همه آنهايي باش مي تواند خبر خوش
ــان به زمين افتاده و آسيب  ــي همراهش يا چند بار گوش

ديده است.
ــه فناوري ماساچوست توانسته اند  دانشمندان موسس
ــاختاري  ــژه طراحي كنند كه داراي س ــي پليمر وي نوع
ــان  ــت. در اين پليمر يك اليه كشس منحصر به فرد اس
سبب مقاومت در برابر ضربه و يك اليه شيشه اي مانند 

نيز سبب استحكام آن مي شود. 
ــيار  ــدف اصلي از طراحي اين اليه بس ــا اين كه ه ب
ــتفاده از آن در صنايع  ــازك و در عين حال مقاوم، اس ن
ــي هاي  ــايد گوش ــت، اما ش نظامي و نيز ماهواره اي اس
ــند و  ــدت نيازمند اين فناوري باش همراه كنوني نيز بش
ــت در آينده شاهد استفاده چنين  به اين ترتيب بعيد نيس

اليه اي در ساختار بيروني آنها باشيم.

2- مقاوم در برابر آب
ــته نوعي پوشش نانو  ــي P2i توانس ــركت انگليس ش
ــي همراه  ــات طراحي كند. وقتي آب روي گوش ضدمايع
پاشيده مي شود، نيروي جاذبه بين مولكول هاي آب و سطح 
گوشي به مراتب قوي تر از نيروي جاذبه بين مولكول هاي 

آب عمل مي كند؛ به همين دليل مايع براحتي روي سطح 
گوشي پخش شده و آن را خراب مي كند.

اما اين اليه نانو مي تواند انرژي سطحي تلفن همراه 
ــروي جاذبه بين  ــه اين ترتيب بر ني ــش داده و ب را كاه
ــود. در نتيجه آب براحتي از  ــاي آب غالب ش مولكول ه

روي سطح گوشي ليز خورده و از آن جدا مي شود.
ــوروال و آلكاتل در  ــركت ها نظير موت البته برخي ش
ــاوري بهره  ــود از اين فن ــوالت جديد خ ــي محص برخ

مي گيرند.
ــاوري ديگري  ــته فن ــركت P2i همچنين توانس ش
طراحي كند كه مي تواند حتي در صورت افتادن گوشي 
ــده  ــت كند. آزمايش هاي انجام ش در آب  از آن محافظ

تاثير اين فناوري را در عمل ثابت كرده است.

3- فرود آرام
ــت تان مي افتد و درست  ــي از دس فرض كنيد گوش
ــد، كيسه هوايي در زير آن  پيش از اين كه به زمين برس
ــده و جلوي آسيب آن را مي گيرد. با اين كه شايد  باز ش
ــد، اما بد  ــخره و غيركاربردي به نظر برس اين ايده مس
ــت بدانيد كه جف بزوس (بنيانگذار سايت معروف  نيس

ــت! در  ــده را به نام خود ثبت كرده اس ــازون) اين اي آم
ــنهادي آقاي بزوس از ژيروسكوپ، دوربين و  مدل پيش
ــنج تلفن همراه استفاده شده تا دستگاه متوجه  شتاب س

سقوط خود شده و كيسه هواي ويژه را باد كند.
ــخص نيست آيا قرار است اين كيسه  البته هنوز مش
ــن كه در قالب  ــن همراه قرار گيرد يا اي ــوا درون تلف ه

پوشش اضافي به آن متصل شود.

4- توانايي خودترميمي
همه گوشي هاي همراه به اليه اي مجهز هستند كه 
ــي در برابر خراش و آسيب هاي بيروني  ــطح گوش از س
محافظت مي كند، اما اگر خود اين اليه دچار خراشيدگي 

شود، چه؟ 
گروهي از دانشمندان دانشگاه آيندهون هلند توانستند 
با گنجاندن مولكول هاي دافع آب به رشته هاي پليمري 
ــي، خاصيت خودترميمي را به آن  پوشش محافظ گوش
ــض ايجاد خراش روي  ــند. به اين ترتيب به مح ببخش
اليه محافظ، مولكول هاي ديگري جايگزين بخش هاي 

خراشيده شده مي شود.

5- مقاومت زياد
به نظر مي رسد ماده جديدي را كه دانشمندان به آن 
دست يافته اند بتوان راه حلي قطعي براي بدنه نه چندان 
مقاوم گوشي هاي همراه دانست. اين ماده جديد كارباين 
(carbyne) نام دارد كه در اصل زنجيره اي از اتم هاي 
كربن را در خود جاي داده است. اين اتم ها با پيوندهاي 
تكي و سه گانه متغيري كه دارند به هم متصل هستند. 
ــان داده كه اين ماده از هر ماده شناخته  آزمايش ها نش

شده ديگري (حتي الماس) نيز مستحكم تر است.
با اين حال شايد به همين زودي ها شاهد گوشي هايي 
ــيار  ــيم، زيرا تاكنون فقط مقدار بس با اين نوع بدنه نباش

اندكي از اين ماده در آزمايشگاه ها توليد شده است.

5 فناوري شگفت انگيز براي حفاظت از تلفن همراه

ثبت عكس هاي بدون لرزش
عدد مگاپيكسل يك دوربين فقط يكي از فاكتورهاي دخيل در كيفيت عكس آن است؛ 
عوامل ديگري همچون گشودگي ديافراگم، عدد ايزو و فاصله كانوني هم از موارد مهم و 
تاثيرگذار هستند؛ اما يكي ديگر از پارامترهاي مهم و موثر در عكاسي كه در دوربين هاي 
حرفه اي عكاسيـ  DSLR هاـ  وجود دارد لرزش گير لنزي (اپتيكال) است كه حين ثبت 
ــود و لرزش دست كاربر را اصالح و تصاوير را با كمترين حركت  عكس وارد عمل مي ش

و تاري ذخيره مي كند. 
تا به حال دوربين هاي حرفه اي به لرزش گير لنزي مجهز بودند، اما اكنون تلفن هوشمند 
جي2 هم از اين امكان جالب بهره مي برد. ال جي درون لنز اين تلفن هوشمند يك لرزش گير 
اپتيكال (OIS) قرار داده كه حين عكسبرداري و ضبط فيلم، تصاوير را با كمترين لرزش 
ممكن ثبت مي كند. اين لرزش گير به غير از حالت عادي در مواقعي كه تلفن براي مثال 
در خودرو در حال حركت است يا در نور كم تاثير خود را بيش از مواقع ديگر در تصاوير 
ــد. يكي ديگر از قابليت هاي جالب دوربين جي2 توانايي آن  خروجي به رخ كاربر مي كش

اضافي  در حذف سوژه 
ــت؛ براي نمونه تصور كنيد در حال عكسبرداري از  اس
ــتيد كه شخص  ــخصي در يك مكان عمومي هس ش
ــما عبور مي كند.  ــدون توجه از جلوي لنز ش ديگري ب
ــتمي كه در آن  ــن مواقعي جي2 با كمك سيس در چني
گنجانده شده تصوير آن شخص مزاحم را از عكسي كه 
ثبت كرده پاك مي كند و در نهايت تصويري مطلوب و 
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زندگى همراه

بستن اجباري
ــنهاد براي رهايي از اين مشكل اين است  اولين پيش
ــكل به وجود آمده به دليل اجراي يك نرم افزار  كه اگر مش

است، آن را ببنديد.
ــل آي.او.اس7 دوبار  ــتم عام ـ براي اين كار در سيس
ــد وظيفه اي يا  ــار دهيد تا نوار چن كليد Home را فش
تعويض گر برنامه ها باز شود. حاال با حركت به سمت چپ 
ــرده و درنهايت با  ــت، نرم افزار موردنظر را پيدا ك يا راس
كشيدن انگشت روي تصوير مربوط به آن و خارج كردن 

آن از صفحه، نسبت به بستن اجباري اقدام كنيد.

ــتفاده مي كنيد در  ـ در صورتي كه از آي.او.اس6 اس
صفحه اصلي دوبار روي كليد Home فشار داده و در 
انتها انگشت خود را روي آيكون نرم افزار موردنظر فشار 
ــون قرمزرنگ در  ــه نگه داريد تا آيك ــد لحظ داده و چن
كنار آن به نمايش درآيد. روي آن فشار داده و نرم افزار 

موردنظر را ببنديد.

ــه در اندرويد بايد  ــتن اجباري يك برنام ـ براي بس
ــدا به بخش Settings مراجعه كنيد. در ادامه روي  ابت
ــد.  ــب Running بروي ــه ت ــار داده و ب Apps  فش
نرم افزاري را كه قصد داريد بسته شود، انتخاب كرده و 
روي Stop  فشار دهيد. (اگر نرم افزار موردنظرتان را در 
 Show Cached ــت مشاهده نمي كنيد، روي فهرس
Processes  در باال سمت راست صفحه فشار داده و 

نرم افزار موردنظر را جستجو كنيد)

راه اندازي مجدد

گاهي اوقات مشكل آن قدر حاد است كه نمي توانيد 
هيچ ابزاري را براي بستن اجباري نرم افزار مشكل ساز، 
ــل راه اندازي  ــرايط بهترين راه  ح ــرا كنيد. در اين ش اج

مجدد دستگاه است. 
ــتگاه را  ــد Sleep در باالي دس ـ در آي.او.اس كلي
ــوار قرمزرنگ  ــار داده و نگه داريد تا ن ــد لحظه فش چن

ــود. انگشت  slide to power off  نمايش داده ش
ــت  ــت به نمايش درآمده از چپ به راس ــود را در جه خ
ــيده و صبر كنيد تا دستگاه شما خاموش شود. براي  كش
  Sleep روشن كردن مجدد دستگاه نيز چند ثانيه كليد

را فشار دهيد تا لوگوي اپل به نمايش درآيد.
 Sleep ـ در اندرويد نيز روش كار مشابه است. كليد
ــد تا صفحه تائيد خاموش كردن  ــار داده و نگه داري را فش
دستگاه به نمايش درآيد. با فشار Power Off دستگاه 
ــن كردن مجدد آن  را خاموش كنيد و در ادامه براي روش

روي كليد Sleep فشار دهيد و چند ثانيه نگه داريد.

راه اندازي مجدد اجباري

گاهي اوقات نمي توانيد همچون روال عادي دستگاه 
ــرايط بايد از  ــن كنيد! در اين ش ــود را خاموش و روش خ
راه اندازي مجدد اجباري كمك بگيريد كه در سيستم هاي 

عامل اندرويد و آي.او.اس به اين شرح است:
و   Sleep ــاي  كليده ــد  مي تواني آي.او.اس  در  ـ 
Home را براي چند ثانيه به طور همزمان فشار دهيد 
ــما خاموش و  ــتگاه ش تا پس از نمايش لوگوي اپل، دس

روشن شود.
ــخت تر از آي.او.  ــي س ــد روش كار كم ـ در اندروي
ــتگاه هاي اندرويدي بايد از  ــت، زيرا برخي دس اس اس
روش هاي ديگري براي راه اندازي مجدد استفاده كنند. 
ــار همزمان  ــتگاه ها مي توانيد با فش ــتر اين دس در بيش
كليدهاي Sleep و volume-up (كليد زياد كردن 
ــتگاه را خاموش كرده و با فشار مجدد  بلندي صدا) دس

كليد Sleep / Power دستگاه را روشن كنيد. 
توجه: اگر كليد زياد كردن صدا عمل نكرد، مي توانيد 
ــدا را آزمايش كنيد و در صورتي كه  كليد كم كردن ص
اين روش نيز اجرا نشد، بايد با مراجعه به راهنماي تلفن 
ــت خود، روش راه اندازي مجدد اجباري در  همراه يا تبل

دستگاه تان را مطالعه كنيد.

خارج كردن باتري

همان طور كه مي دانيد دستكاري باتري در محصوالت 
ــيار دشوار است و بسياري از كاربران عادي قادر  اپل بس
ــالف اين محصوالت،  ــتند! برخ ــه انجام اين كار نيس ب
ــتگاه هاي اندرويدي  ــي به باتري در بيشتر دس دسترس
ــتيد  ــت و در صورتي كه نتوانس ــي امكان پذير اس براحت
ــتگاه خود را خاموش كنيد،  با راه اندازي اجباري نيز دس
مي توانيد با خارج كردن باتري از دستگاه، آن را خاموش 
ــدد آن در محفظه باتري،  ــازدن مج ــرده و پس از ج ك

نسبت به روشن كردن دستگاه اقدام كنيد.

بازگشت به تنظيمات كارخانه
ــدازي مجدد رفع  ــكل با راه ان گاهي اوقات يك مش
نمي شود يا در فواصل زماني مختلف در شرايط متفاوت 
پديدار مي شود. در اين شرايط بهترين راه حل پيشنهادي 

بازگشت به تنظيمات كارخانه است. 
ـ در آي.او. اس به Settings مراجعه كرده و روي 
ــه Reset را انتخاب  ــار دهيد. در ادام General فش

كرده و Reset All Settings را فشار دهيد. 
توجه: با استفاده از اين گزينه تنظيمات دستگاه شما 
بازنشاني شده، اما اطالعات شما بدون تغيير در دستگاه 
ــد داريد به طور كامل  ــد. در صورتي كه قص باقي مي مان
 Erase All ــاني كنيد، از گزينه دستگاه خود را بازنش

Content and Settings  كمك بگيريد.
 Settings ــه ــد پس از مراجعه ب ــد باي ـ در اندروي
ــه  گزين  Backup and Reset ــه  گزين ــار  فش و 
ــرده و روي آن  ــدا ك Factory data reset  را پي
ــار دهيد. در ادامه پس از نمايش هشدار تائيد انجام  فش
عمليات و تائيد آن از سوي شما همه تنظيمات به حالت 
ــما همچون روز اول  ــاني شده و دستگاه ش اوليه بازنش

قابل استفاده است.

ضد يخ براي تلفن و تبلت
روش هاي خروج از حالت هنگ براي ابزارهاي همراه

حذف فيلتر عكس ها در آي.او. اس7
يكي از امكانات نرم افزار Camera در سيستم عامل 
آي.او. اس7، فيلترگذاري روي عكس هاست. با استفاده 
ــبرداري، روي  ــگام عكس ــت مي توانيد هن ــن قابلي از اي
ــاي مختلفي را اعمال و عكس  عكس هاي خود فيلتره
خود را تهيه كنيد. يكي از مشكالتي كه اين قابليت دارد 
ــازي فيلتر انتخاب شده پس از خروج از  عدم غيرفعال س
ــما براي  ــت. به عبارت ديگر هنگامي كه ش نرم افزار اس
ــود را انتخاب  ــك عكس يكي از فيلترهاي موج تهيه ي

مي كنيد و پس از تهيه عكس مورد نظرتان نرم افزار را بسته و در زمان هاي ديگر آن را اجرا مي كنيد، فيلتري كه 
قبال مورد استفاده قرار داده ايد همچنان فعال بوده و روي عكس هاي جديد شما نيز اعمال مي شود.

ــت و فراموش كرده ايد فيلتر را پيش از عكسبرداري غيرفعال  ــما هم پيش آمده اس ــكل براي ش اگر اين مش
ــده روي عكس را حذف كرده يا حتي آن را با فيلترهاي ديگر  كنيد، مي توانيد با طي مراحل زير فيلتر اعمال ش

تعويض كنيد:
ــار داده و پس از انتخاب عكس موردنظر براي ويرايش روي  ــت برنامه ها فش 1ـ  ابزار Photos را از فهرس

گزينه  Edit از باال سمت راست صفحه فشار دهيد.
2ـ با ورود به بخش ويرايش تصوير گزينه هاي مختلفي در قسمت پاييني صفحه در اختيار شما قرار خواهد 

گرفت. در اين مرحله بايد روي آيكون فيلتر (سه دايره رنگي) فشار دهيد.
ــما به  نمايش درآمده است، ضمن اين كه مي توانيد با انتخاب هريك  ــتي از فيلترها براي ش 3ـ اكنون فهرس
ــت  ــتان اعمال كنيد. با انتخاب گزينه  None از ابتداي فهرس از فيلترهاي موجود، فيلتر جديدي را روي عكس

(اولين گزينه در سمت چپ) نيز مي توانيد فيلتر اعمال شده روي عكستان را حذف كنيد.

