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سيستم عاملي براي امنيت حريم خصوصي
يك سيستم عامل رايگان و متن باز براي اينترنت با محوريت حفظ حريم شخصي در حال راه اندازي است. هدف طرح 
جديد كه آواتار نام دارد، كمك به مردم براي برقراري ارتباط و اشتراك گذاري ايمن تر بدون شكستن حريم خصوصي 
كاربر است. به زباني ساده تر، آواتار ارتباط شخصي شما با دنياي ديجيتال است. اين فناوري شما را مستقيم به دوستانتان 
متصل مي كند، به شما كمك مي كند فايل هاي خود را با حفظ امنيت و حريم شخصي به صورت آنالين استفاده كنيد.  
ــتگاه هايي كه مرورگر  ــار روي همه دس آوات
 جديد دارند كار مي كند و الزم نيست دستگاه 

جديدي بخريد.
ــبكه غيرمتمركز و ناشناس  آواتار يك ش
 Phantom كاربر به كاربر براساس پروتكل
است. كاربران مي توانند درون شبكه آواتار يا 
به ديگر شبكه هاي اجتماعي مانند فيسبوك 
و توييتر پيام بفرستند، هر اطالعاتي را ذخيره 
ــد و فقط با چند  ــتراك بگذارن كنند يا به اش
كليك به خدمات محبوب اينترنت دسترسي 
ــان  ــد. اين طرح بتازگي دنبال كارشناس يابن
ــه طراحي  ــردد تا ب ــت مي گ ــاري امني معم

پروتكل كمك كنند.

عرضه كنسول بازي اندرويد توسط آمازون
ــازار  ــه ب ــان داده از ورود ب ــا نش ــازون باره آم
ــي مي داند يك  ــد و بخوب ــخت افزار نمي هراس س
ــون كيندل يا  ــد. تاكن ــت چگونه كار مي كن گج
الكترونيك معروف، موفق ترين  همان كتابخوان 
ــت. حاال به  ــخت افزاري آمازون بوده اس طرح س
ــركت تصميم گرفته عرصه  نظر مي رسد اين ش
ــد. در نام  ــم امتحان كن ــا را ه ــول بازي ه كنس
ــي از نام  ــازون احتماال ردپاي ــول جديد آم كنس

كيندل هم ديده خواهد شد. 
ــازون قصد  ــري گفته اند آم ــي منابع خب برخ
ــتقيم با سوني،  ــتگاه اندرويدي مس دارد با يك دس
ــافت و نينتندو در بازار كنسول ها رقابت كند. تصور مي شود اين كنسول بسيار شبيه PSOne باشد.  مايكروس
انتظار مي رود سخت افزار نهايي آمازون زير 300 دالر قيمت داشته باشد. به نظر مي رسد همين امسال مي توانيم 

منتظر ورود اين كنسول به بازار جهاني باشيم.
با توجه به اين كه سازنده اين كنسول آمازون است مي توانيد بسيار بيشتر از يك دستگاه بازي از آن انتظار 
داشته باشيد. پخش آنالين موسيقي، تلويزيون و ويدئوها در دسترس خواهد بود و از آنجا كه سيستم عامل اين 

كنسول اندرويد است احتماال مانند تبلت هاي اخير كيندل با بازي هاي اندرويدي موجود سازگار است.

باWeGL لگوهاي مجازي بسازيد
ــمي گوگل كروم، لگو (lego) و گوگل در خلق يك ابزار مبتني بر وب با يكديگر  ــر شده در وبالگ رس طبق اطالعات منتش
 WeGL همكاري كرده اند. اين ابزار به كاربران اجازه مي دهد با استفاده از لگو، سازه هاي مجازي زيبا بسازند و منتشر كنند. ابزار
يك صفحه بر پايه لگو فراهم كرده تا كاربران بتوانند از ميان آجرهايي در اندازه ها و رنگ هاي مختلف، گزينه مناسب براي سازه 
ــالگرد لگو ساختند، اما  ــتراليا در ژوئن 2012 اين ابزار را براي پنجاهمين س ــعه دهندگان گوگل در اس خود انتخاب كنند. تيم توس

بتازگي اين ابزار براي همه دنيا ارائه شده است تا از آن لذت ببرند.
ــه ديگران اجازه دهند  ــر كنند و ب ــس از كمي وقت گذراندن با اين ابزار خالقانه مي توانند طرح هاي خود را منتش ــران پ كارب
ــده روي گوگل مپ قرار مي گيرند و كاربران مي توانند سازه هايي را كه نزديكشان  ــر ش ــان را ببينند. طراحي هاي منتش سازه هايش
ــي كنند. اين ابزار همچنين با گوگل پالس پيوند خورده است و كاربران مي توانند طرح هاي خلق شده لگو  ــر شده اند، بررس منتش

را در دايره هاي خود در گوگل پالس نيز ببينند.

اپ هاي كروم تنها چند ماه بعد از آن كه اين سيستم عامل براي دسكتاپ معرفي 
شد، روي دو سيستم عامل محبوب موبايل يعني اندرويد و آي او اس كار مي كنند. 
ــتم عامل  ــت روي ويندوز، مك و سيس اپ هاي كروم كه مبتني برHTML5  اس
ــروم بدون نياز به باز كردن مرورگر كار مي كنند. البته آنها مبتني بر كروم بوده و  ك

بدون آن عمل نمي كنند و براي همين به آنها انتقاد مي شود.
گوگل يك پيش نمايش از نرم افزار هاي تلفن همراه به زبان كد براي توسعه دهندگان 
ارائه كرده است تا براي دو سيستم عامل اندرويد و آي.او.اس، كد مخصوص بنويسند. 
اين امكان به توسعه دهندگان اجازه مي دهد راحت تر به كدهايي كه يك بار نوشته شده 
دسترسي يابند و آنها را در هر جايي منتشر كنند. اين طرح كه محصول شركت آپاچي 

است كردوا نام دارد و به وسيله آن، سازندگان اپ مي توانند اپ هايشان را در گوگل پلي 
و اپ استور اپل منتشر كنند.

ــاي نرم افزاري كردوا،  ــوگل، اندرو گريو مي گويد: بانك كده مدير نرم افزاري گ
يك گردش كار ساده براي گسترش استفاده كاربران پلتفرم هاي موبايل از اپ هاي 
كروم فراهم مي كند. آپاچي كه از حاميان طرح  هاي متن باز است با استفاده از كردوا 
ــكريپت  ــازه مي دهد اپ هايCSS ، HTML5  و جاوااس ــعه دهندگان اج به توس
ــپس اپ ها را به زبان هاي برنامه نويسي مخصوص اندرويد و آي.او.اس  بنويسند، س
تبديل كنند. اكنون فقط پيش نمايش اپ ها براي توسعه دهندگان عرضه شده است 

و انتظار مي رود آنها بهبودهايي در  كردوا ايجاد كنند.

نينتندو از رقبا عقب افتاد

براساس آخرين آمار فروش كنسول هاي بازي، 
ــال خيلي سختى را پشت سر گذاشته و  نينتندو س
ــاند.  ــه خانه ها بكش ــرده Wii U را ب ــعي ك س
ــته  ــته فقط توانس ــال گذش ــول بازي ها در س غ
ــر كند،  ــوع دو براب ــروش Wii U را درمجم ف
ــتگاه از 3/06 ميليون واحد   يعني فروش اين دس

به 5/86 واحد رسيد. 
ــون واحد Wii U در  ــع تنها 2/8 ميلي در واق
سال 2013 فروخته شده كه اين آمار در مقايسه با 
 PS4 و 4/2 ميليون  Xbox One سه ميليون
ــده در دو ماه اول بعد از انتشار بشدت  فروخته ش

نگران كننده است. 
ــال  ــول هاي نينتندو كه تا همين يك س كنس
ــت  ــتري داش ــش نيز از همه رقبا فروش بيش پي
ــد يعني اكس  ــل جدي ــول هاي نس ــاال از كنس ح
ــوني  ــي اس4 س ــافت و پ ــس وان مايكروس  باك

عقب مانده است.

اپ هاي كروم براي تلفن همراه آماده مي شود
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تايزن؛ سيستم عامل جديد سامسونگ
سامسونگ پس از مدت ها شايعه درباره جدايي از اندرويد خالصه تصميم گرفته سيستم عامل جديدش را رونمايي كند. پس 
ــونگ كه تايزن نام دارد، اين شركت  ــار حرف و حديث هاي گوناگون در مورد سيستم عامل اختصاصي سامس ــال انتش از يك س
كره اي تصميم گرفته در دو گوشي هوشمند  SM-Z9000 9000 و SM-Z9005  از اين سيستم عامل رونمايي كند. اين 
ــبت به محصوالت فعلي بازار ويژگي خاصي ندارند و از يك پردازشگر دو هسته اي بهره مي برند. تنها ويژگي مهم  ــي نس دو گوش

آنها سيستم عامل مجهولشان است.
ــتم عامل سامسونگ در ماه هاي آينده نيز به گوش  ــروع كار فروشگاه برنامه هاي اختصاصي سيس خبرهاي ديگري درباره ش

ــد. سيستم عامل تايزن يك سيستم عامل آزاد و متن باز براي تلفن همراه است كه براساس  مي رس
سيستم عامل لينوكس نوشته شده و قرار 
ــتم هاي عامل  ــت به قطب سوم سيس اس
فعلي تلفن همراه تبديل شود. كشورهاي 

خاور دور تصميم دارند با حمايت از اين سيستم 
ــدن آن كمك كنند. طبق  عامل به قدرتمند ش

ــده، توليدكنندگان و  خبرهاي منتشر ش
ــن، كره جنوبي و  اپراتورهاي مطرح ژاپ
چين تايزن را  سيستم عاملي اختصاصي 

ــرقي مي دانند و مي خواهند  براي آسياي ش
ــم 90 درصد  ــد كه در كنار ه ــراي iOS و اندروي ب

تلفن هاي همراه را پشتيباني مي كنند، رقيبي جدي باشند.

گوگل، موتوروال را به لنووا فروخت
بنا به گزارش ها، گوگل به معامله فروش بخش تلفن موتوروال به شركت لنووا نزديك مي شود. اين 
حركت، توليدكننده چيني تلفن همراه را به بازيگر اصلي بازار اياالت متحده تبديل مي كند. خبرهايي 
از اين معامله در رويترز و China Daily منتشر شده است. رويترز گزارش داده اين معامله ارزشي 
نزديك به سه ميليارد دالر دارد. در گزارش چايناديلي نيز تائيد شده اين معامله بيش از دو ميليارد دالر 
ارزش دارد. طبق گزارش ها لنووا از پول نقد و سهام براي سرمايه گذاري در اين معامله استفاده خواهد 
كرد. گوگل، موتوروال را سال 2012 به قيمت 12.5 ميليارد دالر خريده بود. در آن زمان گوگل بشدت 
به ثبت اختراع عالقه مند بود. حاال به نظر مي رسد گوگل در حال واگذاري تجارت گوشي است و از 

زمان خريد آن هر سه ماه صدها ميليون از دست داده است. 