جدول كلمات پنهان
Word Search Colorful :عنوان بازي

سيستم عامل: اندرويد، آي.او. اس

ــه در ميان 300 حرف به هم ريخته به  ــر مي كنيد پيدا كردن يك كلم فك
ــن كار را انجام دهيد و  ــرعت اي ــه ميزان وقت نياز دارد؟ آيا مي توانيد بس چ
چشمان تيزبين شما براحتي حروف مربوط به كلمه موردنظر را پيدا مي كند؟ 
بازي سرگرم كننده Word Search Colorful براي چشمان تيزبين و 
دقيق شما طراحي شده است. در اين بازي بايد در مدت زمان كوتاه، كلمات 

مشخص شده در هر مرحله را از ميان حروف درهم ريخته روي صفحه پيدا كرده و با كشيدن انگشت خود روي 
ــريع تر  ــت كلمات خط بخورد. هرچه بتوانيد س هر حرف آن را به حالت انتخاب درآورده تا كلمه موردنظر از فهرس

اين كار را انجام دهيد و زودتر از ديگران همه  كلمات را خط بزنيد، امتياز بيشتري كسب خواهيد كرد.
ــي آشنا مي كند و عالوه بر تقويت زبان انگليسي شما،  ــما را با تعداد زيادي از كلمات زبان انگليس اين بازي ش
نحوه نگارش صحيح كلمات را نيز به شما آموزش مي دهد. بازي Word Search Colorful كه در اندرويد 
ــت و كلمات گوناگون در آن به صورت افقي،  ــامل بيش از 300 مرحله مختلف اس Word Search نام دارد ش

عمودي، مورب و در جهات مختلف باال به پايين، پايين به باال، چپ به راست و راست به چپ پنهان شده اند.
Android: http://goo.gl/x7VmjQ
Android Cafebazaar: http://goo.gl/Sw6lJV
Android Cando: http://goo.gl/DzWCHw
iOS: http://goo.gl/olUvIy

اپليكيشن هاي هفته

ا ا

مريم محمدبيكي فراهاني
ــياري كه با رايانه دارند، داراي شباهت هايي نيز با  ــمند و تبلت ها عالوه بر تفاوت هاي بس تلفن هاي همراه هوش
ــت كه تبلت يا تلفن همراه شما هنگ مي كند يا به  حالت انجماد  ــتند كه از متداول ترين آنها زماني اس يكديگر هس
ــاي Ctrl+Alt+Delete  در ويندوز يكي از  ــتفاده از كليده ــود. اس ــد و ادامه كار با آن غيرممكن مي ش درمي آي
ساده ترين و سريع ترين روش هاي خروج از اين حاالت است، اما در تبلت ها و تلفن هاي همراه از اين سه كليد خبري 

نيست و بايد با روش هاي ديگري از مشكل پيش آمده خالص شويد.
در بيشتر موارد خالص شدن از هنگ يا حالت انجماد در تلفن همراه و تبلت به روش هاي ساده اي امكان پذير است؛ 
اما اين روش هاي ساده بسرعت به ذهن كاربران خطور نمي كند و گاهي اوقات مدت زمان زيادي از وقت كاربران را تلف 

مي كند. در اين مقاله سعي داريم متداول ترين روش هاي خروج از اين شرايط بحراني را براي شما شرح دهيم:
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تالش

رامين فتوت

ــاله اي بيش نبود كه نزد پدرش در  نوجوان دوازده س
يك بنگاه معامالت مسكن كار مي كرد. وظيفه آريئل در 
آن بنگاه چندان پيچيده نبود، اما كاري كه انجام مي داد 
ــا بود. او موظف بود خانه هايي  گاهي برايش طاقت فرس
ــند مي كردند به آنها نشان دهد و  ــتري ها پس را كه مش
ــرح دهد.  ــان ش ــام جزئيات و امكانات خانه را برايش تم
ــر زدن  اين كار اوايل برايش جالب بود، اما رفته رفته س
ــراري و بازگويي توضيحاتي تكراري تر  به خانه هاي تك
ــي داد تا حدي كه گاهي آرزو مي كرد اي كاش  آزارش م
ــد بدون اين كه دهانش را باز كند خود مشتري ها  مي ش
تمام حرف هاي الزم را متوجه شوند و او ساكت مي ماند. 
ــرور  ديدن يكي دو فيلم علمي ـ تخيلي كه نيروهاي ش
مي توانستند افكار و صحبت هاي آدم خوب هاي قصه را 
ــد آرزوي آريئل، تجسمي تصويري به  بخوانند، باعث ش
خود بگيرد و باعث شود وي شش سال آينده عمرش را 

صرف تحقق بخشيدن به آرزويش كند.
ــاله بود و بايد خود را كم كم آماده ورود به  هجده س
دانشگاه مي كرد. به هنر بسيار عالقه مند بود، ولي چون 
ــش سال پيش اش فكر مي كرد،  همچنان به آرزوي ش

رشته پزشكي را برگزيد. 

تولد ايده
در ابتداي ورود به دانشگاه هيجان زده بود، ولي پس 
ــاهده كتاب هاي قطور و بي روح  ــت مدتي مش از گذش
ــي را از يادش برد و  ــيرين نوجوان ــته اش آرزوي ش رش
كم كم آريئل به سمتي سوق پيدا مي كرد تا از دانشگاه 

انصراف دهد. 
ــتان  ــت به خانه يكي از دوس  يك روز در راه بازگش
قديمي اش را ديد كه بشدت از تلفني كه بتازگي خريده 
ــه چنداني به رايانه و  ــود تعريف مي كرد. آريئل عالق ب
ــان نمي داد،  ــت و توجهي از خود نش حوزه آي تي نداش
ــه يك تلفن همراه ساده را ترجيح  به همين دليل هميش
ــش مي آمد وقت خود را جلوي رايانه  مي داد و كمتر پي
ــت قديمي  ــي از حرف هاي آن دوس بگذراند. اما بخش

فكرآريئل را به خود مشغول كرد.
ــده ام قابليتي  ــه خري ــت: «تلفني ك ــتش گف  دوس
ــزي مي گويم و آن  ــاص دارد. نگاه كن! من يك چي خ

ــرم را انجام مي دهد».  [تلفن] كار مورد نظ
ــه از دنياي فناوري ديجيتال  براي آريئل ك
ــي  ــن گفته مانند فانوس ــده بود اي دور مان
ــش را پيدا كند. او  ــود تا به كمك آن راه ب
مشاهده مي كرد تلفن  همراه امروزي آنقدر 
با قابليت و هوشمند شده است كه مي تواند 
ــش را انجام  ــتورهاي مورد نظر صاحب دس

ــد، از همين رو مدام با خود مي گفت يعني نمي توان  ده
كاري كرد تا بدون حرف زدن و تنها با فكر كردن، همان 
كارها را انجام داد؟ از همين رو اين ايده به ذهنش رسيد 
ــمند، با  ــا كاري كند به جاي حرف زدن با تلفن هوش ت
ــود. او اسم ايده اش را ميوز  ــتور انجام ش فكر كردن دس

گذاشت.

تالش
اين ايده باعث شد با اشتياق بيشتري درسش را ادامه 
دهد. چون سال ها كار داشت تا به يك متخصص مغز و 
اعصاب چيره دست تبديل شود، تصميم گرفت از دو نفر 
دكتر متخصص اين رشته كه در دانشگاه استادش بودند 
ــك بگيرد. ايده اش را با آنها در  كم
ــتقبال  ــت و با اس ميان گذاش
ــد.  دلگرم كننده آنها روبه رو ش
ــتاد اجازه دسترسي  آن دو اس
ــگاهي را در  ــل به آزمايش آريئ
ــگاه به او دادند كه تنها استادان  دانش
ــگاه بود كه  ــتند. در آزمايش اجازه ورود به آن را داش

او با دستگاه نوار مغزي 
ــال ها بود كه چنين وسيله اي  ــد. در حقيقت س آشنا ش
ــاخته شده بود و پزشك هاي زيادي در سراسر دنيا از  س
آن استفاده مي كردند. طرز كار اين دستگاه به گونه اي 
ــت كه امواج منتشر شده از مغز را دريافت مي كند و  اس
ــه نمودارهاي خطي نوك تيز با قله هاي رو به  آنها را ب

باال و پايين روي كاغذ ترسيم مي كند. 
ــد كاري كند تا امواج  ــه اين فكر افتاد اگر بتوان او ب
ــتگاه به دست مي آيد به كمك  مغزي را كه از اين دس
ــتور تبديل كند، ايده اش عملي  رايانه و نرم افزار به دس
ــك برنامه نويس كمك  ــن كار از ي ــود. براي اي مي ش
گرفت و خودش به كمك دوستش سربندي شبيه يك 
هدست طراحي كرد كه روي سر قرار مي گرفت و امواج 

را از مغز مي خواند. 

چالش ها
ــتين مانعي كه آريئل پيش روي خود مشاهده  نخس
ــاخت چند نمونه اوليه از سربند مورد نظرش  مي كرد س
بود. چون توليد قطعه و سخت افزار هزينه بااليي داشت 

و يك اشتباه كوچك در طراحي باعث خراب شدن كل 
ــت براحتي مرحله توليد را آغاز  ــد، نمي توانس كار مي ش
ــايت هاي جمع آوري  كند. او ايده اش را روي يكي از س
ــاهده آن در صورت  ــت تا هر فردي با مش اعانه گذاش
تمايل هر اندازه كه دوست داشت كمك كند. به دنبال 
ــخص 1600  اين حركت بود كه در يك بازه زماني مش
نفر از طرح وي حمايت كردند و مبلغي حدود280 هزار 
ــه كمك اين  ــد. ب ــراي كمك به آريئل جمع ش دالر ب
ــتقالل مالي  ــت تا حد زيادي اس پول بود كه وي توانس
طرحش را حفظ كند و تمركز خود را بيشتر روي توسعه 

آن گذارد. 
ــده كه  ــربند تبديل ش ــده آريئل به يك س ــال اي ح
ــت  ــت دارد، ولي قرار نيس ــه هدس ــباهت زيادي ب ش
ــربند  ــر اين س ــود. در دو س چيزي درون گوش فرو ش
ــكل كوچكي وجود دارد كه درون آنها  قطعه مربعي ش
حسگرهايي جاسازي شده و پشت گوش قرار مي گيرد. 
ــربند مي توان بدون نياز به حرف زدن يا انجام  با اين س
ــردن كارهايي  ــي، فقط با فكر ك ــر نوع عمل فيزيك ه
ــام داد. براي مثال  ــمند و تبلت انج را روي تلفن هوش
ــب در دفترچه تلفن  ــوان فكر كرد به فالن مخاط مي ت
ــود. مي توان به موسيقي دلخواه خود فكر  زنگ زده ش
كرد تا بسرعت آن موزيك پخش شود. مي توان با فكر 

كردن حتي با شخصي ديگر بازي كرد. 

آينده
ــه اوليه تمركز آريئل روي كاربردهاي ميوز  در مرحل
ــت، اما بدون شك او چشم اندازي  در حوزه گجت هاس
ــتيابي به هدفي بزرگ تر يعني رايانش كنترل  براي دس

ذهني را در سر مي پروراند. 
ــمار كار ديگر  غير از كنترل گجت ها مي توان بي ش
ــربند انجام داد؛ براي مثال مي توان فكر  ــط اين س توس
ــود، درجه  ــود، در باز ش ــن ش كرد چراغ هاي خانه روش
ــور ديگر.  ــياري ام ــط افزايش يابد و بس ــاي محي گرم
ــد، ولي او  ــه نظر مي رس ــل جذاب ب ــه ايده آريئ گرچ
ــت كاربردي شبيه آرزوي دوران  همچنان در تالش اس
نوجواني اش را به ميوز اضافه كند. در حقيقت او دوست 
ــدون صحبت كردن،  ــط ميوز ب ــد تا توس دارد كاري كن
ــر ــرد ديگ ــه ف ــرد ب ــك ف ــاي ي ــور و حرف ه  منظ

 منتقل شود.
ــركتي با 25 كارمند دارد كه همراه  اكنون آريئل ش
ــعه ميوز فعاليت مي كند. آريئل  آنها روي تكامل و توس
ــتمر روي يك  ــش را در تمركز و تالش مس راز موفقيت
ــدن از  ــت براي موفق ش ــي مي داند. او معتقد اس تواناي
ــنين كودكي بايد استعدادها و ضعف هاي خود  همان س
ــخيص داد و به جاي هدر دادن زمان براي بهبود  را تش
ــچ گاه به يك موفقيت بزرگ تبديل  ضعف هايي كه هي
ــتعداد هاي واقعي خود تمركز كرد.  ــود، روي اس نمي ش
آريئل دوست دارد روزي به يك استيو جابز دنياي زنان 

بدل شود.

نظرتـان دربـاره ايـن ايده چيسـت؟ 
پيشـنهادها و انتقادهـاي خـود را درباره 
تالش ايـن هفته با ما در ميـان بگذاريد. 
كليك حرف هاي شـما را بـه گوش آريئل 
گارتن مي رساند. شايد در آينده نه چندان 
دور يكي از اعضاي طرح او شديد! عالوه 
بر اين دسـت افرادي كه توانسته اند ايده 
دانش بنيـان خود در فضـاي آي تي را به 
يـك كسـب و كار تبديل كننـد، به گرمي 
مي فشارد. كليك را از شنيدن داستان هاي 

خود محروم نكنيد. 

نشاني ايميل:
Click@jamejamonline.ir

شماره پيامك: 300011226 
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توان نم مغزيعن نوار دستگاه با او

(Ariel Garten) نام: آريئل گارتِن
محل تولد: تورنتو، كانادا

تحصيالت: علوم مغز و اعصاب
سن: 34 سال

(Muse) نام ايده: سربند ميوز
interaxon.ca :وبسايت

ــادي خود ميدان  ــاي مغزي با فعاليت ع عصب ه
ــي به وجود مي آورند كه مي توان به آساني با  مغناطيس
دستگاه الكتروانسفالوگرافي (نوار مغزي) كه EEG نام دارد، آنها را خواند. سربند ميوز به 
ــش حسگر خود شبيه دستگاه EEG امواج مغزي را مي خواند و آنها را از روي  كمك ش
طول موج به چهار موج آلفا، بتا، گاما و تتا تقسيم بندي مي كند. نكته مهم اين است كه 
هر كدام از اين طول موج ها بخشي از وضع و حالت مغز را نشان مي دهد؛ براي مثال موج 
آلفا بيانگر حالت آرامش و خالقيت ذهن، و موج بتا در بردارنده اطالعات مربوط به توجه و 
تمركز قواي بينايي فرد روي يك منظره است. پس از تقسيم امواج، تجزيه و تحليل روي 

اطالعات به دست آمده از آنها شروع مي شود. 

ــتم وارد عمل مي شود و ميزان انرژي هر  ــده اين سيس نرم افزار مخصوص طراحي ش
ــنجد و يك سيگنال براي صدور فرمان منتشر مي كند. اكنون سيستم  طول موج را مي س
اين سربند فقط به موج هاي آلفا و بتا واكنش نشان مي دهد. شخص استفاده كننده از اين 
ــرد و از آن بازخورد مورد نظر را  ــد ظرف پنج دقيقه طرز كار آن را ياد بگي ــربند مي توان س
ــت به اين كه چه عصب ها و  دريافت كند.  به گفته آريئل هيچ گاه حين تكان دادن دس
ــوند تا حركت انجام شود فكر نمي كنيم، بلكه فقط تمركزمان  ماهيچه هايي درگير مي ش
روي انجام حركت است؛ اين همان نكته اي است كه به ميوز قدرت عمل مي دهد. با اين 
سربند برنامكي هم مخصوص تلفن هاي اندرويدي و آي.او.اس ساخته شده كه مي تواند 

فكرهاي كاربر را به دستور تبديل كند.

ميوز چگونه كار مي كند؟

دانشـ
اجازه ورود به آن ر

ــادي خود ميد ــاي مغزي با فعاليت ع عصبه
ــي به وجود ميآورند كه ميتوان به آساني مغناطيس
Gدستگاه الكتروانسفالوگرافي (نوار مغزي) كه EEG نام دارد، آنها را خواند. سربند ميوز
ــش حسگر خود شبيه دستگاه EEG امواج مغزي را ميخواند و آنها را از رو Gكمك ش
طول موج به چهار موج آلفا، بتا، گاما و تتا تقسيم بندي ميكند. نكته مهم اين است
هر كدام از اين طول موجها بخشي از وضع و حالت مغز را نشان ميدهد؛ براي مثال م

ط اطال ا ذ ال ا آ ل گ آل

ميوز چگو

با                                خود دنيا را كنترل كنيد
ايده اي كه قصد دارد فكر انسان را توسط رايانه به دستورهاي ديجيتال تبديل كند

فـكـر
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با

سوني: ما چيزي به سازنده ها 
ديكته نمي كنيم

رئيس استوديوهاي جهاني سوني آقاي شوهي يوشيدا 
اخيرا در مصاحبه اي با سايت گاماسوترا گفته كه ما وقتي 
بودجه داشته باشيم، بازي هاي مستقل را منتشر مي كنيم 
ــار آن را به گردن  ــاي انتش ــود اين كه هزينه ه ــا وج و ب
مي گيريم اما چيزي را به تيم سازنده ديكته نمي كنيم. او 
معتقد است چنين كاري به نفع كل پروژه نيست. در ادامه 
ــتيباني و در صورت نياز به  مي افزايد: آنها تنها از تيم، پش
آن كمك مي كنند زيرا سوني به منابع فراواني دسترسي 
دارد، از كارهاي فني گرفته تا خدمات دهي و تست بازي. 
ــيدا هدف سوني از اين حمايت ها اين است  به گفته يوش
كه تيم سازنده جاه طلبي و ايده هاي خالقانه خود را كنار 
ــاي بلندپروازانه تري را  ــايد بتواند ايده ه نگذارد و حتي ش
ــوني در كنسول جديد خود  نيز به مرحله اجرا دربياورد. س
ــازنده هاي مستقل كرده و عده  PS4 توجه ويژه اي به س
زيادي از آنها را به سمت خود جذب كرده است كه از آن 
جمله مي توان به thechineseroom سازنده عنوان 
ــده Dear Esther اشاره كرد كه مشغول  تحسين ش
ساخت بازي بعدي خود به نام «همه به رپچر رفته اند» به 

صورت انحصاري براي اين كنسول است.

 يوبي سافت 
در پي پلتفرم هاي جديد

ــركت يوبي سافت اعالم كرد عنوان «اسپلينتر سل:  ش
ــت سياه» تا به امروز دو ميليون نسخه فروش داشته  ليس
ــت. اين در حالي است كه عالوه بر اين بازي، «ريمن:  اس
اسطوره ها» نيز نتوانسته با فروش يك ميليون نسخه اي 
خود رضايت ناشر را جلب كند. به عبارت ديگر، هيچ كدام 
ــته اند به يك موفقيت تجاري براي  از اين دو بازي نتوانس
يوبي سافت تبديل شوند و اين شركت فرانسوي تبار اخيرا 
ــت.  ــت داده اس ــرمايه خود را از دس 83 ميليون دالر از س
ــطوره ها» روي  ــه آنها اميدوارند، با عرضه «ريمن: اس البت
كنسول هاي 1X و PS4 در ماه فوريه، به فروش باالتري 
دست يابند. َسوث پارك: تكه اي از واقعيت از ديگر عناوين 
ــت كه بعد از به تاخير افتادن، قرار است  ــافت اس يوبي س
اواخر امسال منتشر شود. اين شركت معتقد است تا بازي 
مي تواند به فروش يك تا دو ميليون نسخه اي دست يابد.

آپديت جديد استيم
ــتيم خود  ــرا آپديتي براي پلتفرم اس ــركت ولو اخي ش
ــر كرده كه يكي از مشكالت جدي آن را برطرف  منتش
ساخته است. تا قبل از اين بيشتر افرادي كه مي خواستند 
بازي اي را تجربه كنند، مي بايست فهرست دانلود خود را 
متوقف مي كردند و اين مساله وقتي آزاردهنده مي شد كه 
شما كاري به محتواي آنالين بازي نداشته ايد و هدفتان 
فقط گذراندن وقت بوده است. حاال با اين آپديت با خيال 
راحت مي توانيد به بازي خود پرداخته، دانلودهايتان را نيز 
ــن مي توانيد تنظيم كنيد كه در چه  انجام دهيد. همچني
ــاعت هايي از روز، استيم اقدام به دانلود آپديت ها كند.  س
ــتم بيگ پيكچر  تغييرات ظاهري و بهبودهايي در سيس

نيز از ديگر مزاياي اين آپديت است. 

مجيد رحماني
ــوني در اين نسل واقعا استثنايي  انحصاري هاي س
ــتقبال فراوان منتقدان و مخاطبان  بودند و اغلب با اس
ــوني،  ــي از انحصاري هاي ناب س ــده اند. يك مواجه ش
ــد و  ــاه پيش عرضه ش ــه چند م ــت ك ــان ماس آخرين

ركوردهاي فراواني از نظر امتيازي به دست آورد. 
ــتان بازي مربوط به آينده نه چندان دور است،  داس
ــه نوعي بيماري  ــتر مردم دنيا ب ــي كه ابتالي بيش جاي
ــيده است.  ــري، جهان را به آخرالزمان كش قارچي مس
ــر مي گذارد و ظرف  ــن قارچ روي مغز مبتاليان تاثي اي
مدت دو روز از آنها موجوداتي وحشي مي سازد كه تشنه 
به خون انسان هستند. در حركتي زيركانه شروع بازي 
مصادف است با شيوع اين بيماري و پس از اتفاقي كه 
براي شخصيت اصلي قصه يعني جوئل رخ مي دهد، به 

بيست سال بعد مي رويم. 
ــان ها در مناطقي كه تحت قرنطينه شديد  حاال انس
نظامي قرار دارد، زندگي مي كنند و كارت سهميه غذاي 
ــتر است. در اين  ــش از هر چيز ديگري بيش آنها ارزش
ــتر بازمانده ها نيز ذات انساني  ــي گويا بيش جهان وحش
ــه همه بايد با  ــوش كرده اند، در زماني ك ــود را فرام خ
ــكلي واحد مبارزه كنند،  ــوند تا با مش يكديگر متحد ش
افرادي پيدا شده اند كه با تشكيل گروه هايي موسوم به 
ــكارچي ها سعي در به دست آوردن قدرت  پروانه ها و ش

و فرماندهي اين جهان نوين دارند. 
ــت، اجناس و  ــل در اين دنيا يك قاچاقچي اس جوئ

ــاك و سالح  ــامل خوراك، پوش موادي را كه عموما ش
مي شود، از ديوارهاي بلند مناطق قرنطينه شده به داخل 
ــي از اين ماموريت هاي  ــارج عبور مي دهد. در يك و خ
ــگي اش، ناخواسته در دل ماجرايي قرار مي گيرد  هميش
ــه دنيا فرا  ــفري دراز در مناطق ممنوع ــه او را به س ك
ــتان جوئل از وي مي خواهد به  مي خواند. يكي از دوس
ــده، دختر نوجواني به نام الي را از منطقه  هر قيمتي ش

قرنطينه شده خارج كند و او را در سمت ديگر كشور به 
دست گروه پروانه ها برساند. 

از اين پس داستان آخرينان ما به شرح سفر اين دو، 
خطرات و مشكالتي كه با آنها مواجه مي  شوند، ارتباطي 
كه بين شان شكل مي گيرد و دوستان و دشمناني كه در 
مسير راهشان قرار مي گيرند، مي پردازد. همان طور كه 
ــاهده مي كنيد، كليت داستان بازي كليشه اي است  مش

خيلي ها مثل بنده ديويد كيج را از نوابغ اين صنعت 
ــت فيلم  ــد و عده اي نيز معتقدند، او بهتر اس مي دانن
بسازد تا بازي! نمي خواهم اين دعواي ديرينه را اينجا 
باز كنم اما شخصا ديويد كيج را بسيار قبول دارم زيرا 
معتقدم هميشه به خواسته اي كه داشته، دست يافته 
ــايد دايره مخاطبان او و بازي هايش چندان  است. ش
ــد كه براي چه  ــد اما وي دقيقا مي دان ــترده نباش گس
افرادي مي خواهد بازي بسازد و قصد زدن چه حرفي 

را از طريق محصولش دارد. 
ــاخته اوست  ماورا: رو ح هاي دوگانه جديدترين س
ــيار متناقض است.  ــده به آن بس كه امتيازات داده ش
ــايت هاي مطرح چون  ــالت و س ــتر مج هرچند بيش
ــا نيمي از  ــتوده اند اما تقريب ــازي را س ــپات ب گيم اس
منتقدان نيز آن را كوبيده اند. اين نشان مي دهد ماورا 
ــت كه هركس مي تواند درك و  يك بازي تجربي اس

برداشت خود را از آن داشته باشد. 
ــيم به داستان  از اين حرف ها كه بگذريم، مي رس
ــازي كه درباره زندگي دختري به نام جودي هولمز  ب
است. ما از دوران كودكي زندگي او تا جواني كنارش 
ــم و تاثيرگذار  ــا وقايع مه ــن حين ب ــتيم و در اي هس

زندگي اش مواجه مي شويم. 
ــي هاي  ــي ها، لحظات تلخ، سركش ترس ها، خوش
ــي و روابط عاطفي و  ــه، كابوس هاي كودك نوجوانان
ــي موضوعاتي  ــي همگ ــي او در دوران جوان احساس

ــه ماورا مي بينيم، درك  ــتند كه ما در طول تجرب هس
ــا زندگي مي كنيم.  ــم و در كنار جودي با آنه مي كني
ــت، با قدرتي ويژه به دنيا  ــان عادي نيس او يك انس
آمده كه در مواقعي از زندگي حكم موهبتي خدادادي 
دارد و در مواقعي ديگر، نفريني تاريك كه دامنش را 
گرفته است. به هرحال اين قدرت اسم دارد و جودي 

او را آيدن صدا مي كند. 
خط اصلي داستان تقريبا ثابت است يعني حوادثي 
در زندگي جودي رخ مي دهد و تصميم هايي كه اتخاذ 

ــر مي گذارد و منجر به  ــتان تاثي مي كنيد در روند داس
ــوع انتخاب ها  ــود. تن ــق پايان هاي متفاوت مي ش خل
ــود  ــي اوقات به تفاوت در ديالوگ ها ختم مي ش گاه
ــما  ــت افراد با تصميم هاي ش ــي بعضا ممكن اس ول
ــيب فيزيكي يا رواني ببينند، شكنجه شده و حتي  آس
ــرده بود كه  ــوند! ديويد كيج قبال اعالم ك ــته ش كش
دوست دارد بخشي از داستان و شخصيت  پردازي در 
ــايد ابتدا از اين كه  ذهن مخاطب صورت گيرد. لذا ش
گاهي تصميم هاي ما فقط ديالوگ ها را تغيير مي دهد 
ــدن ديالوگي  ــم، تبديل به دليل گفته ش يا آن تصمي
ــا دقيق تر كه نگاه  ــويم ام واحد مي گردد، ناراحت ش
ــتان كه در  ــمت داس ــم مي بينيم همه در آن قس كني

ذهن ما اتفاق مي افتد، تاثيري شگرف دارند. 
ــت،  ــدن از آنجا كه موجودي ماوراءالطبيعي اس آي
ــمت مي كشاند  ــتان را نيز به اين س در مقاطعي داس
ــفانه حتي پاي كليشه هايي چون طمع دولت  و متاس
ــي قدرتمند، قول ها و  ــتيابي به دانش آمريكا براي دس
ــوري  عمل نكردن هاي CIA و چين به عنوان كش
كه قصد رقابت با آمريكا را دارد به ماجرا باز مي شود. 
ــتان استادانه  با وجود اين كه در تمام بازي روايت داس
ــت اما زمان هايي از  ــيار بهتر از كليت قصه اس و بس
بازي كه درباره روابط انسان ها با يكديگر است،  مثل 
دوران بي خانماني جودي، زندگي در كنار خانواده اي 
ــام و تالش براي ميزبان  ــت يا مهماني ش سرخ پوس

The Last of Us :عنوان انگليسي بازي
PS3 :پلتفرم

Sony Computer Entertainment :ناشر
Naughty Dog :سازنده

سبك: اكشن ماجرايي
امتياز: 9,0

Beyond: Two Souls :عنوان انگليسي بازي
PS3 :پلتفرم

Sony Computer Entertainment :ناشر
Quantic Dream :سازنده

سبك: درام تعاملي
امتياز: 8,0

جهان 
وحشي 
انسان هاي 
پروانه اي

روح هاي 
درهم تنيده

خبر داغ
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ازي

پسرك اندوهگين
Grief :عنوان انگليسي بازي

PC :پلتفرم
TarHeadStudio :ناشر

TarHeadStudio :سازنده
سبك: سكوبازي

امتياز: 7,0
ــما دوستان و همراهان هميشگي كليك.  سالم به ش
اين هفته هر چه جستجو كردم، عنواني براي معرفي پيدا 
ــخص بود. بله اين شروع  نكردم يا تاريخ عرضه اش نامش
ــت كه دامن ما را گرفته اما نه به آن  بازه قحطي بازي اس

ــدي وجود ندارد. در عوض حاال  معنا كه اصال بازي جدي
كه بازي هاي بزرگ و چند ميليون دالري، چون خرس به 
خواب زمستاني رفته اند، فرصت براي موجودات كوچك و 
نحيف اين جنگل يعني عناوين مستقل مهيا شده تا خود 
را نشان دهند. لذا تصميم گرفتيم تا زماني كه وضع به اين 

منوال است، اين ستون را با بازي هاي مستقل پر كنيم. 
ــتقل  اين هفته قصد معرفي اندوه را دارم؛ عنواني مس
ــدن از  ــتر از 20 دقيقه براي تمام ش و كم حجم كه بيش
شما وقت نمي گيرد. از طرفي كنترل دودكمه  اي بازي نيز 
تجربه آن را براي عموم افراد ساده و ممكن ساخته است. 
ــام دهيد حركت كردن و پريدن  تمام كاري كه بايد انج
است. در پس اين بازي كوچك ، داستاني عميق نهفته كه 
ــايد بخوبي روايت نمي شود. شما در نقش پسري  البته ش
ــك قرار داريد كه پدرش بر اثر عادت طوالني مدت  كوچ
به كشيدن سيگار، مبتال به سرطان شده و پسرك بتازگي 
ــت داده است. مراحل پنج گانه بازي هر كدام  او را از دس
بخشي از اندوه كاراكتر براي قبول اين حقيقت تلخ است. 
اين مراحل «انكار»، «خشم»، «جنگيدن»، «نااميدي» و 
«پذيرش» نام دارد كه همان طور كه مي بينيد ترتيب آنها 
چقدر خوب چيده شده است. موضوع وقتي جالب مي شود 
ــدام از اين مراحل نيز در  ــاختار هر ك كه رنگ بندي و س
ــمن اصلي كاراكتر  ــامي است؛ حتي دش جهت همين اس
ــت كه به مرور محيط و دنياي  ــكي رنگ اس دودي مش
ــيگار و  ــرك را احاطه مي كند يا موانع محيطي او س پس
ــن بيرون  ــاي طراوت، تعف ــتند كه به ج ــي هس گل هاي
ــامي در دل مكانيك هاي گيم پلي نيز  ــد. اين اس مي دهن
ــده اند كه مثال  نفوذ كرده اند و منجر به خلق تجربه اي ش
در مرحله نااميدي، شما نيز چنين احساسي را تجربه كنيد. 
ــازنده ها براي خلق اين مساله مجبور به پرداخت  البته س
ــده اند و آن هم طراحي مراحل  ــبتا سنگين ش بهايي نس
است. متاسفانه ريتم خوبي در مراحل حاكم نيست، بعضا 
ــط راه برويد  ــيرهايي طوالني را بايد همين طور فق مس
ــد كه اغلب  ــت چالش از راه مي رس ــپس چالش پش و س
ــاله  ــاي خوبي هم ندارند. در كنار اين مس چك پوينت ه
ــي دارد. اوج نمودار  ــختي بازي اوج و فرودهاي ناگهان س
ــت كه مردن هاي پياپي برايتان  سختي به اين خاطر اس
ــفانه بخش عمده اي از اين مرگ ها  اتفاق مي افتد و متاس
مسخره و خارج از كنترل بازيكن است. منظورم اين است 
ــري هيچ تفاوتي  ــكوهاي بازي از نظر ظاه كه وقتي س
ــود كه كدام  ــا هم ندارند، بازيكن چگونه بايد متوجه ش ب
ــكو خراب يا معيوب و كدام يك ثابت است. جا دارد از  س
ــيقي و صداگذاري خوب نيز يادي كنيم زيرا در كنار  موس
ساير المان هاي خوب بازي، تجربه كوتاه و چند دقيقه اي 

بازي را ارزشمند كرده اند.