ــه  ــدارد. دو روزنام ــي ن ــا تمام ــاال حااله ــنودن ح ــاگري هاي اس ــگار افش  ان
ــي داد بازي هاي  ــان م ــر كردند كه نش ــنادي منتش نيويورك تايمز و گاردين، اس
اينترنتي، نقشه ها و شبكه هاي اجتماعي معروف كه بيشتر كاربران از آنها استفاده 
ــي و جمع آوري اطالعات براي آژانس امنيت ملي  مي كنند، يكي از منابع جاسوس
ــمگين نيز در اين  ــت. بازي محبوب انگري بردز يا همان پرندگان خش آمريكاس

فهرست سياه قرار گرفته است.
ــازي و برنامك هاي ديگر   ــتفاده از اين ب ــنودن گفته آمريكا و بريتانيا با اس اس

اطالعات شخصي كاربران مانند محل تردد، عقايد سياسي، سن، جنسيت و... آنها 
را جمع آوري و بررسي مي كنند. 

ــط شركت رويو توليد شد و شركت چيلينگو  ــال 2009 توس بازي انگري بردز س
ــتقيم توليد و توزيع  ــركت رويو به صورت مس ــال بعد ش آن را وارد بازار كرد. يك س
بازي را به عهده گرفت. اين بازي در مدت كوتاهي محبوبيت بي نظيري پيدا كرد و 
نسخه هاي مخصوص رايانه هاي روميزي آن نيز عرضه شد. اين بازي تاكنون روي 

بيش از يك ميليارد و 700 ميليون گوشي هوشمند دانلود و نصب شده است.

پرندگان خشمگين جاسوس از كار در آمدند

عكاسي حرفه اي با تبلت
عكاسي با تبلت در حال رشد است، اما همان طور 
ــبت به تلفن هاي  ــد دوربين تبلت ها نس كه مي داني
ــي زد. به  ــي به دل نم ــدان چنگ ــراه جديد چن هم
همين دليل صاحبان اين لوح هاي هوشمند، شانس 
ــاي زيبا و با كيفيت  ــي براي گرفتن عكس ه چندان
ــيده  ــوني براي اين معضل راه حلي انديش ندارند. س
ــيله  ــري QX به وس ــز دوربين هاي س ــت؛ لن اس
ــود. اين وسيله  SPA-TA1 به تبلت وصل مي ش
ــتگاه هاي كوچك و  ــي كه قبال فقط براي دس جانب
ــده بود، حاال  ــمند عرضه ش تلفن هاي همراه هوش
 Xperia ــد تبلت ــتگاه هاي بزرگي مانن روي دس
ــود. سوني  Z و VAIO Tap11 نيز نصب مي ش
ــيله جانبي دوربين را در ژاپن  ــاه آوريل اين وس از م
ــه خواهد كرد.  ــنهادي 36 دالر عرض با قيمت پيش
احتماال چند ماهي طول مي كشد تا اين محصول به 

نقاط ديگر دنيا برسد.

اسكاي درايو تغيير نام داد
ــافت  ــكاي درايو را به OneDrive تغيير داد. البته مايكروس ــرويس ابري خود اس ــافت نام س مايكروس
ــتفاده  ــركت BSkyB به دليل اس ــش ماه پيش ش ــن كار را نكرده، بلكه حدود ش ــود اي ــل و رغبت خ ــا مي ب
ــكاي  ــرد. از آنجا كه حقوق معنوي نام اس ــكايت ك ــركت ش ــافت از كلمه sky از اين ش غيرقانوني مايكروس
ــام OneDrive را  ــد و ن ــت به كار ش ــريع دس ــم خيلي س ــافت ه ــت، مايكروس ــار BSkyB  اس در اختي
ــات خود را  ــي كه خدم ــركت انگليس ــز BSkyB از يك ش ــرد. چندي پيش ني ــو ك ــكاي دراي ــن اس جايگزي
ــركت را هم  ــن ش ــرد و اي ــكايت ك ــود، در دادگاه ش ــرده ب ــي ك ــام Sky Wifi Smartpen  معرف ــا ن  ب

مانند مايكروسافت شكست داد.

پرينتر 3 بعدي كه اشياي فيبر كربن خلق مي كند
تاكنون درباره پرينتر هاي سه بعدي كه مواد پالستيكي، الستيك يا حتي شكالت پرينت مي گيرند شنيده ايد؟ 
ــخت تر يعني فيبر كربن استفاده مي كند. اين  ــده كه از يك ماده به مراتب س اين بار پرينتر جديدي طراحي ش
ــراي كاهش هزينه هاي  ــارك آن را Mark One ناميده، راهي ب ــوري م ــازنده اش آقاي گرگ ــر كه س پرينت
ــيله چيزهاي مفيدي مانند ابزارها،  ــه بعدي معتقد است اين وس ــازنده اين پرينتر س ــت. س توليد فيبر كربن اس

ــازد. در  قطعات يدكي يا حتي لوازم جانبي خانه مي س
ــما از  ــع هيچ چيز نمي تواند مانع پرينت گرفتن ش واق
اسباب بازي هاي فوق العاده بادوام و خرت و پرت هاي 
ــردن مواد اوليه فيبر كربن  ــود. البته فراهم ك ديگر ش
ــن پرينتر مارك با ديگر  ــت، بنابراي چندان راحت نيس
ــتيك PLA نيز  مواد مانند فايبرگلس، نايلون و پالس
كار مي كند. قيمت احتمالي اين محصول 5000 دالر 

اعالم شده است.

خ ف ا ل ا ال ت گل گ
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صالح سيمرى فر
ــمنداني برداشته شد  ــتين گام ها براي ايجاد اينترنت از سوي دانش نخس
ــگاه و نيز  ــبكه اي براي انتقال فايل بين بخش هاي مختلف يك دانش كه ش
ــگاه هاي مختلف را راه اندازي كردند. در حقيقت مي توان گفت كه  بين دانش
ــگران در مناطق  ــبكه، ارتباط بهتر ميان پژوهش ــدف از راه اندازي اين ش ه

مختلف بود.
ــد، اين بار دامنه اين  ــكل گيري اينترنت، مفهوم ارتباط دچار تحول ش با ش
تحول فقط به محققان و استادان دانشگاه محدود نمي شد، بلكه همه افرادي را 
كه به آن دسترسي داشتند شامل مي شد. ديگر الزم نبود براي اطالع از دوستي 
ــر نامه بمانيم يا اين كه  ــوي جهان زندگي مي كند هفته ها منتظ كه در آن س
هزينه زياد تلفن زدن به او را تقبل كنيم. ايميل و چت صوتي و تصويري امكان 

ارتباطي زنده تر، طوالني مدت و صد البته بسيار ارزان تر را پديد آوردند.
اما در چند سال اخير، پديده اي در اينترنت به وجود آمد كه همه ارتباطات 
ــزي نبود جز  ــاخت و اين پديده چي ــار ديگر دگرگون س ــي را يك ب اينترنت
ــبكه هاي اجتماعي را مي توان مجموعه اي از همه  ــبكه هاي اجتماعي. ش ش
ــري و صوتي و نيز قابليت هاي  ــيوه هاي ارتباطي نظير ايميل، چت تصوي ش
جديد ديگر دانست. در واقع بسياري از شبكه هاي اجتماعي معروف، بسته اي 

از قابليت هاي مختلف ارتباطي را در خود جاي داده اند.
ــاخته دست  ــت همانند هر چيز ديگر س ــبكه هاي اجتماعي درس البته ش
ــر قرار داد. يكي  ــكالتي را نيز به دنبال دارد كه بايد آنها را مدنظ ــر، مش بش
ــبت به شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شود، اتالف وقت  از ايرادهايي كه نس
است. چه بسيارند كساني كه ساعت ها از وقت خود را در شبكه ها مي گذرانند 
ــايد اصلي ترين دليل اين  ــدون اين كه بهره آنچناني از زمان خود ببرند. ش ب

اتالف وقت را بايد در نبود هدف مشخص از حضور در شبكه هاي اجتماعي 
ــايد بتوان گفت با تخصصي تر كردن شبكه هاي  ــت. به همين دليل ش دانس

اجتماعي بتوان از اين شيوه ارتباطي استفاده بيشتري كرد.

  شبكه هاي اجتماعي تخصصي
امروزه شبكه هاي اجتماعي فراواني وجود دارد كه به طور مشخص براي 
دسته اي مشخص از افراد مناسب است. براي نمونه شبكه اجتماعي پزشكي 
ــكي  ــته هاي مختلف پزش مكاني براي تبادل اطالعات بين متخصصان رش
ــگري نيز مكان خوبي براي اطالع يافتن  ــت. شبكه هاي اجتماعي گردش اس
ــر ارتباط با عالقه مندان  ــر دنيا و از آن مهم ت ــاي ديدني در سراس از مكان ه

سفر خواهد بود. 
ــط به اين موارد  ــبكه هاي اجتماعي تخصصي فق ــه دامنه مزاياي ش البت
محدود نمي شود. اين شبكه ها مي تواند براي صاحبان مشاغل و توليدكنندگان 
ــد. در  ــودمند باش ــيار س ــوالت و ارائه كننده خدمات گوناگون نيز بس محص
ــران با گرايش ها و  ــترده اي از كارب ــبكه هاي اجتماعي عمومي طيف گس ش
سليقه هاي گوناگون حضور دارند، همگوني كاربران در شبكه هاي اجتماعي 
ــر و كارآمدتر  ــيار موثرت ــكلي بس ــود تبليغات به ش ــبب مي ش  تخصصي س

صورت گيرد. 
ــياري بر تبليغ در شبكه هاي اجتماعي تاكيد  با اين كه تا چندي پيش بس
ــب و كارهاي كوچك نشان داده چنين  ــياري از كس ــتند، اما تجربه بس داش
ــي از آنها  ــه همين دليل خيل ــت و ب ــدان هم ثمربخش نيس ــردي چن رويك
ــبكه هاي اجتماعي تخصصي  ــات خود در ش ــه معرفي محصوالت و خدم  ب

روي آورده اند. 

معرفي چند شبكه اجتماعي تخصصي
  شبكه اجتماعي تخصصي سفر

سايت couchsurfing يكي از مشهورترين 
ــه گردش و  ــايت ها براي عالقه مندان ب وبس

سفر است. كاربران پس از عضويت در اين 
نوشته ها،  مي توانند  ــايت  وبس
ــي  ــا و فيلم هاي عكس ه
ــفرهاي خود  را كه در س

تهيه كرده اند در آن منتشر  
كرده يا به معرفي شهر خود 

بپردازند. 
ــايت، اعالم  ــن وبس ــاي اي ــر از قابليت ه ــي ديگ يك
ــت. امروزه «ارزان  ــگران اس آمادگي براي ميزباني گردش
ــفركردن» مورد توجه بسياري از گردشگران در سراسر  س
ــكان اقامت  ــت. از آنجا كه تهيه م ــرار گرفته اس ــا ق دني
ــافرت است، كافي است  يكي از اصلي ترين خرج هاي مس
ــتي در مقصد مورد نظر داشته باشيم تا به اين ترتيب از  دوس
زحمت تهيه مكان و پرداخت هزينه آن خالص شويم. اين وبسايت امكان 
ــود فراهم مي كند.  ــر دنيا را براي كاربران خ ــن يك ميزبان در سراس يافت
ــفر خود براي آشنايي  همچنين مي  توانيم از كمك كاربران بومي مقصد س

با جاذبه هاي گردشگري منطقه استفاده كنيم. 

  شبكه اجتماعي آشپزي
ــايت BakeSpace كه سال 2006 پايه گذاري شد، نخستين  س
ــايت  ــت. با عضويت در اين س ــپزي و غذاس ــي ويژه آش ــبكه اجتماع ش
مي توانيد دستور پخت مورد عالقه يا ابداعي خودتان را با ديگران به اشتراك 
ــته ها  بگذاريد و نظر ديگران را در مورد آن بدانيد. همچنين مي توانيد از نوش

و عكس هاي ديگران هم براي آشپزي استفاده كنيد.

در اين سايت آشپزهاي حرفه اي هم هستند كه نكات ريز و مهم آشپزي 
ــتراك مي گذارند. با عضويت در اين سايت نه فقط  را با ديگر كاربران به اش
ــيريني پزي آشنا مي شويد، بلكه مي توانيد  ــقان آشپزي و ش با انبوهي از عاش

چيزهاي زيادي را هم از آنها ياد بگيريد.

  شبكه اجتماعي بافندگي
ــرگرمي هاي  س از  ــي  يك
ــايد در  ــا (البته ش ــج خانم ه راي
بود. جالب  كاموابافي  گذشته ها!) 
ــت كه براي اين كار هم  اينجاس
ايجاد  اجتماعي تخصصي  شبكه 
 ravelry ــايت ــت. س شده اس
فرصتي را در اختيار عالقه مندان 

ــود را با ديگران به  ــا بتوانند تصاوير بافته هاي خ ــي قرار مي دهد ت كامواباف
ــته، با ديگران به تبادل اطالعات بپردازند و خالصه از اين  ــتراك گذاش اش

سرگرمي خود بيشتر لذت ببرند.

  شبكه اجتماعي گيمرها
ــاي رايانه اي  ــيفتگان بازي ه براي ش

ــي  اجتماع ــبكه هاي  ش ــم  ه
ــود دارد.  ــي زيادي وج تخصص
ــن  اي ــن  معروف تري از  ــي  يك
ــام دارد.  ــبكه ها،Raptr  ن ش
 2007 ــال  س ــايت  وبس ــن  اي

ــد. در اين شبكه  راه اندازي ش
ــر  اجتماعي گيمرها از سراس
جهان در سطوح مختلف اعم 

ــازه كار تا حرفه اي تجربيات  از ت
ــورد بازي هاي مختلف را  خود در م

مبادله مي كنند.

كاربرد شبكه هاى اجتماعى براى حرفه اى ها

شبكه هاي اجتماعي تخصصي

واكاوى
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آيا مى دانستيد؟

خانه هوشمند
اينترنت اشياي خانه ما را هوشمند مي كند

مائده گيوه چين
امروزه ديگر اپليكيشن ها بخشي از زندگي ما شده اند و در كارهاي 
ــپزي تا لباسشويي به كمك ما مي آيند. تا همين  عادي و روزمره از آش
ــيا براي بيشتر ما قابل قبول نبود، ولي  سال گذشته مفهوم اينترنت اش
ــمند زيادي طراحي و معرفي  در همين مدت كوتاه لوازم خانگي هوش
ــده اند كه آشنايي و درك ما از اين مفهوم را افزايش دادند. اينترنت  ش
ــت، در اين پديده جديد،  ــش مفهوم پيچيده اي نيس ــيا برخالف نام اش

وسايل پيرامونمان از تهويه و چراغ برق تا يخچال و اجاق گاز از طريق 
واي فاي يا اينترنت جهاني به يك شبكه متصل مي شود. اين شبكه با 

اپليكيشن هاي اختصاصي تلفن هاي هوشمند پردازش مي شوند.
شبكه هاي خانگي اجازه مي دهد لوازم خانه مانند المپ ها، دستگاه 
ــمند  تنظيم گرما و قفل ها با اتصال به اينترنت و قدرت پردازش، هوش
ــتن به اين  ــردن مصرف كنندگان به پيوس ــراي متقاعد ك ــوند، اما ب ش
ــاده تر شدن زندگي به وسيله اين  ــبك زندگي جديد، بشدت روي س س

ابزارها تاكيد مي شود. در طول روز ما براي دوستان و اعضاي خانواده، 
ــتيم، چرا همين ارتباط را با سيستم تهويه هوا يا گاز  پيام هايي مي فرس
ــته باشيم؟ مي توانيم يخچالي داشته باشيم كه به ما  خوراك پزي نداش
بگويد چه موادي داخل آن وجود دارد يا گاز خوراك پزي اي كه اطالع 
دهد كبابتان برشته و آماده شده است. اينترنت اشيا كمك مي كند حتي 
وقتي كيلومترها از خانه دور هستيم وسايل خانه، باز و بسته شدن درها 

و پنجره ها و خالصه همه چيز را كنترل كنيم.

وسايل خانه هوشمند
اينترنت اشـيا يعني همان مفهوم اپليكيشـن ها و گجت هايي 
كـه بـه وب متصل بوده و مي توانند با ما يـا با يكديگر در تماس 
باشـند و زندگـي را راحت تر از قبـل كنند. پس نگران نباشـيد 
چيز شـومي وجود ندارد. اشـياي هوشـمند يك پلتفرم باز است 
 Aeon Labs و Honywell، GE و شركت هاي متعددي مانند
محصوالت هوشـمند سـازگار توليد مي كنند. چيزهاي هوشـمند 
مانند WeMo و Hue بدون سيم به يك هاب اختصاصي مرتبط 
مي شـود كه شما را به شـبكه خانه تان متصل مي كند. در ادامه با 

چند وسيله هوشمند خانه آشنا مي شويد.

آشپزخانه هوشمند
با محصوالت جديد هوشـمند مي توان فرآيند آشپزي 
را از اول تـا آخـر مديريـت كـرد. دو شـركت  بـزرگ و 
پيشرو كره جنوبي، ال.جي و سامسونگ، اپليكيشن هاي 
خانگـي اي سـاخته اند تـا مـردم بتواننـد با لـوازم خانه 

بخصوص وسايل آشپزخانه ارتباط برقرار كنند.

شما هم وقتي خانه را ترك مي كنيد فكر مي كنيد نكند در را باز گذاشته ايد 
 Archos يا گاز را خاموش نكرده ايد؟ يا اگر اتو روشن مانده باشد چه؟
طيف كاملي از گجت هاي متصل به اينترنت كه همگي از طريق يك اپ 
 Archos .قابل كنترل هستند، طراحي كرده است iOS براي اندرويد و

اكوسيستم كاملي ارائه كرده است.
ميني دوربين، 

توپ حركتي كه 
 در يك محدوده 

ده متري هر حركتي را 
تشخيص مي دهد

حسگر 
حركتي كه وقتي 

پنجره ها و درها باز يا 
بسته شده اند به شما 

خبر مي دهد
 

آداپتور 
پالگين هاي هوشمند اين 
امكان را براي شما فراهم 

مي كند از راه دور هر گجت متصل 
را روشن يا خاموش كنيد. اين 

فناوري براي دستگاه هايي 
مانند اتو قابل استفاده 

است

يخچال 
ال.جي مي تواند به 

صاحب خود پيام بفرستد 
كه چه مقدار غذا در يخچال 

باقي مانده يا كدام مواد غذايي 
در حال فاسد شدن است. حتي 
مي تواند به پرسشي مانند «چه 

مقدار نان باقي مانده؟» 
پاسخ دهد

از طريق 
اپليكيشن اندرويد و 

آي.او.اس بلكين مي توانيد 
آرام پزتان را كنترل كنيد. اين 
آرام پز احتماال بهار امسال به 

بازار عرضه مي شود و 99 
دالر قيمت دارد

بهترين 
برنامه شست وشو 

را براي لباس هاي كثيف  
انتخاب مي كند و وقتي 

لباس ها تميز شد از طريق 
تبلت يا تلفن هوشمند به 

شما اطالع مي دهد

 smarthome
سامسونگ كه با 

اپليكيشني با همين نام 
توسط تبلت، تلفن هوشمند، 

تلويزيون و حتي ساعت 
 هوشمند گلكسي گير 

كنترل مي شود

 Kolibree
اولين مسواك هوشمند 

متصل به وب در جهان است 
كه تشخيص مي دهد شما چه مدت 

و چگونه بايد مسواك بزنيد. براي اين 
كه بدانيد كداميك از دندان هاي شما بايد 
با دقت بيشتري تميز شوند، اپليكيشن 

اين مسواك را كه براي اندرويد و 
دستگاه هاي اپل ارائه مي شود، 

بررسي كنيد

بسته بلكين، 
رنگ ها را تغيير نمي دهد، اما 

حباب هاي wemo جايگزين مقرون 
به صرفه تري نسبت به سيستم بسيار 

عالي فيليپس به نام Hue براي روشنايي 
خودكار است. با اين بسته ضمن زيرنظر 
داشتن برق مصرفي مي توان با استفاده 

از اپليكيشن اندرويد و آي.او.اس 
wemo المپ ها را خاموش يا 

روشن كرد

در نمايشـگاه CES 2014 از سيسـتم HomeChat رونمايـي 
شـد. اين سيستم به مردم اجازه مي دهد پيام هاي متني به لوازم 
خانگي بفرستند و پاسـخ هاي مناسب دريافت كنند. اين فناوري 
هم لوازم خانه را در دسـترس قرار مي دهـد و هم كنترل خانه را 

هيجان انگيز و لذتبخش  مي كند.

شـركت كره اي سامسـونگ نيز در نمايشـگاه CES 2014 خانه هوشـمند 
خود را معرفي كرد، سرويسـي براي مديريت تلفن هاي همراه، تلويزيون ها 
و لوازم خانه هوشمند. اين سرويس در همه دستگاه هاي سامسونگ در نيمه 

اول سال ميالدي جاري (2014)  استفاده خواهد شد. 