ــه زامبي البته به تعبيري متفاوت  يعني جهاني مبتال ب
ــتان و شخصيت پردازي است كه  ولي اين روايت داس
ــي مي كند كه ناتي داگ  ــاده ما را غرق دنياي خيلي س
ــيقي و  ــت. گرافيك، صداگذاري، موس خلق كرده اس
انيمشين هاي بازي همگي در سطح بسيار بااليي قرار 
ــمت هاي بي ايراد بازي محسوب مي شود  دارد و از قس
ــفانه در اين مقاله مجال پرداختن دقيق تر به  كه متاس

آنها نيست. 
ــن و  ــازي تركيبي از مخفي كاري، اكش گيم پلي ب
ــما يا انسان ها  ــت. دشمن هاي ش معماهاي جزئي اس
ــده اند يا  ــتند كه عضو يكي از دو گروه نام برده ش هس
ــدت زمان بيماري  ــته به م افراد مبتال به قارچ كه بس
ــته تقسيم مي شوند. مثال عده اي  آنها خود به چند دس
ــتند ولي به صدا  ــوم به كليكرها نابينا هس از آنها موس

ــاس  اند يا عده اي ديگر به محض ديدن  بي نهايت حس
شما، به دنبالتان مي دوند. 

ــي بازي روي مخفي كاري  به هر حال تمركز اصل
ــمنان  ــن و در قبال انجام اين كار، دش ــت تا اكش اس
كمتري هم پيش رويتان قرار مي دهد. يكي از ايرادهاي 
ــنيده نشدن همراهان شما از  اصلي گيم پلي ديده يا ش
سوي دشمنان به هنگام مخفي كاري است يعني شما 
ــداي پايتان را  ــيد تا كليكرها ص ــد خودتان را بكش باي
ــوند اما الي خيلي راحت از اين سو به آن سو مي دود  نش
و حتي با بدن دشمنان برخورد مي كند اما تا زماني كه 
بحث مخفي كاري در ميان باشد، دشمنان به جز جوئل 

نسبت به هيچ فرد ديگري واكنش نشان نمي دهند. 
با پيشروي در بازي به مرور به سالح ها و تجهيزات 
بيشتري دسترسي مي يابيد جوئل يك كوله پشتي دارد 
ــداري مي كند و مي توانيد  ــه همه چيز را در آن نگه ك
ــراغ آن اقدام به ساختن تجهيزاتي مثل  با رفتن به س
نارنجك دست ساز، كوكتل مولوتف يا چاقو كنيد، البته 
ــاد  ــواد اوليه  آنها را از محيط يا اجس ــرطي كه م به ش
ــيد. همچنين ميزهايي  ــمنان جمع آوري كرده باش دش
ــه آنها  ــيدن ب ــود دارد كه با رس ــاص در بازي وج خ

مي توانيد اسلحه خود را ارتقا دهيد. 
زياد بودن مهمات در محيط و در ادامه، زياد شدن 
سالح  هايي كه كاراكتر مي تواند حمل كند، با توجه به 
ــه چيز بايد كمياب  ــم آخرالزماني بازي و اين كه هم ت
ــد، از ضعف هاي جزئي آن محسوب مي شود. غير  باش
ــاير بخش هاي گيم پلي بسيار جذاب و  از اين موارد، س
ــت. تنوع در محيط ها رعايت شده و  خوش ساخت اس
مبارزات نزديك نيز در عين خشونت بسيار بااليي كه 

دارند، لذت بخش هستند. 
ــت كه بسته به  از نكات جالب اين مبارزات آن اس
ــمن حمله كنيد  ــت به دش اين كه با چه چيزي در دس
ــند شاهد  ــته باش ــيايي وجود داش يا اطراف او چه اش
ــن هاي متفاوت هستيم، از لگد زدن به صورت  انيميش
ــر به شيشه و گوشه ميز. روي هم  گرفته تا كوبيدن س
ــل  ــه، آخرينان ما يكي از بازي هاي بزرگ اين نس رفت
ــت كه حسرت  ــوني اس و از بهترين انحصاري هاي س
ــاني كه به PS3 دسترسي ندارند،  آن به دل تمام كس

خواهد ماند!

ــه ماورا را تا حد  ــتند ك خوب بودن، صحنه هايي هس
يك شاهكار باال مي برند. 

ــت  ــي بازي عموما مبتني بر دكمه زني اس گيم پل
اما تنوع موضوعي آن بسيار بيشتر از باران سهمگين 
ــت. به عبارت ديگر سازنده ها با كنترلي واحد چند  اس
نوع گيم پلي اعم از رانندگي، تيراندازي و مخفي كاري 
ــبك اصلي  ــازي ايجاد كرده اند اما از آنجا كه س در ب
ــمت هاي  ــت، نبايد از اين قس ــازي درام تعاملي اس ب

بازي انتظار بااليي داشت. 

ــتر  ــدن نيز نقش پررنگي در گيم پلي دارد. بيش آي
ــان ها از طريق او  ــما با محيط يا انس مواقع تعامل ش
ــم افرادي خاص  ــود. آيدن مي تواند جس انجام مي ش
ــمنان جودي را كشته،  ــخير كند، بعضي از دش را تس
اشياي محيط را تكان داده و نهايتا ارتباطي بين بدن 
جودي با يك جسد يا شيء ايجاد كند تا از اين طريق 

او بتواند گذشته و در اندك مواردي آينده را ببيند. 
بزرگ ترين ايراد ماورا كه سهم عمده اي در كسر 
ــودن زدن يا نزدن دكمه ها  ــاز آن دارد، بي تاثير ب امتي

ــي بازي  ــكانس هاي دكمه زن ــادي از س ــداد زي درتع
ــاده تر زيباترين و هيجان انگيزترين  است. به بيان س
ــمت هاي بازي را مي شود خيلي ساده بدون زدن  قس
ــه نابودي  ــده، ب ــته ش هيچ كدام از دكمه هاي خواس
ــد، خواهد  ــت بيفت ــي كه قرار اس ــاند زيرا اتفاق كش
ــن ها كه تماما  ــيقي، انيميش ــاد. صداگذاري، موس افت
ــت و بازيگر جودي هولمز يعني الن  موشن كپچر اس
پيج و ساير بازيگرها بسيار بهتر از تمام فيلم هايشان 

در آن ايفاي نقش كرده اند. 
ــازي به معناي واقعي  ــك و زاويه دوربين ب گرافي
ــت. زاويه دوربين بازي كه بسيار  ــتثنايي اس كلمه اس
ــت، اين فرصت را ايجاد كرده  نزديك به كاراكتر اس
ــازنده ها به جاي خلق دنيايي بزرگ با گرافيكي  تا س
متوسط، فضاهاي بسته با گرافيك باورنكردني خلق 
كنند. از طرفي چيدمان دكمه ها در همان صحنه هاي 
ــت كه در القاي حسي  دكمه زني به قدري ماهرانه اس
ــت به شما منتقل شود، كامال موفق عمل  كه قرار اس
ــهمگين كاري كرد كه خيلي ها كه  مي كند. باران س
 PS3 ــد، براي تجربه آن حتي اصال بازي نمي كردن
تهيه كنند. ماورا: روح هاي دوگانه شايد اينقدر موفق 
ــاني كه معني و احساس نهفته  ــد اما براي كس نباش
ــاهكاري خواهد  ــس تصميم ها را درك كنند، ش در پ
ــان كمتر تجربه  ــود كه نمونه آن را در طول عمرش ب

خواهند كرد.

بازى هفته
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بررسى

جواد ودودزاده
ــتر كاربرد رايانه ها براي مقاصد آموزشي  امروزه بيش
ــد تا به يكي از ملزومات روزمره  بوده و رايانه ها مي رون
ــوند. ما از طريق آنها به صورت آنالين  آموزش تبديل ش
خريد مي كنيم، عكس هاي با ارزشمان را در آنها ذخيره 
ــته به  ــي از ما كامال وابس ــي كار خيل ــازيم و حت مي س
ــت. همه اين عوامل باعث شده كه ما هر روز  رايانه اس
ــرگرمي و وقت گذراني  ــته از آنها براي س كمتر از گذش
ــي از كاربران، رايانه  ــتفاده كنيم، به طوري كه خيل اس
ــد. اين در  ــزار كار تصور مي كنن ــوان اب ــط به عن را فق
ــرگرمي رايانه ها تقريبا از بين  ــت كه كاربرد س حالي اس
ــت  ــت. براي جان گرفتن اين عالقه الزم نيس رفته اس
ــوان رايانه اي  ــم، بلكه مي ت ــك رايانه جديد بخري ما ي
ــرگرمي  ــور و خيلي ارزان مخصوص بازي و س  جمع وج

داشته باشيم. 
ــن رايانه هاي  ــوع از اي ــد داريم دو ن ــا قص در اينج
كوچك را بررسى كنيم تا شما بتوانيد متناسب با شرايط 
ــرگرمي انتخاب كنيد. در  ــود، بهترين آنها را براي س خ
ــم پرهيز كرده و  ــبيه ه ــى از انتخاب انواع ش اين بررس
نمونه هايي از آنها را برگزيده ايم كه داراي موارد استفاده 
ــي از آنها به اين منظور  ــند. براي مثال يك متفاوتي باش
ــاخته شده تا كاربراني كه به كوچك كردن رايانه ها و  س

برنامه ريزي آنها عالقه دارند، از آن استفاده كنند.

ـ  رازبري پاي  1
در گذشته كاربرهاي رايانه هاي اوليه بيشتر از خود آنها 
به فهميدن نحوه كار كردنشان عالقه مند بودند و تمايل 
داشتند خودشان برنامه هايي را براي آنها بنويسند. در آن 
زمان استفاده از رايانه ها بيشتر جنبه آموزشي داشت. حال 
ــاي (Raspberry Pi) طراحي  ــه ما رازبري پ در زمان
ــيله اي براي آموزش در مدرسه ها  ــده تا به عنوان وس ش
ــتفاده قرار گيرد. اما اين روزها اين رايانه كوچك  مورد اس
ــوه كاركردن  ــتن نح ــتدار دانس همه آنهايي را كه دوس

رايانه ها هستند، شيفته خود ساخته است. 

ــامل دو مدل  ــت كه ش اين رايانه خود بر دو نوع اس
 ARM ــت. پردازنده هر دو نوع آنها از نوع A و B اس
ــت كه اين روزها تقريبا در هر تلفن همراه هوشمند و  اس
هر تبلتي يافت مي شود. رازبري پاي بر اساس پردازنده 
ــه نوع برادكام ساخته شده كه يك  ــتم روي تراش سيس

هسته پردازنده ARM در آن به كار رفته است. 

ــاده  ــرو رايانه به صورت يك مدار چاپي س اين ميك
فروخته مي شود كه كيسي همراه ندارد. هدف از اين كار 
اين است كه هزينه هاي تمام شده پايين نگهداشته شده 
ــاني به سخت افزار دسترسي  و در عين حال كاربر به آس
ــد. عالوه بر اين از هيچ منبع تغذيه (پاور)،  ــته باش داش
صفحه كليد و ماوس و صفحه نمايش خبري نيست. شما 
ــق درگاه اتصال HDMI به  ــد آن را از طري مجبوري
تلويزيون يا صفحه نمايش وصل كرده، به علت نداشتن 
ــك كارت حافظه به آن  ــره داده ناچاريد ي ــاي ذخي فض
ــده،  بيفزاييد و چون هيچ نرم افزاري روي آن نصب نش

حتي نصب سيستم عامل نيز به عهده خودتان است. 
ــاز انتخاب  ــه كوچك از امتي ــما با اين رايان البته ش
ــتم هاي عامل رايگان مختلف كه همه از وبسايت  سيس
ــاي (www.raspberrypi.org) قابل  ــري پ رازب
ــدازه رازبري پاي در حد  ــتند، برخورداريد. ان دانلود هس
ــت كه يك SoC و يك واحد  يك كارت خودپرداز اس
پردازشگر گرافيكي (GPU) را در خود جاي داده است. 
ــه رم و يك عدد  ــدار 256 مگابايت حافظ ــدل A مق م
USB دارد و مدل B داراي 512 مگابايت رم، دو عدد 
ــبكه  درگاه اتصال USB به اضافه يك درگاه اتصال ش

ايترنت است. 
شايد شگفت آورترين بخش در اين رايانه، قيمت آن 
ــب 24 و 31 پوند انگليس  ــه ترتي ــد. دو مدل آن ب باش
ــروع كار رازبري پاي  ــده اند. ما براي ش قيمت گذاري ش
ــه يك دوربين  ــنهاد مي كنيم ك ــما پيش نوع B را به ش

ــراه دارد. اولين كاري كه  ــم رازبري پاي را نيز هم وبك
ــت كه نرم افزار  بايد پس از خريد آن انجام دهيد اين اس
ــود كرده و  ــركت دانل ــايت اين ش جديد نوبز را از وبس
ــك كارت SD با ظرفيت چهار گيگابايت ذخيره  روي ي
ــه را به مادربورد  ــض اين كه كارت حافظ ــد. به مح كني
ــوت كند، گزينه هاي  ــاي وصل و نرم افزار را ب رازبري پ
ــما  ــتم  هاي عامل مختلف را در اختيار ش ــاب سيس انتخ
مي گذارد. در ابتداي امررازبري پاي در مقايسه با ميكرو 
رايانه هاي ديگر چندان فوق العاده به نظر نمي رسد، چرا 
ــت. اما استفاده از يك  ــريع ترين رايانه جهان نيس كه س
ــن ارزان، خالي از  ــي با قيمتي چني رايانه كامل لينوكس

لطف هم نبايد باشد. 
ـ  آردينو  2

ــه  ــا هم ــا ب ــوري Arduino تقريب ــه مينيات رايان
ــتر ديده ايم، تفاوت دارد.  رايانه هاي كوچكي كه ما پيش
در اولين نگاه اين رايانه درست مانند رازبري پاي، يك 
ــده به نظر  ــي داراي يك پردازن ــدار چاپي الكترونيك م
ــابهات آن با رازبري پاي به همين جا  ــد، اما تش مي رس
ــروع، پردازنده آن خيلي باالتر از  ختم مي شود. براي ش

سطح يك سيستم روي تراشه ابتدايي است. 
ــده 700 مگاهرتزي با  ــك پردازن ــو به جاي ي آردين
ــته ARM داراي قابليت نصب سيستم  هاي عامل  هس
ــرو كنترلر AVR اتمل  ــت و از ميك مدرن امروزي اس
ــيكل ساعت  ــرعت س  (Atmel) نگارش 8 بيتي با س

16 مگاهرتز بهره مي برد. 

ــط براي  ــري پاي كه فق ــده رازب ــالف پردازن بر خ
ــد، ماوس و صفحه نمايش طراحي  اتصال به صفحه كلي
ــه 16 مگاهرتزي آردينو بسيار  شده، سيستم روي تراش
 ،LED ،ــدن به سوئيچ ها فراتر رفته، از قابليت وصل ش
ــف و كنترل آنها با  ــگرها و الكتروموتورهاي مختل حس

ــرد. همچنين  ــازل بهره مي ب ــازي من هدف هوشمندس
ــاخت  ــن گزينه براي طراحي و س ــورد آردوينو بهتري ب
ــت. اطالعات بيشتر در اين زمينه را مي توانيد  ربات هاس
ــايت (www.robotbits.uk) كسب كنيد.  از وبس
ــيار متنوع بوده و از  ــت ميكرو رايانه هاي آردينو بس قيم
ــراي آردينو  ــو نانو تا 13 پوند ب ــار پوند براي آردين چه

ميكرو متغير است. 