ايستاه هواشناسي سطح CO2 ، رطوبت ، درجه حرارت ، آب و هواي 
ريبين المللي و محلي را گزارش مي دهد.

نگي
جها

ش 
 آر

ي از
راف
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ينف

ي ا
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Archos اكوسيستم خانه هوشمند
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زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

ــياري از كاربران  اين روزها واژه جيلبريك براي بس
ــه كليك مقاالت  ــت و بارها در ويژه نام واژه اي آشناس
مختلفي را به اين موضوع اختصاص داده ايم و اين هفته 
 (unthetered) نيز مي خواهيم درباره جيلبريك پايدار
محصوالت اپل مجهز به سيستم عامل آي.او.اس 7/0/1 

تا 7/0/4 صحبت كنيم.
ــته باشيد كه جيلبريك به  پيش از هر چيز توجه داش
عملياتي گفته مي شود كه با اجراي آن روي دستگاه هاي 
ــتم عامل آي.او.اس، قفل هاي امنيتي و  ــز به سيس مجه
ــتم عامل قرار داده،  ــي كه اپل روي سيس محدوديت هاي
برداشته مي شود و شما مي توانيد با دسترسي به فايل هاي 
ــتمي، از نرم افزارها، هك ها و شخصي سازي هاي  سيس

فراوان روي دستگاه خود لذت ببريد. 
 (tethered) همچنين جيلبريك در دو روش ناپايدار
ــت؛ جيلبريك  ــدار (unthetered) قابل اجراس و پاي
ــك در هر بار  ــرار عمليات جيلبري ــد تك ــدار نيازمن ناپاي
خاموش و روشن شدن دستگاه است و جيلبريك پايدار 

يك بار براي هميشه دستگاه شما را جيلبريك مي كند.
به اين موارد نياز داريد:

 پنج دقيقه وقت آزاد
 رايانه اي مجهز به سيستم عامل ويندوز يا مك

ــتفاده از  ــزار آي تونز (iTunes) در صورت اس  نرم اف
ويندوز

ــون، آيپد يا  ــامل آيف ــل ش ــوالت اپ ــي از محص  يك
ــخه 7,0 تا  ــتم عامل آي.او.اس نس آيپاد مجهز به سيس
ــه به Settings و پس از آن انتخاب  7,0,4 (با مراجع
General و در نهايت مراجعه به About مي توانيد 
ــتم عامل  ــخه فعلي سيس ــش Version از نس در بخ

دستگاه مطلع شويد)
 يك كابل يو. اس. بي براي اتصال دستگاه به رايانه

به اين نكات توجه كنيد:
ــش از جيلبريك  ــن نكته اي كه بايد پي 1- مهم تري
ــيد عدم  ــته باش ــه آن توجه داش ــردن آي.او.اس 7 ب ك
ــاني سيستم عامل توسط OTA (به روزرساني  به روزرس
ــتگاه مورد  ــش Software Update در دس از بخ
ــما در  ــتگاه ش ــتم عامل دس ــت. چنانچه سيس نظر) اس
ــان OTA به روز  ــا هم ــت Over The Air ي حال
شده است  بايد ابتدا با استفاده از نرم افزار آي تونز نسخه 
ــتگاه را به 7/0/4 بازگردانده سپس  ــتم عامل دس سيس
ــبت به جيلبريك كردن آن اقدام كنيد. (چنانچه اين  نس

كار را انجام ندهيد ممكن است پس از جيلبريك شدن 
دستگاه، عمليات بوت روي لوگوي اپل متوقف شود)

ــتفاده از  ــراي جيلبريك حتما با اس ــش از اج 2- پي
ــتيبان از  ــخه پش نرم افزار آي تونز يا iCloud يك نس

اطالعات دستگاه خود تهيه كنيد. 
ــك، رمز يا پين كد  ــا پيش از اجراي جيلبري 3- لطف

دستگاه را حذف كنيد.
4- از انجام همه كارهايي كه به نوعي به آي.او.اس 
ــنهاد  ــت پرهيز كنيد. (پيش و نرم افزار آي تونز مرتبط اس
مي شود براي چند دقيقه به خودتان استراحت دهيد و در 

حين عمليات جيلبريك از رايانه استفاده نكنيد)
5- اگر در هر مرحله از عمليات جيلبريك با مشكلي 
ــديد و عمليات متوقف شد، نگران نباشيد؛ زيرا  مواجه ش
ــد نرم افزار را بار ديگر اجرا كنيد.  در هر مرحله مي تواني
ــتگاه  ــن در صورت نياز به راه اندازي مجدد دس همچني
ــن كار را انجام  ــز مي توانيد اي ــا آيپاد ني ــون، آيپد ي آيف
ــتن همزمان كليدهاي  دهيد. (در صورت نياز با نگه داش

Power و Home دستگاه را خاموش كنيد)
ــزار evasi0n در  ــه هنگام اجراي نرم اف 6- چنانچ
سيستم عامل مك او.اس.ايكس 10/8 ـ 10/9 با خطاي 
evasion can't be opened مواجه شديد، كافي 
ــت كرده و از  ــزار كليك راس ــت روي آيكون نرم اف اس
منوي به نمايش درآمده گزينه Open را انتخاب كنيد. 
ــره تائيد اجراي  ــه روي گزينه Open در پنج در ادام

نرم افزار نيز كليك كنيد.
7- اين نسخه از نرم افزار evasi0n براي جيلبريك 

ــتگاه هاي آيفون، آيپد، آيپد ميني و آيپاد تاچ مجهز  دس
ــتم عامل آي.او.اس نسخه 7/0 تا 7/0/4 است  به سيس
ــا ديگر محصوالت مجهز به  ــاي اپل ي و در تلويزيون ه

سيستم عامل آي.او.اس نسخه 6 عمل نخواهد كرد.

در ويندوز اين گونه عمل كنيد:
ــت اجرا در  ــا قابلي ــزار evasi0n7 ب گام اول نرم اف
ــتم عامل ويندوز را از لينك زير دانلود كنيد: (حجم  سيس

نرم افزار: 15/9 مگابايت)
http: /  / goo.gl / K324ro

گام دوم محتواي فايل دانلود شده را از حالت فشرده 
ــتخراج  ــه اس ــتخراج كرده و پس از مراجعه به پوش اس
شده، روي فايل evasi0n.exe كليك راست كرده و 
ــه Run as administrator را كليك كنيد.  گزين
ــي كاربر گزينه  (درصورت نمايش پنجره كنترل دسترس

yes را كليك كنيد)
ــتگاه را  ــز يا پين كد دس ــويد رم گام سوم مطمئن ش
ــد. (براي انجام اين كار پس از مراجعه  غيرفعال كرده اي
ــه و  ــپس General رفت ــش Settings س ــه بخ ب
 Turn ــه  گزين  Passcode Lock ــمت  قس در 

Passcode Off را انتخاب كنيد)
ــتفاده از كابل يو. اس. بي به  گام چهارم دستگاه را با اس

رايانه متصل كنيد.
ــداري مبني بر  ــن مرحله  بايد پيام هش گام پنجم در اي
تشخيص دستگاه متصل به رايانه توسط نرم افزار به شما 
نمايش داده شود. همچنين گزينه Jailbreak نيز در 

اين مرحله فعال مي شود.
ــروع عمليات جيلبريك روي دكمه  گام ششم براي ش
ــر بمانيد تا عمليات  ــك كرده و منتظ Jailbreak كلي

جيلبريك به طور خودكار ادامه يابد.
گام هفتم در نهايت هنگامي كه از شما درخواست شد 
روي آيكون evasi0n7 در صفحه اصلي دستگاه فشار 
ــد، اين كار را انجام داده تا عمليات جيلبريك پايان  دهي

يابد.
ــان و پس از اتمام عمليات جيلبريك،  گام هشتم در پاي
ــتگاه شما به نمايش درمي آيد و با  صفحه قفل روي دس
باز كردن قفل صفحه مي توانيد آيكون نرم افزار معروف 
ــت برنامه هاي  ــن صفحه از فهرس Cydia را در دومي

صفحه اصلي مشاهده كنيد.

در مك اين گونه عمل كنيد:
ــت اجرا در  ــا قابلي ــزار evasi0n7 ب گام اول نرم اف
ــتم عامل مك او.اس.ايكس را از لينك زير دانلود  سيس

كنيد: (حجم نرم افزار: 15/5 مگابايت)
http: /  / goo.gl / JJpMpi

ــرده خارج  ــده را از حالت فش گام دوم فايل دانلود ش
ــك روي نرم افزار evasi0n7 آن  ــرده و با دوبار كلي ك

را اجرا كنيد.
ــما  ــتگاه ش گام سوم چنانچه پين كد يا رمز روي دس
ــمت  ــت، پس از مراجعه به Settings به قس فعال اس
 Passcode Lock ــش ــپس به بخ General س

رفته و Turn Passcode Off را فشار دهيد.
گام چهارم دستگاه خود را با استفاده از كابل يو. اس. بي 
ــما  ــتگاه ش به رايانه متصل كرده و منتظر بمانيد تا دس

توسط نرم افزار شناسايي شود.
ــايي  ــه پيامي مبني بر شناس ــن مرحل گام پنجم در اي
ــد و گزينه  ــش درمي آي ــه نماي ــما ب ــتگاه براي ش دس

Jailbreak نيز فعال مي شود.
ــك كرده و  ــه Jailbreak كلي گام ششم روي گزين

منتظر بمانيد.
ــد روي  ــت ش ــما درخواس گام هفتم هنگامي كه از ش
آيكون evasi0n7 در صفحه اصلي فشار دهيد اين كار 

را انجام دهيد تا جيلبريك پايان يابد.
ــا در اين آموزش كوچك ترين نكات را نيز  توجه: م
ــراي جيلبريك كردن  ــرح داديم تا كاربران مبتدي ب ش
دستگاه خود با هيچ مشكلي مواجه نشوند، اما در حالت 
كلي عمليات جيلبريك بيش از پنج دقيقه زمان نمي برد 
ــن و خاموش  ــن عمليات چند مرتبه روش ــن اي و در حي

شدن دستگاه شما امري كامال طبيعي است. 

قفل روي قفل
 LockIt :عنوان نرم افزار

سيستم عامل: اندرويد 4/0/3 و باالتر

ــتم عامل  ــيار مفيد سيس ــي از امكانات بس يك
ــا تلفن همراه  ــد، قفل گذاري روي تبلت ي اندروي
است. شما مي توانيد با اختصاص پين كد يا الگوي 

ــراد غيرمجاز به محتواي  ــي اف ــتگاه اندرويدي خود مانع دسترس رمز به دس
شخصي و محرمانه در آن شده و به اين ترتيب امنيت دستگاهتان را افزايش 
دهيد. متاسفانه گاهي اوقات افرادي نه چندان غريبه از شما مي خواهند براي 
يك تماس تلفني يا استفاده از يك بازي، دستگاه اندرويدي خود را در اختيار 

ــرار دهيد. در  ــان ق ايش
اين شرايط شما مجبور 
يا  ــد  پين ك ــويد  مي ش
الگوي رمزتان را نيز در 
ــان قرار داده  اختيار ايش
ــان رمز را وارد  يا خودت

كرده و دستگاه را بدون هيچ نظارتي در اختيار افراد ديگر قرار دهيد.
ــرايط نيز از اطالعات شخصي و محرمانه خود  ــت داريد در اين ش دوس
ــما مي توانيد با خيال راحت دستگاه اندرويدي  حفاظت كنيد؟ آيا مي دانيد ش
ــما مجاز  خود را در اختيار ديگران قرار دهيد و فقط نرم افزارهايي را كه ش

مي دانيد توسط كاربر قابل اجرا باشد؟
نرم افزار LockIt به همين منظور طراحي شده است. به كمك اين نرم افزار 

كه حجمي كمتر از نيم مگابايت دارد و در همه دستگاه هاي اندرويدي مجهز 
به اندرويد 4/0/3 و باالتر قابل اجراست، مي توانيد به نرم افزارهاي مختلفي كه 
روي دستگاه نصب كرده ايد و نرم افزارهاي پيش فرضي كه روي آن وجود دارد، 
يك قفل مجزا اختصاص دهيد. به اين ترتيب زماني كه قفل اوليه دستگاه را 
باز كرده و آن را در اختيار كاربران ديگر قرار مي دهيد مي توانيد مطمئن باشيد 

نرم افزارهاي موردنظر شما بدون اجازه قابليت اجرا ندارند.
ــمار  ــي از ويژگي هاي مهم اين نرم افزار كه جزو مزيت هاي آن به ش يك
ــدون نياز به روت  ــرا روي همه رام هاي اندرويدي و ب ــي رود، قابليت اج م
است. استفاده از اين برنامه نيز بسيار ساده است و تنها كاري كه  بايد انجام 
دهيد اضافه كردن برنامه هاي موردنظر به فهرست برنامه هاي قفل شده و 

اختصاص رمز عبور به آنهاست.
http: /  / goo.gl / XH2ZMk

اپليكيشن هفته

رهايي از محدوديت ها با جيلبريك
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واكاوى

محمد طالبيان

دنياي امروز فناوري بي شباهت به نبرد گالدياتورها 
نيست. برخالف گذشته كه چند شركت بزرگ در زمينه 
توليد سخت افزار حضور داشته و سهم بزرگي از بازار را 
به خود اختصاص داده بودند، اين روزها با تغيير كاربري 
ــدن نقش تبلت ها در  تلفن هاي همراه و البته پررنگ ش
ــركت هاي كوچك تر نيز  زندگي مردم عادي جامعه، ش
ــمند و  ــكناس تلفن هاي هوش ــد دارند از درياي اس قص

تبلت ها سهمي داشته باشند.
ــي بود كه در  ــك مهم ترين كس ــتيو جابز بي ش اس
ــكل گيري دنياي فناوري نوين نقش فراواني داشت.  ش
سياست هاي انحصارطلبانه اشخاصي مانند جابز و گيتس 
ــد مفهومي به نام پتنت شكل بگيرد؛ مفهومي  باعث ش
ــان داده  كه به نوعي هويت ايده يا قابليتي خاص را نش
ــدن  ــركت مطرح كننده آن تعلق دارد. پررنگ ش و به ش
ــمند  ــش پتنت ها بخصوص در حوزه تلفن هاي هوش نق
ــياري را به وجود  و تبلت ها نه تنها دعواهاي حقوقي بس

آورد؛ بلكه بسياري را از هيچ و پوچ، ثروتمند كرد.
ــردم از آيفون،  ــتقبال خوب م ــد از اس ــوگل كه بع گ
ــب ديده و سيستم عامل اندرويد را براي  موقعيت را مناس
دستگاه هاي هوشمند طراحي كرد، بعد از مدتي خود را در 
ــتن تعداد  ميدان گالدياتورها بي دفاع ديد. در اختيار نداش
ــدن سيستم  ــط گوگل و مطرح ش زيادي از پتنت ها توس
ــراي غول دره  ــياري را ب ــكالت بس عامل اندرويد، مش
ــيليكوني به وجود آورد. اينجا بود كه مسئوالن گوگل  س
ــد يكي از بزرگ ترين و مهم ترين  تصميم گرفتند با خري
ــهمي از  ــركت هاي حاضر در بازار تلفن هاي همراه س ش
ــود را در مقابل دعواهاي  ــته و تا حدودي خ پتنت ها داش
حقوقي بيمه كنند. اكنون 29 ماه از خريد موتوروال توسط 
گوگل گذشته و اخبار نشان مي دهد، سومين توليدكننده 
تلفن همراه در آمريكا به شركت لنوو فروخته شده كه اين 
روزها اوضاعش در بازار رايانه هاي شخصي خوب است.

عقب نشيني در دقايق آخر
ــش اصلي اين است كه آيا گوگل با خريد  اكنون پرس
و فروش موتوروال به قيمت 12/5 ميليارد و فروش آن با 
ــت؟ اگر به صورت  قيمت 2/9 ميليارد دالر ضرر كرده اس
ــده نگاه كنيم، متوجه مي شويم  دقيق به معامله انجام ش
ــه هرچند گوگل از لحاظ مالي تا حدودي ضرر كرده، اما  ك
ــتم اندرويد كار كرده؛  ــگاه كلي نه تنها به نفع اكوسيس در ن
ــول 29 ماه مالكيت موتوروال امتيازهايي نيز به  بلكه در ط
ــته با خريد موتوروال،  ــت. گوگل در گذش ــت آورده اس دس
ــيم  ــاختار ارتباط تلفني و بي س بخش توليد تلفن همراه، س
ــركت، تمامي پتنت ها و البته 5/5 ميليارد دالر پول  اين ش
نقد و سهام موتوروال را به خود اختصاص داد. اين در حالي 
ــت كه چندي پيش گوگل بخش ارتباطات موتوروال را  اس
به قيمت 2/9 ميليارد دالر در اختيار شركتي ديگر قرار داد. 
ــته گوگل با تعطيلي تعدادي  در كنار اين موضوع ماه گذش

ــر  از بخش ها و دفترهاي موتوروال در سراس
ــراج 4000 كارمند اين  ــه اخ ــان و البت جه
شركت بيش از يكصد ميليون دالر سود كرد. 
بررسي تمامي اطالعات به دست آمده نشان 
مي دهد گوگل با فروش موتوروال به نوعي 
ــت.  ــده اس يكي از برندگان معامله انجام ش
بعد از عرضه تلفن هاي جديد موتوروال زير 
ــركت هاي همكار  نظر گوگل، تعدادي از ش
ــتفاده كننده از اندرويد مانند سوني، ال . و اس

جي و سامسونگ نسبت به سياست هاي توليد سخت افزار 
اين شركت جبهه گرفته و عكس العمل منفي نشان دادند. 
ــده اي از  ــوروال مطمئنا بخش عم ــروش موت ــون با ف اكن
اختالفات خارجي گوگل برطرف مي شود. نكته اي كه بايد 
در معامله انجام شده به آن توجه كرد، اين است كه گوگل 
بخش عمده اي از پتنت هاي موتوروال را نزد خود نگه داشته 
ــركت هايي  ــتن آنها نه تنها مي تواند از ش و با در اختيار داش
ــي دريافت كند؛ بلكه  ــونگ مبلغ همچون ال. جي و سامس
ــي در جنگ پتنت ها نيز  ــود را مقابل تهديدهاي احتمال خ

بيمه كرده است.
ــتم عامل  در نهايت موضوعي كه براي گوگل و سيس

ــياري دارد، حضور يك شركت قدرتمند و  آن اهميت بس
ــت. بعد از افزايش قابل توجه  ــترش بازار اندرويد اس گس
ــونگ از بازار اندرويد اين شركت كره اي در  ــهم سامس س
ــياري به گوگل براي ايجاد  ــار بس زمينه هاي مختلف فش

تغييرات در سيستم عامل وارد كرد.
 در آينده با توجه به سابقه خوب لنوو اگر اين شركت 
ــد، نه تنها سهم  ــته باش حضور خوبي در بازار اندرويد داش
ــار از بين  ــزار اعمال فش ــش يافته و اب ــونگ كاه سامس
ــبت  ــتم اندرويد نس ــي رود؛ بلكه به طور كلي اكوسيس م
ــتري را  ــه و كاربرهاي بيش ــرايط فعلي بهبود يافت ــه ش  ب

به سمت خود جذب مي كند.

پيروزي از جنس خورشيد سرخ
ــرارداد حضور  ــوو به عنوان طرف دوم ق ــل لن در مقاب
ــركتي چيني است، اما در طول چند  دارد. لنوو هرچند ش
سال گذشته با اتخاذ سياست درست به توليدكننده شماره 
يك بازار رايانه هاي شخصي و لپ تاپ تبديل شده است. 
ــت كه لنوو به تنهايي تعداد زيادي تلفن  اين در حالي اس
ــمند توليد كرده كه هر چند هيچ كدام از آنها را در  هوش
ــا به طور كلي رتبه چهارم  ــازار آمريكا عرضه نكرده، ام ب
ــمند در سراسر جهان را به خود  توليدكنندگان تلفن هوش
اختصاص داده است. اكنون لنوو با صرف هزينه اي معادل 
2/9 ميليارد دالر و خريداري موتوروال، بي شك بيشترين 
ــود را در معامله با گوگل كرده است. لنوو به هيچ وجه  س
ــمند نامي آشنا در آمريكاي شمالي و  در زمينه تلفن هوش
التين نيست. اين در حالي است كه موتوروال با توجه به 
ــياري دارد.  ــابقه طوالني خود در اين منطقه اعتبار بس س
ــروي كار تخصصي و  ــا خريد موتوروال نه تنها ني لنوو ب
ــال ها تجربه را براي ساخت تلفن هوشمند و تبلت در  س
ــتفاده از نام اين  ــار دارد بلكه مي تواند بخوبي با اس اختي

شركت در بازار آمريكا خود را مطرح كند.
ــن نكته نيز توجه كرد كه معامله  در ادامه بايد به اي
انجام شده حق استفاده از پتنت هاي موتوروال را كه در 
اختيار گوگل بوده، اكنون بدون پرداخت هيچ هزينه اي 
در اختيار لنوو قرار داده است. در اين ميان تنها احتمال 
ــتفاده از نام تجاري خود  ــت لنوو اس موجود براي شكس
ــده چيني بعيد به  ــابقه توليدكنن ــت كه با توجه به س اس

نظر مي رسد.
ــري تينك پد را  لنوو زماني كه امتياز لپ تاپ هاي س
از آي .بي. ام خريداري كرد هيچ تغييري در خصوصيات 
ــداران و  ــاورد تا خري ــود ني ــام آن به وج ــري و ن ظاه
ــول قابل اطمينان  ــا همچنان با همان محص مخاطب ه

گذشته روبه رو باشند.