براي اين كه بيشتر به قابليت هاي اين رايانه كوچك 
پي ببريد، ما آردينو Starter Kit را انتخاب كرده ايم 
ــرح مي دهيم. اين  ــما ش كه كارايي هاي آن را براي ش
بورد بر اساس كتابچه راهنمايي كه به همراه دارد، قادر 
ــت 15 كار از جمله تركيب رنگ المپ ها، وسيله اي  اس
ــاي نقش يك  ــك، ايف ــك صفحه كليد كوچ ــبيه ي  ش
ــني ديجيتال و يك فرفره موتوردار را انجام  ــاعت ش س
دهد. تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه يك باتري 
 USB 9 ولتي به آن متصل كرده يا آن را به يك پورت
ــما نياز داريد  ــد. اين كيت هر چه ش ــه متصل كني رايان
 ،Uno Board ــود آردينو ــامل خ در خود دارد كه ش
ــود برنامه ها از  ــه و دانل ــال به رايان ــل USB اتص كاب
ــي بين  ــط براي سيم كش آن، يك بورد الكترونيكي واس
 ،DC ــو، يك موتور ــات الكترونيكي و بورد آردين قطع
 ،LED مقياس سنج هاي ،LCD يك نمايشگر الفبايي
دكمه هاي فشاري، انواع مختلفي از حسگرها، به اضافه 
قطعاتي همچون مقاومت ها، ديودها و خازن ها، قطعات 
 IDE ــعه تعبيه شده جانبي ديگر و نرم افزار محيط توس
آن است كه براي نوشتن برنامه هاي ديگر و دانلود آنها 
ــو كاربر دارد. آردينو حدود 63 پوند قيمت  به بورد آردين

دارد. 
ــت  (قيمت اين محصوالت جهاني بوده و ممكن اس

در نقاط مختلف جهان متفاوت باشد.)

بررسى رايانه هاي كوچك لينوكسي 
«رازبري پاي» و «آردينو»

علم آموزي با 
ميكرو رايانه ها

ك ن ل ك كهايك انه ا
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كارگاه

ــت قديمي را به  ياد مي آوريد؟ پايين  نوارهاي كاس
اين كاست ها يك تكه پالستيكي قابل شكستن وجود 
ــكاندن آن، قابليت ضبط مجدد روي  ــت كه با ش داش
نوار از بين مي رفت و به اين ترتيب شما مي توانستيد از 

ضبط احتمالي روي آن جلوگيري كنيد.
امروزه حافظه هاي فلش و كارت هاي حافظه جاي 
ــياري  ــت و كاربران بس ــت را گرفته اس نوارهاي كاس
ــن حافظه ها ذخيره مي كنند.  اطالعات خود را روي اي
برخي از اين حافظه ها همچون نوارهاي كاست مجهز 
به يك كليد كوچك براي قفل كردن قابليت نوشتن يا 
پاك كردن اطالعات از روي حافظه بوده و برخي ديگر 

نيز از اين قابليت بي بهره هستند.
ــكالتي كه براي كاربران اين حافظه ها  يكي از مش
ــدن حافظه فلش يا كارت حافظه  پيش مي آيد، قفل ش
ــت! در اين شرايط اگر حافظه فلش يا كارت حافظه  اس
ــا كاري كه  بايد انجام  ــد، تنه مجهز به كليد قفل باش
ــت، اما  ــود، تغيير وضعيت كليد قفل به حالت باز اس ش
ــا كارت حافظه اي قفل  ــه فلش ي ــي اوقات حافظ گاه
ــدن روي آن  ــچ كليدي براي قفل ش ــود كه هي مي ش

وجود ندارد!
ــما نيز هنگام كپي كردن اطالعات جديد در  اگر ش
ــه فلش يا كارت حافظه، پيغام قفل بودن حافظه  حافظ
را مشاهده مي كنيد و قادر به فرمت كردن حافظه مورد 
ــتفاده ازاين روش ها  ــتيد، مي توانيد با اس ــتفاده نيس اس
ــكل و باز كردن قفل حافظه اقدام  ــبت به رفع مش نس

كنيد:
ــود دارد، اما هيچ  ــاي متفاوتي وج توجـه: روش ه

ــكل توسط اين روش ها وجود  تضميني براي رفع مش
ندارد و ممكن است حافظه فلش يا كارت حافظه شما 
ــد كه در اين صورت هيچ  ــته باش صدمه ديده يا شكس
ــزاري قادر به رفع خرابي آن نخواهد بود  روش و نرم اف

و تنها راه حل خريدن يك حافظه جديد است.

بازكردن قفل فلش از رجيستري
ــه حافظه فلش  ــور كه گفتيم در صورتي ك همان ط
ــد، قادر به رفع مشكل نخواهيد  ــما صدمه ديده باش ش
ــتر موارد مشكل از حافظه فلش نيست  بود اما در بيش
ــي درايو مربوط به  ــتم عامل به داليل گوناگون و سيس
حافظه را قفل مي كند! براي رفع اين مشكل مي توانيد 
ــتري ويندوز كمك بگيريد و طبق مراحل زير  از رجيس

عمل كنيد:
ــتارت كليك كرده و پس از وارد  1ـ روي گوي اس
ــتجو كليد  كردن عبارت Regedit.exe در كادر جس

اينتر را فشار دهيد.   
2ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS-
TEM\CurrentControlSet\Control\
StorageDevicePolicies

 StorageDevicePolicies نكته: چنانچه گزينه
ــت روي  راس ــك  كلي ــا  ب ــد  ــد  باي نمي كني ــدا  پي را 
 ،new ــوي  من ــه  ب ــه  مراجع و   Control ــه   پوش
ــام  ــت ن ــا دق ــرده و ب ــاب ك ــه  Key را انتخ گزين
ــد جديد  ــه كلي StorageDevicePolicies را ب

اختصاص دهيد.
ــه   گزين روي  ــت  راس ــمت  س ــتون  س از  3ـ 
WriteProtect دوبار كليك كرده و مقدار آن را از 

يك به صفر تغيير دهيد.
نكته: چنانچه اين گزينه را مشاهده نمي كنيد، پس 
ــه  StorageDevicePolicies در  از انتخاب پوش
بخش خالي از سمت راست صفحه رجيستري، كليك 
ــس از انتخاب گزينه   ــار داده و پ ــت ماوس را فش راس
ــك كنيد. در انتها نام  New، روي DWORD كلي
WriteProtect را به گزينه  ايجاد شده اختصاص 
ــدار آن را به صفر  ــار كليك روي آن مق ــا دوب داده و ب

تغيير دهيد.
ــتري را ببنديد، رايانه را دوباره راه اندازي  4ـ رجيس
ــه فلش يا كارت  ــس از اتصال مجدد حافظ ــد و پ كني
ــعي كنيد آن را فرمت كنيد. چنانچه مشكل  حافظه س
ــد، براحتي مي توانيد اين كار  از سيستم عامل بوده باش
ــما  ــام قفل بودن درايو براي ش ــد و پيغ ــام دهي را انج

به نمايش درنخواهد آمد.

Diskpart بازكردن قفل فلش با
1ـ حافظه فلش خود را به رايانه وصل كرده و پس 
ــتارت در كادر جستجو عبارت  از كليك روي گوي اس

cmd.exe  را تايپ كنيد.
ــد عبارت فوق را در  توجـه: در ويندوز اكس پي  باي
ــز  ــاي 7 و 8 ني ــد و در ويندوزه كادر Run وارد كني
 Command ــزار ــد اجراي اب ــت نيازمن ممكن اس
 Administrator ــطح دسترسي Prompt با س

باشيد)
ــاي زير را در خط  ــه هريك از فرمان ه 2ـ در ادام
ــان كليد اينتر  ــرده و در انتهاي هر فرم ــان وارد ك فرم

را فشار دهيد:
Diskpart
list disk
select disk x

ــتور فوق، عبارت x نشان دهنده  نكته مهم: در دس
ــماره درايو اختصاص يافته به حافظه فلش است كه  ش
ــك هاي  ــت به نمايش درآمده از ديس باتوجه به فهرس
ــماره درايو حافظه فلش تغيير  موجود،  بايد آن را به ش

دهيد.
attributes disk clear readonly
clean
create partition primary
format fs=fat32
exit

3ـ چنانچه همه مراحل با موفقيت پيش رفته باشد، 
ــده و مي توانيد همچون  ــت ش ــما فرم اكنون فلش ش

گذشته از آن استفاده كنيد.

فرمت كردن فلش هاي قفل شده

مريم بيكي فراهاني
امنيت در دنياي امروزي حرف اول را مي زند. منزل، 
محل كار، فروشگاه  و سازمان ، تلفن هاي همراه، رايانه 
ــمند از جمله مواردي است  و ديگر دستگاه هاي هوش
ــت ويژه اي برخوردار  ــه حفظ امنيت در آنها از اهمي ك
ــت. در اين ميان، امنيت سيستم هاي رايانه اي جزو  اس
مهم ترين موارد به شمار مي رود؛ چرا كه بسياري از امور 
روزمره كاربران در سراسر دنيا با رايانه  انجام مي گيرد 
و آلوده شدن آن به ويروس يا ديگر بدافزارها مي تواند 

پيامدهاي جبران ناپذيري را همراه داشته باشد.
ــت در رايانه ها،  ــيار امني ــت بس ــه به اهمي باتوج
ــظ امنيت در  ــور حف ــي به منظ ــاي مختلف نرم افزاره
ــده  است كه  ــر طراحي ش ــاخت بش اين تكنولوژي س
ــددي را در اختيار  ــا و امكانات متع هركدام ويژگي ه
ــما قرار مي دهد. ويروس ياب ها، ديواره هاي آتش،  ش
ــامل ويروس ياب مثال هايي  مجموعه هاي امنيتي ش
ــمار مي رود، اما با وجود اين ابزارها  از اين موارد به ش
همچنان گزارش هاي كارشناسان امنيتي نشان دهنده 
ــي مقابله كامل  ــتم هاي امنيتي و ناتوان ــف سيس ضع
ــا و ديگر  ــا بدافزارها، هكره ــاي امنيتي ب نرم افزاره

گزينه هاي آسيب رسان به رايانه هاست.
ــخت تر  ــت روي يك رايانه زماني س ــراري امني برق
مي شود كه ارتباط رايانه با دنياي بيرون از خود(اينترنت) 
ــظ امنيت در يك  ــد! به عبارت ديگر، حف نيز برقرار باش
رايانه متصل به اينترنت همچون حفاظت از اموال يك 
ــاز بوده و هر  ــه ب ــت كه در ورودي آن هميش منزل اس
ــروج از آن را دارد! در چنين  ــكان ورود و خ ــردي ام ف
شرايطي عالوه بر كنترل افراد حاضر در منزل  بايد همه 
ــي شود. همچنين در مواردي  ورود و خروج ها نيز بررس
ــكار از همان بدو  ــابقه افراد خراب ــي س مي توان با بررس
ــما خطرساز  ورود آنها را رد كرد تا به هيچ وجه براي ش

نباشند!

بررسي سابقه خرابكاران
همان طور كه مي دانيد ديواره هاي آتش (فايروال ها) 
ــبكه هستند  قادر به كنترل ورودي ها و خروجي ها در ش
ــوارد روي پورت ها صورت  ــتر م اما اين كنترل در بيش
ــتفاده از نرم افزارهاي  ــراي اس ــرد و يك پورت ب مي گي
ــود.  ــته مي ش ــراي ديگر برنامه ها بس ــف باز و ب مختل
ــاي امنيتي  ــات هكرها از حفره ه ــن گاهي اوق همچني
ــوذ مي كنند!  ــما نف ــا به رايانه ش ــود در نرم افزاره موج
نرم افزار قدرتمند Bot Revolt براي رفع اين مشكل 

طراحي شده است.
ــا و خروجي ها را به  ــزار كنترل ورودي ه ــن نرم اف اي
ــتفاده از اين  ــاند. با اس ــكل ديگري به انجام مي رس ش
ــبكه  ــه مي توانيد تمام ورودي ها و خروجي هاي ش برنام
ــورت نياز آنها را  ــاهده و در ص را به صورت آنالين مش
ــدود كنيد. براي جلوگيري از ورود هكرها به رايانه  مس
ــه آدرس آي پي  ــود، بلك ــا پورت ها كنترل مي ش نه تنه
ــابقه  ــده و در صورتي كه س ــرد خرابكار نيز كنترل ش ف
خرابكاري براي ايشان ثبت شده باشد در همان ابتداي 
ــود. اين  ــتم صادر مي ش كار ممنوعيت ورود آن به سيس

ــود كه ممكن  ــرايطي صادر مي ش ممنوعيت حتي در ش
ــت عمليات ورود به نام يك نرم افزار معروف صورت  اس
ــتفاده از حفره امنيتي نرم افزار  ــد. (ورود با اس گرفته باش

مربوط انجام مي شود)

زندگي مسالمت آميز با همكاران
ــيار ارزشمند اين نرم افزار، اجراي  يكي از مزاياي بس
مسالمت آميز و سازگار با ديگر نرم افزارهاي امنيتي روي 
ــزار Bot Revolt به هيچ وجه  ــت. نرم اف رايانه شماس
ــما  ــم نرم افزارهاي امنيتي ديگر كه روي رايانه ش مزاح
نصب شده است، نخواهد شد و سرعت اجراي فعاليت ها 
ــما را نيز كاهش نخواهد داد.  در سيستم عامل رايانه ش
ــي در كنار ديگر  ــن نرم افزار همچون يك ابزار كمك اي
ــه فعاليت  پرداخته و  ــما ب نرم افزارهاي امنيتي رايانه ش
ــكل تمام ورود و خروج ها  ــعي مي كند به بهترين ش س

را بررسي كند. 

تصميم گيري هوشمندانه
ــراي تصميم گيري  ــاي امنيتي ب ــتر نرم افزاره بيش

درخصوص صدور مجوز ورود يا ممنوع كردن دسترسي 
ــه از كاربران كمك مي گيرند. در اين  به اطالعات رايان
ــط قادر به انتخاب پاسخ  موارد، كاربران مبتدي و متوس
ــان مجوز ورود  ــت خودش ــتند و ممكن اس صحيح نيس
ــتم را صادر كنند. نرم افزار  يك بدافزار يا هكر  به سيس
ــا بهره مندي از بانك  ــالف ديگر نرم افزارها ب فوق برخ
اطالعاتي قدرتمند و به روزي كه در اختيار دارد، مرحله 
تصميم گيري را نيز به صورت هوشمندانه انجام مي دهد 
ــما در بر نخواهد  و هيچ مزاحمتي در اين مورد براي ش

داشت.

آمار و ارقام
ــده در سايت اختصاصي  طبق گزارش هاي منتشرش
ــزار،Bot Revolt  تا به  امروز بيش از يك  اين نرم اف
ــت  ــارد آدرس آي پي مزاحم و خرابكار را در فهرس ميلي
ممنوعه خود قرار داده و اين تعداد طبق آمار و ارقام زير 

روز به روز در حال افزايش است:
ـ هر ماه: 84000 آدرس

ـ هر هفته: 21000 آدرس
ـ هر روز: 3000 آدرس

ـ هر ساعت: 125 آدرس
ـ هر دقيقه: 2 آدرس

پيشنهاد كليك
ــر دو خرابكار  ــه مي خواهيد در هر دقيقه از ش چنانچ
ــتفاده از  ــويد و با خيال راحت به اس اينترنتي خالص ش
ــنهاد مي كنيم همين حاال با مراجعه  رايانه بپردازيد، پيش
ــخه از اين نرم افزار را با قابليت  به لينك زير، آخرين نس
اجرا روي نسخه هاي مختلف ويندوز اكس پي، ويستا، 7 

و 8 دانلود كنيد:
http://www.botrevolt.com/BotRevolt-
Setup_v1.4.3_free.exe

امنيت را 2 برابر كنيد

ممنوعيت فعاليت هكرها
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كارگاه

صالح سپهري فر
در شماره قبلي كليك به بررسي مختصر سيستم هاي 
مديريت محتوا يا همان CMS پرداختيم. در اين شماره 
ــتم ها در  قصد داريم  يكي از محبوب ترين هاي اين سيس
ــي  جهان، يعني «وردپرس» (Wordpress) را بررس

كنيم.

وردپرس چيست
وردپرس يك سيستم مديريت محتواي رايگان است 
 MySQL نوشته شده و از بانك داده php كه با زبان
براي ذخيره اطالعات استفاده مي كند. با توجه به اين كه 
اين سيستم متن باز (Open Source) است، هزاران 
ــر دنيا در حال تالش براي بهبود آن  برنامه نويس سراس

هستند. 

وردپرس فارسي
ــت با تالش جوانان ايراني،  ــال هاس ــبختانه س خوش
ــي  ــخه هاي وردپرس براي كاربران فارس جديدترين نس
ــته و نصب آن  ــراي دانلود آخرين بس ــود. ب آماده مي ش
www. مي توانيد به سايت «وردپرس فارسي» به نشاني

wp-persian.com مراجعه و آخرين نگارش آن را 
ــايت امكانات ديگري نيز دارد  دريافت كنيد. البته اين س

كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

نصب وردپرس
ــت) چندان  نصب وردپرس روي فضاي ميزبان (هاس
ــه محدوديت حجم اين  ــي با توجه ب ــت، ول پيچيده نيس
ــي، اين كار را به خودتان واگذار مي كنيم.  مطلب آموزش
براي انجام اين كار مي توانيد از سايت هايي كه نحوه آپلود 
وردپرس را توضيح مي دهند، استفاده كنيد. عالوه بر اين 
بسياري از شركت هاي ميزباني معتبر در صورت تقاضاي 
كاربر، اين كار را به صورت رايگان يا با دريافت هزينه اي 

اندك انجام مي دهند.

شروع به كار با وردپرس
ــش «كنترل  ــرس بايد وارد بخ ــس از نصب وردپ پ
پنل» يا همان «بخش مديريت» شويد. بخش مديريت 
وردپرس ساختار ساده اي دارد و شامل يك منوي اصلي 
در سمت راست و مجموعه اي از جزئيات در ميان صفحه 

است.
حال به بررسي تك تك گزينه هاي منو به صورت 

اختصاري مي پردازيم.

نوشته ها
ــت. با  ــه زيرمنوي ديگر اس ــه منو داراي س گزين
ــيم  ــته ها» به صفحه اي مي رس ــاب «همه نوش انتخ
ــته هاي سايت را در  ــت كاملي از تمام نوش كه فهرس

ــايتتان اضافه مي كنيد، به  ــر دارد. هر مطلبي كه به س ب
ــود. در  ــت اضافه مي ش اين فهرس
ــد عنوان،  ــت مي تواني ــن فهرس اي
ــته موردنظر را  ــنده و دس نام نويس
ــك از اين  ــد. هر ي ــاهده كني مش
ــش  يا  ــوان ويراي ــب را مي ت مطال

حذف كرد.
ــاب گزينه  ــا انتخ ــن ب همچني
ــه اي باز  ــته» صفح «افزودن نوش
مي شود كه مي توانيد نوشته جديدي 

را در آن وارد و منتشر كنيد.

رسانه
گزينه دوم منوي سمت راست «رسانه» نام دارد. اين 
ــم داراي دو زيرمنوي «كتابخانه» و «افزودن»  بخش ه
ــاي تصويري و  ــه مجموعه اي از فايل ه ــت. كتابخان اس
ــايت آپلود كرده ايد، در خود جاي  ويدئويي را كه روي س
ــت. با انتخاب گزينه «افزودن» مي توانيد تصوير  داده اس
ــان را از روي رايانه خود انتخاب و در  ــا فيلم مورد نظرت ي

سايت تان آپلود كنيد.

پيوندها
ــايت خود  ــت كه در س پيوندها، همان لينك هايي اس
ــتين زيرمنوي اين بخش  درج مي كنيد. با انتخاب نخس
يعني «همه پيوندها» مي توانيد تمام لينك هايي را كه در 
سايت تان موجود است، مشاهده كنيد. البته تك تك اين 

پيوندها قابل ويرايش و حذف است.
ــمت مي توانيد براي لينك دهي به سايت  از اين قس
ــتان تان استفاده كنيد. براي اضافه كردن  يا وبالگ دوس
ــت زيرمنوي «افزودن» را  يك لينك جديد هم كافي اس
ــاني وب، توضيحات و تنظيمات مورد  انتخاب و نام، نش

نظر را وارد كنيد.

برگه ها
ــته ايستا (static) و پويا  صفحات اينترنتي به دو دس
ــوند. صفحات پويا در هر  ــيم مي ش (dynamic) تقس
نوبت، اطالعات را از بانك اطالعاتي استخراج مي كنند، 
اما صفحات ايستا شكل ثابتي دارند و الزم نيست در هر 
بار درخواست كاربر ساخته شوند. برگه ها همين صفحات 
ــات مهمي كه  ــتند. براي صفح ــتا در وردپرس هس ايس
ــخصات  محتواي آنها نياز به تغيير مداوم ندارد (مثال مش
فردي يا توضيحات درباره شركت يا كسب وكار) مي توانيد 

يك يا چند برگه ايجاد كنيد.

ديدگاه ها
ــايت نقش مهمي در موفقيت آن  ارتباط با كاربران س
ــخ دهي  ــكان درج نظر براي كاربران و البته پاس دارد. ام

ــراري ارتباط موثر با  ــيوه هاي برق به آنها از مهم ترين ش
ــت. اگر اين امكان را براي سايت خود فعال كنيد،  آنهاس
ــراي تك تك مطالب  ــن نظر كاربران ب ــد آخري مي تواني
ــاهده كنيد. امكان حذف  ــايتتان را در اين صفحه مش س
ــه ديگر امكانات  ــي نظرها و تنظيمات ديگر از جمل برخ

اين بخش است.

نمايش
حتما ديده ايد كه وبسايت هاي مختلف شكل و شمايل 
ــايت يا  ــاختار گرافيكي يك س متفاوتي دارند. معموال س
وبالگ را «قالب» آن مي نامند. با اين حال اين عبارت در 

اصطالح وردپرسي «پوسته» ناميده مي شود. 
بخش پوسته در وردپرس امكانات زيادي را در اختيار 
ــته  ــايت قرار مي دهد. براي نمونه مي توانيد پوس مدير س
ــته هاي جديدي دريافت  ــايت را تغيير داده، حتي پوس س
ــه زير منوي  ــوي «نمايش» ب ــت از من ــد. كافي اس كني
ــود  ــته ها» برويد. صفحه اي در برابرتان باز مي ش «پوس
ــته نصب شده روي سايت تان موجود  كه در آن چند پوس
ــيد كه با نصب وردپرس، به طور  ــت. دقت داشته باش اس
پيش فرض چند پوسته نيز روي سايتتان نصب مي شود، 

اما فقط يكي از آنها «فعال» است.
ــاي «مديريت  ــا نام ه ــه دو تب ب ــاالي اين صفح ب
ــرار دارد. در بخش  ــته ها» ق ــته ها» و «نصب پوس پوس
«مديريت پوسته ها» پوسته «فعال» در باالي صفحه قرار 
دارد كه تنظيماتي از قبيل «شخصي سازي» يا «تنظيمات 

پوسته» را مي توانيد مشاهده كنيد.
در زير پوسته «فعال» نيز چند پوسته غيرفعال وجود 
دارد. هر بار كه پوسته اي را نصب مي كنيد، پوسته جديد 
ــا انتخاب «پيش  ــود. ب ــت اضافه مي ش به اين فهرس
ــته فعال  ــش زنده» مي توانيد ببينيد اگر اين پوس نماي
ــد. با انتخاب  ــكلي خواهد ش ــايتتان چه ش شود، س

«فعال كردن» نيز پوسته جايگزين پوسته «فعال» قبلي 
مي شود.

افزونه ها
ــا در حال كار براي  ــر دني هزاران برنامه نويس سراس
بهبود سيستم مديريت محتواي وردپرس هستند. هريك 
ــه عنوان ويژگي  ــي را كه ب ــان، بخش از اين برنامه نويس
ــرد، تهيه مي كنند. اين  ــتفاده ك افزونه مي توان از آن اس
ــالح «افزونه» نام دارد. با تهيه و  ويژگي افزونه در اصط
ــب هر افزونه، به امكاناتي كه به طور پيش فرض در  نص

وردپرس قرار ندارد، دست مي يابيد.
ــده مي توانيد از  ــاهده افزونه هاي نصب ش براي مش
منوي «افزونه» وارد زيرمنوي «افزونه هاي نصب شده» 
شويد. همچنين مي توانيد افزونه هاي مورد نظر خود را از 
ــايت هاي معتبر دانلود كنيد. باز هم مي توانيد به سايت  س
ــوي «افزونه ها» به  ــه و از من ــي مراجع وردپرس فارس

مجموعه اي از افزونه هاي كاربردي دست يابيد. 
ــته  ــت همانند نصب پوس نصب افزونه جديد نيز درس
ــوي «افزونه» وارد زير  ــت. براي اين كار از من جديد اس
منوي «افزودن» شده، مسير فايل دانلود شده را انتخاب 

و آن را نصب و فعال كنيد.

كاربران
اگر قرار است وبسايت يا وبالگتان را به صورت گروهي 
ــت هر كاربر به طور جداگانه مطالب  اداره كنيد، بهتر اس
ــود را وارد كند. براي تعريف كاربر جديد مي توانيد وارد  خ
ــده در زيرمنوي  ــده و در صفحه باز ش منوي كاربران ش

«افزودن» مشخصات كاربر جديد را وارد كنيد.

ابزارها
ــت كه بيشتر براي  اين بخش نيز داراي امكاناتي اس

كاربران حرفه اي تر مناسب است.

تنظيمات
ــت،  اين منو داراي چند زيرمنوي ديگر اس
ــن زيرمنو يعني  ــايد مهم ترين آن اولي اما ش
«همگاني» باشد. اطالعاتي كه در اين بخش 
ــايت تان  وارد مي كنيد تاثير زيادي در رتبه س
ــتجو نظير گوگل  ــج موتورهاي جس بين نتاي
ــده و در  ــت. وارد اين زير منو ش ــد داش خواه
ــايت» نام مورد نظر براي  بخش «عنوان وبس
سايتتان را وارد كنيد. اين همان نامي است كه 
ــتجو به عنوان تيتر سايت تان  موتورهاي جس
ــا چند كلمه  ــد. حتما يك ي ــتفاده مي كنن اس
كليدي را در اين عنوان جاي دهيد. در بخش 
ــي كوتاه» هم بايد در قالب چند كلمه،  «معرف
توضيحات مختصري درباره سايت بنويسيد. 

گام پنجم براي  راه اندازي فروشگاه اينترنتي

وردپرس: ساده، منعطف و همه كاره

ساخت فروشگاه اينترنتي با وردپرس
افزونه هاي مختلفي براي ساخت فروشگاه در وردپرس وجود دارد. 
اگر مي خواهيد فروشگاه اينترنتي بسازيد، مي توانيد ابتدا وردپرس را 

نصب كنيد و  سپس يكي از اين افزونه ها را به آن بيفزاييد. 
ــن افزونه ها «ووكامرس»  ــي از رايج ترين و كاربردي ترين اي يك
ــبختانه به فارسي هم  (Woo Commerce) نام دارد كه خوش
ترجمه شده و در اختيار كاربران فارسي زبان قرار گرفته است. براي 
مشاهده قابليت ها و نيز دريافت آخرين نسخه از اين افزونه مي توانيد 

به نشاني www.woocommerce.ir مراجعه كنيد.

دريافت و نصب پوسته هاي جديد
ــت اين كه  ــكان وجود دارد؛ نخس ــته هاي جديد دو ام ــراي دريافت پوس ب
ــايت هاي فارسي زبان زيادي هستند كه  ــراغ پوسته هاي «رايگان» برويد. س س
پوسته هاي زيبا وكاربردي وردپرس را به كاربران ارائه مي كنند. سايت وردپرس 
فارسي نيز چنين امكاني را براي شما فراهم مي سازد. كافي است در اين سايت 
ــته موجود، يك يا چند تا از آنها را  ــته ها رفته، از ميان ده ها پوس به بخش پوس
ــي  ــته هاي سفارش انتخاب و دانلود كنيد. روش دوم نيز خريداري و دانلود پوس
ــته ها بايد پول بدهيد، اما در عوض مي توانيد به  ــت. براي دريافت اين پوس اس

گرافيك زيباتر و كاربرپسندتري دست يابيد.
چگونه پوسته هاي جديد نصب كنيم

پس از اتمام دانلود، نوبت به نصب آن مي رسد. كافي است از منوي (نمايش 
ــيري كه فايل پوسته را دانلود  ــته» شويد، مس ــته ها) وارد تب «نصب پوس پوس
كرده ايد، انتخاب و آن را نصب كنيد. پس از نصب مي توانيد پيش نمايش آن را 

مشاهده كرده، تغييراتي در آن ايجاد و سرانجام آن را فعال كنيد.
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كارگاه

مائده گيوه چين
ــا و با چه دوربيني  ــما كي، كج فرقي نمي كند عكس ش
ــده باشد، چند مرحله را انجام دهيد تا عكستان به  گرفته ش
ــود. پاييزي كردن عكس ها سه  صحنه اي پاييزي تبديل ش
ــامل فضا سازي و قالب رنگي، باران و در آخر  مرحله كلي ش
هم بخار آب و قطرات باران دارد كه در اين شماره دو مرحله 
ــماره بعد به آموزش ايجاد  ــح مي دهيم و در ش اول را توضي

بخار و قطرات باران در تصاوير مي پردازيم.
ــروع كار و قبل از هر چيز، عكس را در فتوشاپ  براي ش
ــي بگيريد تا عكس  ــاال از اليه اصلي يك كپ ــاز كنيد. ح ب
اصلي دست نخورده باقي بماند و تغييرات را روي اليه جديد 

انجام دهيد. 

و  داده  ــر  تغيي   screen ــه  ب را   layer mode
ــد. با اين كار اليه  ــد قرار دهي opacity را روي 50 درص
ــده شفاف مي شود و شما مي توانيد تاثير آن را روي  ايجاد ش

عكس اصلي ببينيد. 
ــه زير  ــه new adjustment layer ك ــپس ب س
اليه ها قرار دارد، برويد و solid color را انتخاب كنيد. 

ــگ ff631d را در پايين باكس در مقابل #  ــد رن ك
وارد كنيد تا به عكستان رنگ نارنجي بدهيد. 

 Hue .قرار دهيد Hue را روي layer mode حاال
ــود رنگ نارنجي روي عكستان تاثير گذاشته و  باعث مي ش

حسابي پاييزي شود. 

ــد تا اليه ها با هم  ــاي Ctrl+shift+e را بزني دكمه ه
يكي يا به اصطالح مرج شود تا از اين به بعد روي يك اليه 
كار كنيد. سپس دوباره از اليه اصلي مرج شده كپي بگيريد، 

زيرا در ادامه كار به اليه اصلي نياز داريم.
ــار layers قرار دارد،  ــمت channels كه كن به قس
ــك blue را باقي بگذاريد. با اين كار فقط  برويد و فقط تي

روي رنگ آبي عكس كار مي كنيد. 

ــما به نگاتيو تبديل  ــاال crtl+I را بزنيد تا عكس ش ح
شود. 

ــمت layers برگرديد و layer mode را روي  به قس
soft light و opacity را روي 50 قرار دهيد. 

ــا Ctrl+shift+e يكي كنيد،  ــاره همه اليه ها را ب دوب
 layer ــده ــپس از اليه كپي بگيريد و روي اليه كپي ش س
ــد و opacity را  ــه soft light تغيير دهي mode را ب

روي 40 بگذاريد. 

حاال به قسمت new adjustment layer در زير 
ــار دهيد.  ــا برويد و گزينه color balance را فش اليه ه

تنظيمات را نيز مانند اين تصوير اعمال كنيد.

ــد، ابتدا Ctrl+shift+n و بعد  يك اليه جديد باز كني
ــگ ccccff را انتخاب كنيد. ــار داده و رن  shift+f5 را فش

layer mode را به color burn تغيير دهيد. 

ــه خزان پاييزي  ــاي كار از يك تصوير بهاري ب تا اينج
ــيده ايم و نور و رنگ ها يك پاييز تمام عيار شده است. در  رس
ــدت باران را زياد مي كنيم تا تصويرمان بيشتر  ادامه كمي ش

حال و هواي پاييزي بگيرد. 

يك اليه جديد ايجاد كنيد. اليه جديد را با رنگ مشكي 
پر كنيد. 

ــيرهاي Filter>noise>Add noise و  ــه مس ب
Filter>Blur>Motion blur رفته و تنظيمات آنها 

را مانند تصاوير انتخاب كنيد. 

  Screen ــاال را در حالت ــه ب Blend Mode الي
ــما را باراني مي كند.  ــت باال تصوير ش ــرار دهيد. دو افك ق
ــكرين كردن اليه اين تغييرات در پس زمين تصوير  با اس

قابل مشاهده است. 

ــار داده و تنظيمات  ــي ctrl+L را فش ــاي تركيب كليد ه
Levels را تغيير دهيد تا به رنگ دلخواه برسيد.