فرار موتوروال از دست گوگل
موتوروال اكنون زير نظر لنوو به فعاليت خود ادامه مي دهد
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قهرمان پيشين، شكست خورده امروز
شايد فقط سامسونگ و موتوروال باشند كه متحمل بيشترين ضرر از اين معامله شده اند. در واقع حضور لنوو 
ــونگ است و سهم اين شركت را كاهش مي دهد. در كنار اين  ــمند به ضرر سامس در بازار جهاني تلفن هاي هوش
ــار پيشين را  ــت مي دهد، بلكه ديگر آن اهرم فش ــونگ از لحاظ مالي جايگاه خود را از دس موضوع نه تنها سامس

در اختيار ندارد.
ــده در 29 ماه گذشته بوده است.  ــوي ديگر مطمئنا موتوروال بزرگ ترين قرباني نقل و انتقاالت انجام ش از س
ــد، بعد از حضور اپل  ــناخته مي ش ــركتي كه زماني به عنوان بزرگ ترين توليدكننده تلفن همراه در آمريكا ش ش

جايگاه خود را از دست داد و اين پايان ماجرا نبود.
ــه طراحي و توليد  ــه و متخصص در زمين ــداد زيادي نيروي باتجرب ــداري موتوروال عمال تع ــوگل با خري گ
ــرايطي  ــتاني كرد. اين موضوع در ش ــواب زمس ــخت افزار را وارد خ س
ــالم كردند خريد  ــناس هاي اين حوزه اع ــياري از كارش رخ داد كه بس
ــوي گوگل فقط قدمي استراتژيك در نبرد پتنت ها بوده  موتوروال از س
ــتي بزرگ در زمينه  ــركت را نيز مانند خود به شكس و در ادامه اين ش
توليد سخت افزار تبديل مي كند. هر چند با خريد موتوروال از سوي لنوو 
ــركت به نسبت گذشته بهبود مي يابد، اما نبايد از ياد برد كه  اوضاع ش
ــده كه تعداد  ــده آمريكايي زماني به اين مرحله جديد وارد ش توليدكنن

زيادي از نيروهاي خود را از دست داده و آن قدرت پيشين را ندارد.
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 پلي استيشن 3 بدهيد 
تخفيف بگيريد

ــب و البته  ــغ جال ــن تبلي ــافت در تازه تري مايكروس
زيركانه  خود مشتريان را ترغيب كرده است تا با تحويل 
ــول  ــي از دو مدل S يا E كنس ــا يك ــن 3 ي پلي استيش
X360 خود به يكي از فروشگاه هاي اين شركت در جا 
ــول XOne خود تخفيف بگيرند!  صد دالر روي كنس
ــت كه با صد دالر تخفيف كسب كرده،  اين در حالي اس
ــد كه تازه با قيمت  قيمت XOne به 399 دالر مي رس
ــت  Playstation 4 برابري مي كند! اين در حالي اس
ــافت اخيرا اعالم كرد كنسول XOne تا  كه مايكروس
ــتگاه به  ــه اندازه  9 / 3 ميليون دس ــال 2013، ب پايان س
ــده كه فقط سه  ــركت ارسال ش ــگاه هاي اين ش فروش
ــت. در مقابل، پلي استيشن  ميليون آنها فروش رفته اس
ــت.  ــتگاه فروخته اس 4 در همين مدت 2 / 4 ميليون دس
ــافت  ــت بعدي مايكروس ــم حرك ــم و ببيني ــد بماني باي
ــه   ــي عرض ــافت بتازگ ــن، مايكروس ــت. درضم  چيس
ــت. به  ــفيد را تائيد كرده اس ــك XOne با رنگ س ي
ــال 2014 و  ــع خبري Halo 5 س ــه يكي از مناب  گفت
ــه  ــال عرض ــن امس Halo 2 Anniversary همي
ــال از  ــت امس ــرار اس ــن ق ــر اي ــالوه ب ــوند. ع  مي ش
Crackdown 3 در نمايشگاه E3 پرده برداري شود.

 Gears of War مايكروسافت
را از Epic خريد

ــافت باالخره دست جنباند و قبل از مولتي  مايكروس
ــدن عنوان فوق محبوبش، تمام حقوق مربوط  پلتفرم ش
ــن متفرقه   ــي عناوي ــته و آينده، حت ــن گذش ــه عناوي ب
 Epic را از Gears of War ــام ــرگرمي تحت ن س
ــري را يكي از  ــوان بعدي اين س ــت عن خريد. قرار اس
 Black Tusk ــام ــافت با ن ــتوديوهاي مايكروس  اس

توليد كند. 
ــينه چاك  ــايد اين ماجرا موجب ترس هواداران س ش
ــد، اما ظاهرا اين ترس بي مورد خواهد  ــري باش اين س
ــت كه آقاي راد فرگوسن، از خالقان  بود. دليلش اين اس
ــاخت  ــريك س ــري Gears of War و ش  اصلي س
 Black Tusk ــم به تيم Bioshock: Infinite ه
ــري  ــرفت س ــا از نزديك روي پيش ــت ت خواهد پيوس
ــتوديوي  ــان يك اس ــارت كند. ظاهرا قرار بوده ايش نظ
ــيس  ــازه با نام 2K Games در مارين كاليفرنيا تاس ت
ــن باره موفق تر عمل  ــافت در اي كند؛ اما گويا مايكروس
ــغول  ــركت محبوب Epic اكنون مش ــت! ش  كرده اس
ــن  همچني ــت.  اس  Fortnite ــوان  عن ــاخت  س
و   Gears of War 1-2-3 ــاي  بازي ه ــري   س
ــروز  ام ــه  ب ــا  ت  Gears of War: Judgment
ــك ميليارد  ــش از ي ــروش و بي ــخه ف ــون نس 22 ميلي
ــت عنوان ــت. گفتني اس ــته اس ــي داش  دالر درآمدزاي

 Gears of War: Exile كه قرار بود براي كينكت 
ــود، در پي يكي از عاقالنه ترين تصميم هاي  ــر ش منتش

مايكروسافت لغو شد!

مجيد رحماني

ــته» از  ــر(دوران) شكس ــج» يا «عص ــن اِي «بروك
ــذاب دارد و  ــت كه قصه اي ج ــت عناويني اس آن دس
ــت.  موضوعي كه براي كمتر بازي اي اتفاق افتاده اس
ــته از دوستاني كه نمي دانند، خيلي سريع  براي آن دس
توضيح مختصري در مورد Kickstarter  مي دهيم: 
كيك استارتر سايتي است كه فعاليتش منحصر به حوزه  
ــه  ــت، هر چند اخبار بازي هاي آن هميش بازي ها نيس
مورد توجه قرار مي گيرد. سازنده هايي كه هزينه  كافي 
براي ساخت محصول خود ندارند، اطالعات محصول 
ــايت قرار  ــورد نياز را روي اين س ــل درآمد م و حداق
ــا حمايت مالي از  ــتند كه ب مي دهند و اين مردم هس
ــدن آنها كمك مي كنند. افراد  ــاخته ش پروژه ها، به س
مي توانند حداقل يك دالر و نهايتا بيشتر از هزار دالر 
ــز باتوجه به  ــازنده ها ني ــك مالي كنند كه البته س كم
ــخه  ويژه   ــزان حمايت هر كاربر، تعهداتي مثل نس مي
ــائلي از اين قبيل را  ــيقي رايگان و مس ــگان، موس راي
ــتقل  ــركت مس ــيفر و ش به كاربران مي دهند. تيم ِش
ــاني در صنعت بازي  ــيار درخش دابل فاين كارنامه  بس
دارند، از «سايكوناتس» گرفته تا «بروتال لِِجند». بعد 
ــركت در  ــا كه خبري از پروژه جديد اين ش از مدت ه
ــا «بروكن اِيج» را روي  ــترس نبود، زماني كه آنه دس
ــان نمي كردند بتوانند به  ــتارتر قرار دادند گم كيك  اس
ــته و يك موفقيت استثنايي  نحوي ركوردها را شكس
كسب كنند. جالب است بدانيد اين بازي براي ساخته 
شدن 400 هزار دالر درخواست كرده بود، اما كاربرها 
ــتند،  ــدت قبول داش ــيفر و دابل فاين را بش كه تيم ِش
ــش از 3 / 3 ميليون دالر به اين پروژه كمك كردند!  بي
در نتيجه شركت دابل فاين نيز تصميم گرفت كيفيت 
ــعه  قصه  بازي، آن را  كلي كار را افزايش داده و با توس
در دو بخش روايت كند كه ما اينك قسمت اول آن را 

ــتان بازي در مورد يك جفت  ــي مي كنيم. داس بررس
ــال متفاوت از هم  ــت كه در دنياهايي كام كاراكتر اس
ــد Velouria .(ِولوريا) در دهكده اي  زندگي مي كنن
زندگي مي كند كه تمام ساكنان آن با ترسي دائمي از 
موجودي فرابشري به نام Mog Chothra روزگار 
مي گذرانند و براي اين كه اين هيوال آنان را نابود نكند، 
ــيزه اي را برايش قرباني مي كنند. از  هر 14 سال دوش
ــك فضاپيما قرار دارد و با  ــي) در ي طرفي Shay (ِش
ــاختگي  كه با هوش  مصنوعي  انجام ماموريت هاي س
ــكل مي گيرند، يك زندگي بي حادثه و ايزوله شده  ش

ــاال اين كه چگونه  ــپري مي كند. ح را س
ــخصيت به هم گره  ــتان اين دو ش داس
ــه براي دقايق  ــت ك مي خورد، رازي اس
ــمت اول بازي كنار گذاشته  انتهايي قس
ــا توضيح  ــز قصد نداريم ب ــده و ما ني ش
ــما  ــذت تجربه  بازي را از ش ــش، ل دادن
ــي از ويژگي هاي فوق العاده   بگيريم. يك
ــت كه در  ــاي دابل فاين اين اس بازي ه