ــالم عكس را  ــمت هاي س ــا زدن دكمه c قس ــاال ب ح
ــه اينتر آن را كات كنيد.  ــپس با زدن دكم انتخاب كرده س
همان طور كه مي بينيد پاييز طاليي، مهمان زيباي عكس 

شما شده است.

«پادشاه فصل ها» را به تخت بنشانيد
چگونه روزهاي پاييزي را به صفحات آلبوممان بياوريم؟
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ترفند

ميانبر سايت ها روي صفحه اصلي
امير عصاري

بسياري از كاربران از آيپد و آيفون خود براي وصل شدن به اينترنت 
ــردي كمك مي گيرند و برخي از همين كاربران نيز در طول  و وبگ
روز يك سايت را چندبار بازديد مي كنند. اگر شما هم جزو اين 
دسته از كاربران هستيد، به عنوان اولين پيشنهادمان به شما 
توصيه مي كنيم نشاني سايت هايي را كه روزانه بارها به 
ــت سايت هاي مورد  آنها مراجعه مي كنيد به فهرس
عالقه مرورگر سافاري اضافه كرده تا براحتي و 
بدون نياز به تايپ مجدد نشاني سايت بتوانيد 
ــتيد به آن دسترسي   هر زمان كه مايل هس

داشته باشيد. 
ــما توصيه  ــنهاد به ش اما به عنوان دومين پيش
ــايت  ــده از س ــت روي ميانبر ايجاد ش ــار يك انگش ــم از روش زير كمك بگيريد تا براحتي و با فش مي كني

موردنظرتان در صفحه اصلي آيپد يا آيفون، سايت مربوط براي شما باز شود:
ـ  مرورگر سافاري را از صفحه اصلي اجرا كنيد.  1

ــايت موردنظرتان را كه قصد داريد براي آن ميانبري ايجاد كنيد در مرورگر فراخواني كرده و صبر  ـ  س  2
كنيد تا محتواي سايت كامال بارگذاري شود.

 Add to Home Screen  فشار داده و از منوي به نمايش درآمده روي گزينه (menu) 3 ـ  روي آيكون منو
فشار دهيد.

ـ  يك عنوان به ميانبر جديد اختصاص داده و با فشار Add كار را به پايان برسانيد.  4
ــط  ــدا توصيه مي كنيم نام ميانبر جديد را خودتان تعيين كنيد چرا كه نام پيش فرضي كه توس توجـه: اكي
ــتر موارد بسيار طوالني است و آيپد نيز در بخش عنوان  ــود در بيش برنامه از روي عنوان صفحه تعيين مي ش

داراي محدوديت نمايش 11 تا 15 كاراكتر است. 
ــتي آن در اين مرحله قابل تغيير نيست و اين تصوير به صورت  ــايت و تصوير بندانگش همچنين آدرس س

خودكار از روي تصوير favicon و در صورت نبود اين تصوير، از محتواي فعلي سايت ايجاد مي شود.
ــايت  ــتقيم به س ــي مس ــده براي دسترس ــون مي توانيد به صفحه اصلي بازگرديد و ميانبر ايجاد ش 5 ـ  اكن
ــت جابه جايي دارد و مي توانيد آن را در  ــاهده كنيد. اين ميانبر همچون ديگر برنامه ها قابلي موردنظرتان را مش
پوشه ها گروه بندي كرده يا حتي با فشار طوالني روي آيكون آن، نسبت به حذف با فشار گزينه  x اقدام كنيد.

ــايت هاي مورد عالقه خود  ــيد از س ــته باش ـ  با تكرار مراحل فوق مي توانيد به هر تعداد كه تمايل داش  6
ميانبر ايجاد كنيد.

روشنايي دائم صفحه نمايش در ويندوز 8
قابليت تضعيف نور (كاهش نور 
ــش) از جمله امكاناتي  صفحه نماي
است كه در ويندوز 8 گنجانده شده 
ــود كاربران  ــت و موجب مي ش اس
ــل (لپ تاپ)  قابل حم ــاي  رايانه ه
ــاوت،  ــوري متف ــاي ن در محيط ه
منطبق با نور محيط از نور مناسب 
ــوند.  ش ــد  بهره من ــش  صفحه نماي
ــي موجب ناراحتي  اين قابليت گاه
كاربران مي شود؛ زيرا ممكن است 
ــد در  ــته باش يك كاربر تمايل داش
ــرايط نوري، از حداكثر نور  همه ش
ــود. اگر  ــش بهره مند ش صفحه نماي

شما هم جزو اين دسته از كاربران هستيد و همچنان با اين قابليت مشكل داريد و مي خواهيد آن را غيرفعال 
كنيد مي توانيد به اين شيوه عمل كنيد:

 Power Options  مراجعه كرده و پس از آن روي گزينه (Control Panel) ــه كنترل پانل ـ  ب  1
كليك كنيد.

ــما قرار مي گيرد. شما  ــامل برنامه هاي مديريت مصرف انرژي در اختيار ش ـ  در اين مرحله پنجره اي ش  2
مي توانيد پس از انتخاب برنامه مديريتي موردنظر خود روي گزينه  Change plan settings در مقابل 

آن كليك كنيد.
ـ  در پنجره  جديد روي لينك Change advanced power settings كليك كنيد.  3

ــك روي آيكون + در كنار آن،  ــده گزينه  Display را پيدا كرده و با كلي ــش درآم ــره به نماي ـ  در پنج  4
فهرست بازشدني آن را فراخواني كنيد.

ــت به نمايش درآمده گزينه  Enable adaptive brightness را پيدا كرده و در بخش  ـ  از فهرس  5
Setting مقدار آن را به Off تغيير دهيد.

ـ  از اين پس نور صفحه نمايش بدون اجازه شما تغيير نخواهد كرد.   6

توقف جستجوي آنالين در Dash (اوبونتو)
ــتم عامل اوبونتو به  از نسخه 13/10 سيس
ــط ابزار Dash به جستجو  بعد چنانچه توس
ــما  در رايانه خود بپردازيد و ارتباط اينترنتي ش
ــاهده مي كنيد كه عالوه  ــد مش نيز برقرار باش
ــده از روي  ــتخراج ش ــگي اس بر نتايج هميش
رايانه شما، نتايج آنالين نيز به فهرست نتايج 
ــت. در عين حال كه  ــتجو اضافه شده اس جس
ــياري از كاربران مفيد  ــراي بس اين قابليت ب

ــود، گاهي موجب كندي عمليات جستجو و سردرگمي  ــايت هاي معتبر نيز استخراج مي ش ــت و نتايج از س اس
كاربر در پيدا كردن نتيجه جستجو روي رايانه است. باتوجه به اين مشكالت شما مي توانيد در صورت نياز برخي 
ــتجو روي آنها صورت مي گيرد از اين بخش حذف كرده يا حتي به طور كامل قابليت  ــايت هايي را كه جس س

جستجوي آنالين را غيرفعال كنيد. براي اعمال هريك از اين تغييرات  بايد مراحل زير را دنبال كنيد:
توقف جستجوي آنالين

ــت كليك كرده و از منوي  ــت صفحه قابل مشاهده اس ــمت راس ـ  روي آيكون چرخ دنده كه در باال س  1
ــد System Settings را از  ــما مي تواني ــده System Settings را انتخاب كنيد. (ش ــش درآم به نماي

فهرست برنامه ها در سمت چپ صفحه نيز انتخاب كنيد)
ـ  از پنجره تنظيمات سيستمي روي Security & Privacy كليك كنيد.  2

ــب Search مراجعه كرده و كليد مقابل گزينه  When searching in the Dash را از  ــه ت ـ  ب  3
وضع On به Off تغيير دهيد.

ـ  با انجام اين مراحل، همه نتايج آنالين از جستجوي شما حذف مي شود.  4
غيرفعال كردن پالگين هاي جستجوي آنالين

ــت برنامه ها روي آيكون ابزار Dash كليك كرده و پس از آن از پايين صفحه روي گزينه   ـ  از فهرس  1
application (به شكل حرف A مشخص شده است) كليك كنيد.

ــيد. در اين بخش حدود 30  ــكورل كنيد تا به بخش Dash plugins برس ــه را به پايين اس 2 ـ  صفح
ــا روي پالگين مربوط كليك  ــراي غيرفعال كردن هركدام از آنه ــت و مي توانيد ب ــاهده اس پالگين قابل مش

كنيد.
ـ  با كليك روي هريك از پالگين ها، صفحه اي شامل توضيحات مختصر از پالگين مربوط و گزينه اي   3

براي غيرفعال كردن آن در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
ــت نتايج در ابزار Dash حذف  ــده و از فهرس ـ  با كليك روي Disable، پالگين مربوط غيرفعال ش  4

مي شود. 

افقي يا عمودي در ويندوز فون 8
چرخش خودكار صفحه نمايش تلفن هاي همراه از جمله امكاناتي است كه در بسياري از اين دستگاه هاي 
هوشمند وجود دارد. اين قابليت بسيار مفيد است اما گاهي اوقات شما نيازمند تغيير دائمي جهت صفحه نمايش 
مي شويد و چرخش خودكار صفحه از جهت ديگر مشكالتي را براي شما ايجاد مي كند. به عنوان مثال فرض 
كنيد قصد داريد در رختخواب تلفن همراهتان را نيز به صورت افقي در دست گرفته و از آن استفاده كنيد. در 
اين شرايط ممكن است با هر حركت شما صفحه نمايش به طور خودكار تغيير جهت دهد كه اين كار استفاده 

از تلفن همراه را غيرممكن مي كند.
ــتگاه هوشمند شما به نسخه GDR3 به روزرساني شده  ــتيد و دس چنانچه از كاربران ويندوز فون 8 هس
ــيد صفحه نمايش را در يكي از جهات افقي يا عمودي قفل  ــته باش ــت، مي توانيد هر زمان كه تمايل داش اس

كنيد.
روش انجام اين كار به اين شرح است:

ـ  از فهرست كاشي هاي زنده يا فهرست برنامه ها روي Settings فشار دهيد.  1
ــار  ــكورل كرده و پس از پيدا كردن گزينه  screen rotation روي آن فش 2 ـ  صفحه را به پايين اس

دهيد.
ــتگاه  ــت. در اين مرحله  بايد دس ـ  به صورت پيش فرض قابليت چرخش خودكار صفحه نمايش فعال اس  3
ــدار گزينه   ــس از آن با تغيير مق ــرار گيرد. پ ــما ق ــا صفحه نمايش در وضع دلخواه ش ــد ت ــود را بچرخاني  خ
Auto- rotate    از On به Off، قابليت چرخش خودكار غيرفعال شده و دستگاه شما در جهتي كه 

مشخص شده است قفل مي شود.
توجه: در صورتي كه بخواهيد جهت صفحه را تغيير دهيد  بايد با تكرار مراحل 
ــه حالت On تغيير  ــه 3 گزينه Auto- rotate را ب ــوق در مرحل ف

وضع دهيد.
 landscape نكته: چنانچه صفحه دستگاه شما
(افقي) است و همچنان فهرست برنامه ها را در حالت 
portrait (عمودي) مشاهده مي كنيد، به اين دليل 
ــت برنامه ها و كاشي هاي زنده فقط از  ــت كه فهرس اس

حالت نمايش عمودي پشتيباني مي كنند. 

مبتدي
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 44915 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

علي عليمحمدي از قائمشهر: 
ويندوز كامپيوتر من  Win 8 interprise 64bit h است. مي خواهم 
ــن .netframework 3.5 را  ــود به صورت آفالي بدانم از چه راهي مي ش

فعال كنم.
   بهتر اسـت كه net framework 3.5 . را از سايت خود 
مايكروسـافت يا سـايت هايي مانند filehippo دانلود و نصب كنيد، 
البته خود ويندوز هر زمان كه به داشـتن .net احسـاس نياز كند آن را 

مستقيم از سايت مايكروسافت دانلود و نصب مي كند.
ــه اى معرفي كرديد براى اندرويد كه  احمـد از گرگان: هفته پيش برنام
ــته داخل رايانه را مشاهده  ــتراك گذاش ــد فايل هاى به اش با نصب آن مي ش
ــتان  ــابهى براى ios هم وجود لطفا براى بنده و دوس ــرد، اگر برنامه مش ك

معرفي كنيد.
   برنامه FileBrowserLite امكان دسترسي به فايل هاي 
به اشتراك گذاشته شده در شبكه و همين طور Cloud Storage ها را 
به شما مي دهد. براي دانلود آن مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد، در 

ضمن اين نرم افزار رايگان است.
https: /  / itunes.apple.com / us / app / filebrowserlite / id335
493278?mt=8

وحيدصادقي
براي كامپايل نرم افزار اوستدر لينوكس ابونتو 12/10 ابتدا با دستور 1 وارد 
ــتفاده از دستور 2 با مشكل 3 مواجه شدم  ــه نرم افزار شدم سپس در اس پوش
براي نصب ليبره آفيس در استفاده از دستور2 مشكلي نداشت، اما در مراحل 
ــكالت مذكور برخوردم در نرم افزارهاي ديگر هم همين طور بود  بعد به مش

سورس نرم افزارها را از سافت پديا دانلود كردم كه با فرمت تاربال بودند؟
ــت؟ اگر پوشه است پس  ــه اس آيا منظور از دايركتوري در لينوكس پوش
ــود اگر پوشه نيست  ــتفاده مي ش ــه اس چرا از كلمه دايركتوري به جاي پوش

پس چيست؟
cd -1

configure/. -2

bash: ./configure: No such file or directory -3
make -4

 make: *** No targets specified and no  -5
.makefile found. stop

   در سيسـتم عامل لينوكـس منطقـا فرقـي بيـن File و 
Directory نمي كنـد، يعني عمال چيـزي به نام Directory ذخيره 
نمي شـود و در واقع خود Directory يك فايل اسـت كه فهرستي 
از فايل هاي ديگر دارد، براي آشـنايي بيشـتر مي توانيد به لينك زير 

مراجعه كنيد:
http: /  / www.tldp.org / LDP / intro ـ linux / html / sect_03_
01.html

امـا در مورد سـوال،  اگـر فايل configure وجود داشـته باشـد 
بايد به آن دسترسـي اجرا شـدن بدهيد، براي اين كار دسـتور زير 

را بنويسيد
Chmod +X configure

اين كار باعث مي شود فايل configure قابل اجرا شود پس اگر 
فايل وجود داشته باشد دستور 2 بدون مشكل اجرا مي شود.

 makefile در سورس هايي كه براي لينوكس وجود دارد يك فايل
وجود دارد كه روند سـاختن و كامپايل كردن سـورس در آن اسـت و 
 makefile براي كامپايل كردن سـورس نياز به فايل make دسـتور
دارد، پس اين فايل بايد وجود داشـته باشـد، اگر وجود دارد ولي باز 

خطا مي دهد دسترسي آن را به حالت اجرا تغيير دهيد.
علي حافظي از شـاهين شهر: من يك سيستم قوي بر پايه پردازنده 
AMD براي پردازش هاي سنگين ويدئو مي خواهم، اگر مي شود تا حول 
ــي كنيد، اگر هم  ــتم (فقط كيس) معرف ــه ميليون تومان سيس و حوش س
ــتم معرفي كنيد و  ــوع intel هم يك سيس ــت از ن ــما مقدور اس براي ش
 cpu AMD 8350 ــتمي كه معرفي مي كنيد ــبت به سيس اين كه آيا نس
ــاي گرافيكي عملكرد  ــت ياIntel Core I7؛ كدام براي رندر ه  بهتر اس

بهتري دارد؟
   بـراي كارهـاي گرافيكي كه نياز به رندر گرافيك اسـت، 

 Intel پردازنده هاي اينتل بهترين بازدهي را نسبت به پردازنده هاي
دارد، اما پردازنده هاي AMD هميشه ارزان است، ولي براي كارهاي 

گرافيكي واقعا نمي تواند مانند Intel جوابگو باشد.
وحيد زينلي از اسـتان گيالن ـ شهرسـتان تالش:  من چه گناهي 
كرده ام گوشي ويندوزي خريده ام ! چرا اين قدركم درباره اين سيستم عامل 

و گجت هاي مرتبط با آن مطلب مي نويسيد؟
ــابقا كليك آن گونه كه  سـعيد مجتهدرضايـي از تبريز: باسالم. س
بايد و شايد نافع و متنوع و جذاب نبود. اما االن خيلي خوب شده. همين 
ــاي 7 و 8 و 8/1  ــد. بخصوص ترفندهاي ويندوزه ــه بدهي روش را ادام
ــند. باتشكر از همه عوامل  ــتر به روز باش را زيادچاپ كنيد تا جوانان بيش

محترم نشريه. 
   در حـال حاضر گجت هـاي همراه در بـازار ايران عمدتا 
مبتني بر سـه سيسـتم عامل مهم ويندوزفون، اندرويد و IOS است، 
اما يك نگاه كلي نشان مي دهد سهم ويندوزفون در اين ميان بسيار 
اندك اسـت. به همين دليل هم حجـم مطالبي كه ما در كليك درباره 
اين سيسـتم عامل منتشر مي كنيم كم است تا تعادل بين خوانندگان 
و نيازهاي آنها برقرار شـود، اما با اين حساب تالش كرده ايم در هر 
شـماره حداقل يك مطلـب كوچك يا بزرگ بـه ويندوزفوني ها تعلق 
داشته باشد. كليك هاي شماره 443 و 444 و 445 را مالحظه كنيد و 

در ضمن صفحه ترفند همين شماره اي كه خدمتتان هست. 
سـروش . الف از تهران: من مي خواهم لپ تاپم را بفروشم، آيا راهي 
ــخص خريدار نتواند با ريكاوري به  ــيد ش ــت تا به اطمينان خاطر رس هس
اطالعات شخصي مثال عكس هاي خانوادگي دست يابد؟ بازگرداني ويندوز 
به روز اول با استفاده از بك آپ هاي تهيه شده براي اين كار خوب است؟

 راسـتش پاسـخ دادن به پرسـش شـما يك مطلب كامل 
را مي طلبد. اما خيلي سـاده و خالصه مي توانيـم بگوييم هارد خود را 
فرمت كنيد و اگر هارد شـما قبال بر پايه FAT32 فرمت شـده بود، 
آن را به NTFS تبديل كنيد و برعكس. دقت داشته باشيد اطالعات 
هميشـه ردپايي از خود در سيستم به جاي مي گذارد. البته خيلي زود 

در اين باره يك مطلب كامل منتشر خواهيم كرد.