ــما معرفي  ــب خود را به ش ــه دنياي عجي ــن آن ك عي
ــند و گويي به  ــنا به نظر مي رس ــد، برايتان آش مي كنن
صورت پيش فرض كليت هاي آن را مي دانيد. «بروكن 
اِيج» نيز نه تنها از اين امر مستثنا نيست، بلكه مرزهاي 
ــرده و قدمي رو به جلو  ــادل را فراتر ب ــي اين تع زيباي
ــركت به شمار مي رود. قصه و نويسندگي  براي اين ش
ــا و ماهرانه  آن  ــدارد و ديالوگ هاي زيب بازي حرف ن
ــن ترين مخاطبان آن  ــق بازي را حتي براي كم س عم
ــه دابل فاين قول  ــش مي دهد. همان طور ك نيز افزاي
ــت به  ــتي اس داده بود، گيم پلي «بروكن اِيج» بازگش
ماجراجويي هايي كالسيك شركت لوكاس آرتز و اين 
ــاله را مي توان بوضوح در طراحي معماهاي بازي  مس
ــاهده كرد؛ تفكر درستي پشت آنها بوده و عجيب  مش
ــان نيز به حدي است كه كامال مناسب به نظر  بودنش

مي رسد. درخت ناطق موجودي است فانتزي كه تا به 
حال در فيلم ها و بازي هاي مختلفي آن را ديده ايم، اما 
رساندن اين موجود به نقطه اي كه باال بياورد، چيزي 
ــت مي يابيم!  ــن اِيج» به آن دس ــت كه در «بروك اس
ــا ذكاوت و جذاب طراحي  ــان ب كاراكترها و دنياهايش
ــط قصه  ِولوريا هر يك  ــده اند. به عنوان مثال در خ ش
ــهور  ــهرهاي دنيايش، به دليل حرفه  خاصي مش از ش
هستند وشهرت شهر وي به «پخت و پز» است. براي 
آرام كردن آن هيوالي نفرت انگيز، دوشيزه هاي شهر 
ــتادانه  ــب پر از جزئيات و اس ــود را با لباس هاي ش خ
طراحي شده اي، زينت مي كنند كه در واقع كيك هايي 
ــهر تنها  ــد در اين ش ــتند! به نظر مي رس ــم هس عظي
ــي را كه در آن قرار  ــت كه پوچ بودن موقعيت ِولورياس

 دوشيزه 
و گربه هايش

سياوش شهبازي 

در اديان الهي از خودكشي به عنوان نابخشوده ترين 
گناه ياد شده است؛ چرا كه پايان فرصت ها و لحظات 
ــد آغازي بر يك  ــه هركدام مي توان ــت ك بالقوه اي اس
روياي شيرين باشد. اما در «بانوي گربه باز»، خودكشي 
ــه يك پايان، كه آغازي بر ُخمي رنگارنگ از خون و  ن
ــوزان اَشُورت، خانم ميانسال افسرده اي  ماتم است؛ س
است كه همدمي ندارد بجز گربه هاي ولگردي كه به 
ــان پيانو مي نوازد.  او پناه آورده ا ند و او نيز گاهي برايش
ــه «خانم  ــه زندگي  مي كند ب ــه  اي ك ــوزان در محل س
ــب ها تصميم به  ــبي از ش ــت. ش گربه باز» معروف اس
ــيدن به آرامش،  ــي مي گيرد، اما به جاي رس خودكش
ــار دنيايي مي يابد كه هويتي نامعلوم بين  خود را گرفت
ــرش  ــگ و بوي جنون سراس ــرزخ و دوزخ دارد و رن ب
ــت. كندوكاوي كوتاه، او را به محضر  را فرا گرفته اس
ــاند. ملكه، سوزان را به  «ملكه  رّقت انگيزان» مي كش
طور موقت فناناپذير مي كند تا مامور نجات دنيا از شر 
ديوانگاني باشد كه «انگل» مي نامدشان. سوزان مدتي 

ــتان به هوش مي آيد و به اجبار  بعد روي تخت بيمارس
راهي را كه پيش پايش نهاده شده برمي گزيند... 

ــادآور آلبوم  ــه نوعي ي ــن بازي ب ــواي آغازي محت
 Within Temptation ويدئويي زيباي گروه
آن  ــا  ام ــت.  اس  The Unforgiving ــي  يعن

ــيزه گربه باز!  موضوعات ابرقهرماني كجا و اين دوش
ــاني  ــض و زخم خورده  انس ــان روحيه  مري ــازي چن ب
ــتادي  ــده را با اس ــرده كه مرتكب قتل نفس ش افس
ــي مانند كوين  ــد كه تحسين كس به تصوير مي كش
ــپات را در پي دارد.  ــايت گيم اس ــد س ونـ  آرد، منتق
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ازي

ــاهد بازگشت مجدد اين  اين هفته بعد از مدت ها ش
ــتيم. گرچه تعداد و نوع بازي ها ممكن است  ستون هس
چندان قابل توجه نباشد، اما به هرحال بازي هايي است 
كه مخاطبان خود را پيدا خواهد كرد. بزرگ ترين بازي و 
بهترين خبر براي طرفداران نقش آفريني ژاپني، عرضه  
ــت اليتنينگ» است.  بازي «فاينال فانتزي 13: بازگش
ــخصيت هاي دنياي  اليتنينگ يكي از محبوب ترين ش
ــت با ورود به قسمت  ــت كه قرار اس فاينال فانتزي اس
ــيزدهم بازي، با خود يك خط داستاني كامال جديد و  س
ــازه اي را همراه آورد. عالوه بر اينها قرار  كاراكترهاي ت
ــتم گيم پلي بازي در اين نسخه دستخوش  ــت سيس اس

تغييراتي براي بهبود و ارتقاي آن شود.
ــت اليتنينگ» آخرين قسمت از ماجراهاي  «بازگش

اين شخصيت محسوب مي شود.

اگر موفق به تهيه  كنسول ويتا شده ايد و ژاپني پسند 
ــياطين»  ــتيد، پس احتماال «توكيدن: عصر ش هم هس
ــبك آن اكشن و از نوع  توجه تان را جلب خواهد كرد. س
ــما را در نقش سالخي  ــلش بوده و بازي ش هك اند اس
قرار مي دهد كه با شياطين مبارزه مي كند. ساختار بازي 
ــت، يعني در ابتداي بازي از دهكده   ماموريت محور اس
اوتاكاتا شروع شده و بايد با گردش در دهكده و دريافت 
ــياطين  ــت از افراد مختلف، به منظور نابودي ش ماموري
ــازي به آنها «اُني» مي گويد،  و هيوالهاي مرگبار كه ب
ــويد. طبق معمول اين سبك و مخصوصا  راهي سفر ش
ــتند كه بايد  ــخصيت هاي جواني هس عناوين ژاپني، ش
ــريت را از روي زمين محو  ــياطين بش قبل از اين كه ش

كنند، با شكست دادن آنها، دنيا را نجات دهند.

ــوم فاركراي يكي از بهترين  ــك شماره  س بدون ش
ــي بازي و مراحل  ــال 2012 بود. از طراح بازي هاي س
ــتان و شخصيت پردازي كاراكترها همگي  گرفته تا داس
بخوبي انجام شده بود و تجربه  بازي را براي هر بازيكني 
لذت بخش كرده بود. يوبي سافت چند ماه پيش نسخه اي 
مختصر از فاركراي تحت عنوان «بالد دراگون» منتشر 
ــوم در دهه  60 و  ــي تخيلي مرس ــرد كه فضاي علم ك
70ميالدي را به محيط فاركراي 3 تزريق كرد و شامل 
ــبك  ــخصيت هاي مجزايي بود. به هرحال س قصه و ش
بازي اندكي تغيير كرد و با كاهش المان هاي ماجرايي، 
ــد. حاال خبرهايي  ــن معطوف ش تمركز صرفا روي اكش
ــد اما شايد  ــخه  چهارم فاركراي به گوش مي رس از نس
ــته  تازه  ــيدن آن، با خريد بس ــد قبل از فرا رس  بهتر باش
ــده  اين مجموعه، سه عنوان اخير فاركراي را  عرضه ش

پشت سر هم تجربه كنيد. 

ــم مي گيرد به  ــن تصمي ــد بنابراي ــد درك مي كن دارن
تنهايي با سنت قرباني كردن مقابله كند. اين حركت 
ــود. در  ــروع ماجراي او مي ش دليرانه، نقطه  عطف ش
ــوي ديگر، زندگي  ِشي در باالترين حد امنيت قرار  س
ــده است.  ــير آن ش دارد و به نوعي مي توان گفت اس
ــادر او را ناز پرورده  ــوش مصنوعي فضاپيما مثل م ه
بار آورده و وي را با كوچك ترين دستاوردها، چنان با 
ــويق مي كند كه گويا اكوان ديو را زمين  مهرباني تش
ــت! ِشي روي صندلي كاپيتاني خود مي نشيند  زده اس
ــه ماموريت هاي مختلفي مثل «حمله  بغل كردن»  و ب
ــه هيچ  ــود ك ــتاده مي ش ــتني» فرس ــا «بهمن بس ي
ــتي در آنها نيست و تازه NPCهاي روباتيك  شكس
ــوند،  نيز از اعمالي كه انجام مي دهد حيرت زده مي  ش

ــا او خود مي داند كه اين كارها راضي اش نمي كند.  ام
ــي از ماموريت ها، خود  ــا خرابكاري در يك بنابراين ب
ــه مملو از خطرهايي  ــتد ك را به دل ماجرايي مي فرس
ــي آنها را درك  ــچ گاه مفهوم واقع ــت كه وي هي اس

ــما در ابتداي بازي انتخاب مي كنيد  ــت. ش نكرده اس
كه مي خواهيد داستان ولوريا يا ِشي را بازي كنيد اما 
در حين بازي نيز اين امكان وجود دارد تا بين اين دو 
ــتان تغيير كنيد. البته اين تغيير با مبادله  بخش  ها  داس
ــت،  ــا در دنياي ديگر همراه نيس ــدن تاثير آنه يا دي
ــتان  ــا فرصتي براي فاصله گرفتن از داس بلكه صرف
ــخصيت و رجوع به ديگري است. خوبي اين  يك ش
ــود كه ذهن تان براي حل  قضيه وقتي ملموس مي  ش
ــوع در روند بازي،  ــده و براي تن ــته ش يك معما خس
ــتان ديگري رفته و آن را هم تا نقطه اي  ــراغ داس س
ــتم ديالوگ  ــتان ولوريا روي سيس پيش مي بريد. داس
گفتن و صحبت با افراد مختلف تمركز داشته و همين 
موضوع موجب شده تا نسبت به داستان ِشي، پسري 
ــك فضاپيما قرار دارد و  ــده  ي كه در محيط ايزوله ش
ــد با گردش آزادانه در اين محيط معماهاي مبتني  باي
ــاي گوناگون را حل كند، جذابيت كمتري  بر بخش  ه
داشته باشد. مي دانيد در قصه  ولوريا، كليك هايي كه 
ــتر از تفكري است كه براي حل معماها  مي كنيد بيش
ــما را خسته مي كند. با تمام  بايد انجام داد و اندكي ش
ــري از دابل فاين، ــاف، بعد از مدت ها بي خب  اين اوص

ــمار  ــه ش ــه ب ــتي مقتدران  Broken Age بازگش
ــاوت خلق كرده و  ــي رود. آنها دو دنياي كامال متف م
ــوخي چاشني آن كرده اند كه بدون  به اندازه  طنز و ش
ــخصيت ها و ماجراي سفري كه طي  خراب كردن ش
ــرگرم كننده  برايتان رقم  ــاد و س مي كنند، لحظات ش
ــمت دوم و نهايي اين  مي خورد. بي صبرانه منتظر قس

بازي هستيم!