پرسش و پاسخ

ــا نمونه  ــن ديجيتال مخصوص ــب دوربي ــر صاح اگ
ــيد،  ــود باش ــه DSLR خوانده مي ش ــه اي آن ك حرف
ــت كرده و  ــي را ثب ــش آمده عكس ــان پي ــا برايت حتم
ــان لحظه آن  ــته ايد تا در هم ــت داش ــه دوس بي صبران
ــه دليل  ــتراك گذاريد، اما ب ــه اش ــتانتان ب ــا دوس را ب
ــنگين  ــال دوربين هاي حجيم و س ــكان اتص ــود ام  نب
ــيم و اينترنت ناكام مانده ايد.  ــبكه بي س اِس.ال.آر به ش
ــد دوربين را به  ــام اين كار به طور عادي باي براي انج
رايانه متصل كنيد، عكس را توسط رايانه از روي حافظه 
دوربين برداريد و سپس آن را روي شبكه هاي اجتماعي 
ــت خود ايميل كنيد.  ــتراك گذاريد يا براي دوس به اش
ــمند، ممكن  ــه اين ترتيب با وجود دوربين تلفن هوش ب
ــن اس.ال.آر  ــي با دوربي ــت ديگر تمايلي به عكاس اس
نداشته باشيد. به غير از اين مورد تنظيمات دوربين هاي 
ــرفته در بخش هاي جدا از هم و مجزا قرار گرفته  پيش
ــريع آن براي بسياري از كاربران اين  كه تغيير دادن س
ــكل است. همچنين زماني را تصور كنيد  دوربين ها مش
ــه پايه گذاشته ايد و مي خواهيد از  كه دوربين را روي س
يك سوژه براي مثال ماه و ستاره ها در شب به صورت 
ــي كنيد، ولي  پياپي يا در فواصل زماني متفاوت عكاس
ــگاه با دقت يك  ــت دوربين و ن ــتادن پش حوصله ايس
ــمي از دريچه منظره ياب اپتيكال دوربين را نداريد.  چش
ــراغ  ــاده اي داريم تا دوباره س ــان راه حل س حال برايت

دوربين حرفه اي خود برويد و با آن عكاسي كنيد.
ــيار  ــمند (بجز آيفون) ش روي تمام تلفن هاي هوش
ــه درگاه ميكرو  ــكلي وجود دارد ك ــك ذوزنقه ش كوچ
ــود؛ همان درگاهي كه هميشه  يو.اس.بي خوانده مي ش
براي شارژ تلفن خود از آن استفاده مي كنيد. با استفاده 
ــزار تومان  ــتر از 20 ه ــك كابل OTG كه بيش از ي
ــد دوربين خود را به تلفن همراه  قيمت ندارد، مي تواني
ــل OTGـ  مخفف  ــر كاب ــود متصل كنيد. يك س خ

ــر  ــورت ميكرو يو.اس.بي و در س on-the-go ـ پ
ــود دارد. كافي  ــي درگاه يو.اس.بي وج ديگر آن مادگ
ــر ميكرو يو.اس.بي را به تلفن همراه يا تبلت  ــت س اس
خود و سر مادگي يو.اس.بي را به كابل اتصال دوربين 
ــتان  ــش از انجام اين كار حواس ــل كنيد؛ البته پي وص
ــد تا تلفن هوشمندتان از قابليت OTG پشتيباني  باش
ــمند گلكسي اِس4 كه ما در اين  كند، مثل تلفن هوش

آزمايش از آن استفاده كرديم. 
ــاده در اينترنت  ــتجوي س براي اين كار با يك جس
ــويد تلفن تان قابليت OTG دارد  مي توانيد متوجه ش
ــديد دستگاه تان  ــتجو متوجه ش يا خير. اگر پس از جس
ــتيباني نمي كند، مي توانيد با روت كردن  از OTG پش
ــت را به تلفن تان بيفزاييد. پس از روت كردن  اين قابلي
ــتم عامل  ــمت هاي سيس ــك تك قس ــد در ت مي تواني
ــات آن را بيش از پيش  ــت ببريد و تنظيم اندرويد دس
ــت بردن در تك تك بخش هاي  تغيير دهيد؛ البته دس

ــت و تنها افراد  ــن راحتي ها نيس ــتم عامل به اي سيس
حرفه اي يا توسعه دهنده ها قادر به انجام آن هستند. در 
ــتري  حقيقت روت كردن تلفن يا تبلت اندرويدي، بس
ــدني را با  ــد تا كارهاي نش ــان فراهم مي كن را براي ت
دستگاه تان انجام دهيد. اما فراموش نكنيد روت كردن 
ــتگاه تان از خدمات گارانتي خارج  ــود دس باعث مي ش
ــتگاه  ــود. با توجه به همين موضوع روت كردن دس ش

را توصيه نمي كنيم.
ــر اصل موضوع. اگر موفق به اتصال  حال برويم س
صحيح تلفن به دوربين شديد به يك برنامك هم نياز 
ــن و معروف ترين اين برنامك ها  ــد؛ يكي از بهتري داري
ــه كمك آن  ــه ب ــت ك DSLR Controller اس
ــن كنترل كنيد.  ــط تلف ــد دوربين خود را توس مي تواني
ــتفاده كرديم، اما  ــراي آزمايش از اين برنامك اس ما ب
ــك از دوربين هاي  ــه اين برنام ــت ك الزم به ذكر اس
ــتيباني نمي كند (براي اين منظور مي توانيد  نيكون پش

از برنامك DslrDashboard استفاده كنيد). پس 
ــب برنامك و اتصال دوربين به تلفن همراه حاال  از نص
ديگر همه چيز آماده است؛ نمايشگر موبايل تان تبديل 
ــن اتصال و به  ــود. با اي ــه منظره ياب دوربين مي ش ب
ــي تنظيماتي كه روي دوربين تان  كمك برنامك تمام
ــا نمايش  ــود دارد در يك ج ــورت جداگانه وج ــه ص ب
ــي تنظيم هايي  ــد براحتي تمام ــود. مي تواني داده مي ش
ــه دوربين ندارد  ــردن كليد روي بدن ــه نيازي به فش ك
ــام دهيد.  ــوس ـ را انج ــم نقاط فوك ــل تنظي ـ از قبي
ــن برنامك امكان  ــاي جالب اي ــي از ويژگي ه اما يك
ــط آن  ــت كه مي توانيد توس Time-lapse آن اس
ــن معين كنيد. با  ــان و تعداد فريم ها را براي دوربي زم
ــدام از ويژگي هاي اين برنامك  ــايد هيچ ك اين حال ش
ــت Wi-Fi Passthrough آن جذاب  مانند قابلي
نباشد. به كمك اين ويژگي اگر تلفن متصل به دوربين 
ــد و يك تلفن هوشمند  ــبكه واي فاي وصل باش به ش
ــبكه وصل باشد، مي توانيد توسط  ديگر نيز به همان ش
ــن دوم تنظيمات دوربين را تغيير دهيد و به صورت  تلف
ــه غير از  ــرل كنيد. ب ــود را كنت ــيم اس.ال.آر خ بي س
قابليت تغيير تنظيم ها، به كمك اين برنامك مي توانيد 
ــاي موجود روي كارت حافظه دوربين  تمامي عكس ه
ــاهده كنيد و در صورت تمايل آنها را روي  خود را مش
ــه تلفن خود ذخيره كنيد. همچنين اين امكان را  حافظ
ــه رايانه عكس هاي  ــط تلفن بدون نياز ب داريد تا توس
ــبكه هاي اجتماعي بفرستيد يا براي  دلخواه را روي ش
ــت مي توانيد دوربين را  ــتان ايميل كنيد. در نهاي دوس
روي سه پايه به سمت سوژه اي خاص تنظيم كنيد و در 
ــينيد و در زمان دلخواه  طرفي ديگر روي صندلي بنش
عكس بيندازيد. همچنين براي عكاسي از آسمان شب 
ــن را به ميزان  ــاتر دوربي ــد با تنظيم تلفن، ش مي تواني

دلخواه باز نگه داريد.

كنترل دوربين عكاسي با تلفن همراه

يكشنبه 3 آذر 1392/ شماره 15449



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 44916 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

اسيلوسكوپ مچي
ــرت  ــيد حتما خيلي وقت ها حس اگر مهندس برق باش
ــتن يك اسيلوسكوپ را كشيده ايد. اما حاال  به همراه داش
ــه دو كانال  ــي كوچك كه مجهز ب ــگاه مچ اين آزمايش
ــنج است به ميدان  ورودي جريان الكتريكي و فركانس س
ــرت هاي قديمي را به تاريخ منگنه كند.  آمده تا همه حس
ــاعت  ــكوپ 50 گرمي مثل يك س ــتي اين اسيلوس راس

معمولي زمان را هم نشان مي دهد.

تخم مرغ سنج
ــتيد، حتما برايتان  ــما يكي از دوستداران تخم مرغ  هس اگر ش
ــد، كمي كره داخل آن  ــده ماهيتابه را روي اجاق بگذاري پيش آم
بريزيد و با هزار ذوق و شوق در يخچال را باز كنيد و با ديدن شانه 
ــود. حاال اين  خالي تخم مرغ  ها، دامب.... كاخ آرزوهايتان ويران ش
ــمند  گجت كوچك كه از طريق بلوتوث و واي فاي به تلفن هوش
ــانه تخم مرغ  را به شما  ــما وصل مي شود، نه تنها خالي شدن ش ش
ــن كردن  اطالع مي دهد، بلكه قديمي ترين تخم مرغ  را نيز با روش
ــبز و احتمال خرابي آن را با يك المپ قرمز از بقيه  يك المپ س

gaمشخص مي كند.
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چاپ مدار الكتريكي در خانه
ــگران جورجياتك توانسته اند با استفاده نانو نقره، ماده عجيبي بسازند  پژوهش
كه مي شود آن را داخل كاتريج هاي هر پرينتر يا دستگاه فتوكپي معمولي ريخت 
و بعد با آن مدار الكتريكي طراحي شده را روي كاغذ يا هر چيز ديگري كه بتوان 
ــتگاه كپي داد، چاپ كرد. حاال همه مي توانند بوردهاي  به خورد آن پرينتر يا دس

الكتريكي خم شو بسازند و طرح هاي عجيب و غريب خود را نمونه سازي كنند.

صفحه كليدي 
براي تلفن همراه

ــك تلفن همراه خود  ــردن متن هاي طوالني روي صفحه كوچ از تايپ ك
ــده ايد؟ اين صفحه كليد كه توسط NFC يا بلوتوث به تلفن همراه  خسته ش
شما وصل مي شود، اين امكان را فراهم مي كند در خانه و محل كار همچنان 
ــويد و لذت كاركردن با  ــاي روميزي خود خالص ش ــن كردن رايانه ه از روش
صفحه كليدها را روي تلفن هوشمند خود تجربه كنيد. اين صفحه كليد به يك 
موس دروني هم مجهز بوده، بنابراين كافي است تلفن را بگذاريد جلويتان و 

كار تايپ يا گشت و گذار در اينترنت را ادامه دهيد.

باتري منعطف
اين باتري را مي توان پيچاند، خم كرد و حتي آن 
ــيميايي  ــركت ش را انداخت توي آب. ال.جي كم، ش
ــال ها  ــته پس از س ــي ال. جي توانس ــروه صنعت گ
تحقيق، اين باتري هاي منعطف را بسازد و از همين 
ــاي همراه در صف  ــازندگان بزرگ گجت ه حاال س
ــف راه را  ــه پا كرده اند. اين كش ــد آن ازدحام ب خري
ــاخت كتاب هاي واقعي كه بتوان روي آنها  براي س

فيلم ديد يا عكس ورق زد، هموار خواهد كرد.

قلقلك از راه دور
ــان براي  ــفري دور رفته؟ برادرت ــان به س ــت صميمي ت دوس
تحصيل به خارج از كشور رفته است؟ قبال فقط مي شد براي آنها 
ــتاد، بعدا مي شد تلفن زد، اين اواخر مي شد در فيسبوك  نامه فرس
ــت يا با اسكايپ تصوير آنالين آنها را ديد، اما حاال و  پيغام گذاش
ــمند مي توانيد آنها را قلقلك بدهيد! اين  به لطف اين گجت هوش
دستگاه از دو بخش تشكيل شده كه يكي نزد شما و ديگري نزد 
ــت يا اعضاي خانواده تان خواهد بود. شما اينجا دكمه اي را  دوس
ــر دنيا نصف ديگر دستگاه كه به اينترنت  ــار مي دهيد و آن س فش

وصل است، كسي را كه دوستش داريد، قلقلك مي دهد. 
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توپ بسكتبال 
هوشمند

اگر بازي بسكتبال را 
ــروع كرده ايد،  تازه ش
از مربيان  بارها  حتما 
ــنيده ايد كه  ــود ش خ
ضعيف  شوت هايتان 
است يا زاويه درستي 
ــت را زود  ندارد، دس
ــد و هزار  ــا كردي ره
حاال  ــر.  ديگ ــب  عي
توپ  ــن  اي ــتن  داش ــا  ب
ــور حركتي و فرستنده بلوتوث است،  ــمند كه مجهز به 9 سنس هوش
ــخصات فيزيكي آن را روي تلفن  مي توانيد همزمان با هر پرتابي مش
ــه  ــتاندارد مقايس ــمند خود دريافت و با يك پرتاب خوب و اس هوش
ــكان را مي دهد كه خودتان  ــما اين ام كنيد. اين نرم افزار حتي به ش
ــه كرده و تالش كنيد مثل آنها  ــكتبال مقايس را با بزرگان دنياي بس

حركت يا بازي كنيد.
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 نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي click@jamejamonline.ir بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

كارت حافظه مجازي
ــد باز يك روز با  ــاي حافظه حجيم تري خريداري كني ــر قدر هم كارت ه ه
ــيبا، كارت حافظه  ــد. حاال توش ــه SSD خود روبه رو خواهيد ش ــكل حافظ مش
ــت. به  ــتم واي فاي اس FlashAir را معرفي كرده كه در واقع مجهز به سيس
ــروع به ارسال آنها به  ــتم ش اين ترتيب به محض گرفتن عكس يا فيلم، سيس

فضاي ابري روي سرورهاي توشيبا مي كند. 
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