ترس ها و نفرت ها، خشم ها و حسرت ها در همه جاي 
ــهود است. ظاهر شخصيت ها پرزرق و برق  بازي مش
ــينك در بر هم خوردن هاي بي نظم  ــت. ليپ س نيس
ــت. همه چيز خيلي ساده و  ــده اس لب ها خالصه ش
ــادگي ذوق و  ــده، اما در دل همين س ابتدايي كار ش

قريحه اي مثال زدني حكمراني مي كند. پس زمينه ها 
ــدت زيبا و گيرا بوده و گرچه با «آنچارتد» فاصله  بش
ــادگي با  ــل توصيفي دارد، اما در اوج همان س غيرقاب
هارموني خاص هر صحنه، ذهن بازيكن را به چالش 
ــند. در يكي از صحنه هاي بازي به شخصيتي  مي كش
ــويد كه مدام غريو «نكبت!»  بدريخت نزديك مي ش
ــان ماهرانه كار  ــن صحنه هايي چن ــي آورد. چني برم
ــود. حتي اگر  ــيخ مي ش ــده اند كه مو بر تن آدم س ش
ــد، باز  ــاپيش بدانيد كه چه انتظارتان را مي كش پيش
ــت. يكي ديگر از  ــر قرار خواهيد گرف ــم تحت تاثي ه
ــتفاده  زيركانه از دستنوشته  سوزان، به  صحنه ها با اس
چگونگي اتخاذ تصميم او و داليلش براي خودكشي 
ــردازد كه به طرز غافلگيركننده اي موفق و موثر  مي پ
ــگان با قدرت ظاهر شده اند.  ظاهر مي شود. صداپيش
ــوزان كه در ابتداي داستان لحني  بويژه صداپيشه  س
ــك به خود دارد  عاري از اعتماد به نفس و توام با ش
ــه خود مي گيرد. در  ــه مرور رنگ و بوي قدرت ب و ب
ــه پاي بازي مي لغزد  ــت ك حقيقت در صداگذاري اس

ــد. صحنه هايي در بازي وجود دارد  و گاه لنگ مي زن
كه صدا كال قطع مي شود يا يكي از عناصر موسيقي 
ــبك كلي بازي شباهت  يا افكت ها از كار مي افتد. س
ــك» دارد؛ با اين تفاوت كه  ــاره و كلي زيادي به «اش
ــتفاده از كليدهاي چپ و  ــن بازي حركت با اس در اي
ــود. غير از اين، كار بازيكن عبور  ــت انجام مي ش راس
ــخصيت ها  از بخش  هاي مختلف، صحبت با ديگر ش
ــا خود از نقاط  ــود. معماه و حل كردن معماها مي ش
ــمار مي رود. هر چه به انتهاي بازي  قوت بازي به ش
ــر و مملو از  ــا هولناك ت ــويم، معماه ــك مي ش نزدي
ــتان، انتخاب هاي زيادي  شيطنت مي شود. طي داس
ــوزان داريد كه نقش خاصي در  براي ديالوگ هاي س
ــتاني آن ندارند، اما به  ــوه  پايان بازي يا خط داس نح
ــكل دادن شخصيت وي كمك مي كنند. نحوه  باز  ش
ــتان بر دوش چند مرحله  خاص  ــدن گره هاي داس ش
است كه چگونگي انجام آنها خط داستان را مشخص 
ــراف سازندگان به محتواي  مي كند و به طور كلي اش

مورد پرداخت بوضوح قابل لمس است.

بازى هفته

PC حداقل سيستم مورد نياز
OS Windows XP, Vista, 7

CPU 2.0 GHz Dual Core
Ram 500 MB

Graphics 512 MB
HDD 2 GB

PC حداقل سيستم مورد نياز
OS Windows XP Service Pack3

CPU 1.7 GHz Dual Core
Ram 2 GB

Graphics NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, 
Intel HD 3000

HDD 1.5 GB

The Cat Lady :عنوان انگليسي بازي
PC :پلتفرم

Screen 7 :ناشر
Harvester Games :سازنده

سبك: ماجرايي
امتياز: 5 / 8
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اينترنت

سجاد بهجتى
وقتي مجموعه موفقي را مي بينيم، اغلب اين جمالت 
ــنويم: مي بيني چقدر راحت پول در  را مي گوييم يا مي ش
ــيرين ماهي چند ميليون  ــاره؟ بدون هيچ كاري، ش مي ي
ــه! بابا كاري نداره كه، يه وبسايت داره و روزي  درآمد ش
ــي چقدر پول  ــي ذاره، مي دون ــاعت زمان م ــم يك س ه
ــي از همين قبيل. اما  ــره از هر تبليغ؟ و جمله هاي مي گي
در پس اين سواالت چه مي گذرد؟ آيا واقعا بدون زحمتي 
ــيده است؟ اين  ــد كرده و به سوددهي رس ــايتي رش وبس
پرسش ها باعث مي شود، بالفاصله پس از رشد و شهرت 
ــايت  ــايت، در فاصله زماني كوتاهي ده ها وبس يك وبس
ــب و كار را آغاز كنند؛  ــابه شكل بگيرد و همان كس مش
ــده و خبري از آنها  ــتر آنها پس از مدتي ناپديد ش اما بيش
ــايت كپي، برابر اصل  ــت. علتش اين است كه وبس نيس
ــت، قرار نيست هركس آن كسب و كار را راه اندازي  نيس

كرد موفق شود و به سود خوبي برسد.
موفقيت به موارد مختلفي بستگي دارد، كه اولين آن، 
ــت. شخص عالقه مند بدون اراده، همه چيز را  عالقه اس
در راستاي ايده خود مي بيند. استيو جابز، موسس شركت 
ــبختي  اپل، در اين خصوص جمله زيبايي دارد: اگر خوش
ــت داريد  را براي يك عمر مي خواهيد، كاري را كه دوس

انجام دهيد. 
ــده و نحوه  ــدي، زمان اجراي يك اي ــد از عالقه من بع
ــال ها پيش يك  ــت دارد، اگر س ــيار اهمي ــراي آن بس اج
ــگاه اينترنتي، روزي يك خريد داشت، آمار مناسبي  فروش
بود، زيرا آن زمان كسي خريد  اينترنتي نداشت. اما امروزه 
ــگاه هايي در اينترنت فعال هستند كه در روز صدها  فروش
كاالي ارزشمند معامله مي كنند. بسياري از فروشگاه هاي 
اينترنتي قديمي، رفتند و كساني بازار را در دست گرفته اند 

ــب ايده شان را اجرا كرده و آن را هم با  كه در زمان مناس
نياز و شرايط جامعه بخوبي پياده سازي كرده اند. 

ــاي موفقيت يك  ــب از الزمه ه ــده خوب و مناس اي
ــت. براي رسيدن به يك ايده  كسب و كار اينترنتي اس
ــيم.  ــته باش ــت دقت زيادي داش خوب و كارا، الزم اس
ــخ  ــه تقاضاي پنهان را پاس ــت ك ــن ايده، آن اس بهتري
دهد، در صحبت هاي روزانه مردم دقت كنيد، تك تك 
ــه چيز مي خواهند،  ــا را ارزيابي كنيد و ببينيد چ كلمه ه
ــود دارد،  ــراي اين كار وج ــري هم ب ــه راه راحتي ت البت
ــابه  ــه كلمات حيف، اگر، اي كاش و مش ــت ب كافي اس
ــيد. معموال بعد از اين كلمات تقاضاي  آنها حساس باش

ــود. «اي كاش در نزديك خانه مان  پنهان مطرح مي ش
ــه راه نمي رفتم»، اين  ــگاه موبايل بود و اين هم فروش
يك تقاضاي پنهان است كه بر مبناي آن فروشگاه هاي 
ــكل گرفتند.  ــروش محصوالت ديجيتال ش اينترنتي ف
«حيف منوي رستوران را گم كردم، غذاي خوبي دارد»، 
ــكل گيري  ــت كه مبناي ش تقاضاي پنهان ديگري اس
ــايت هاي سفارش غذا شدند. از امروز شروع كنيد، به اين  س
ــت يك تقاضاي  ــيد و پس از درياف ــاس باش لغات حس
پنهان، ايده اي در جهت رفع آن طراحي كنيد. اما عجله 
ــرا قبل از من  ــوال كنيد، چ ــد، بالفاصله از خود س نكني
ــده نرفته اند؟» را تحقيق و  ــراغ اين اي افراد ديگري س

ــراغ طرح  ــاي موجود را ارزيابي كرده و بعد س چالش ه
ــب و كار برويد.  وقتي ايمان آورديد و آينده اي زيبا  كس

براي آن ديديد، ادامه دهيد.
راه ديگري كه مي تواند شما را به سمت و سوي يك 
ــتجو در غير از فضاي مجازي  ايده كارا هدايت كند، جس
است، يادتان نرود، بسياري از كسب و كارهايي كه امروز 
مي بينيم و در دنياي مجازي خوب عمل كرده اند، سال ها 
ــته و فعاليت داشته اند.  پس دست به كار  پيش وجود داش
شويد و جستجو را شروع كنيد، از گوگل بپرسيد بهترين 
ــته چه ايده هايي بوده اند؟  ــال گذش ايده هاي مجازي س
ــد و آنهايي را كه از  ــك ارزيابي كني ــا را تك به ت ايده ه
ــوص آنها با  ــتند انتخاب و درخص ــب هس نظرتان مناس
ــل افراد را در برگه اي  ديگران صحبت كنيد، عكس العم
يادداشت كنيد. در اين مرحله دقيقا مي خواهيم بدانيم ايده 
انتخاب شده جزو تقاضاهاي پنهان جامعه است، يا خير. 

راه ديگري هم براي شروع يك كسب و كار متفاوت 
ــتريان  وجود دارد؛ با ارزيابي مجموعه هاي موجود از مش
ــوال كنيد، ايده اي طراحي  ــا نقاط ضعف و قوت را س آنه
كنيد كه نقاط ضعف آنها را نداشته و نقاط قوت را قوي تر 

و مطلوب تر داشته باشد.

نوشتن كي بود مانند گفتن؟
نكته پاياني اين كه: فقط و فقط در خصوص ايده صحبت 
نكنيد، ايده را بنويسيد، حتما اين كار را بكنيد، نوشتن ايده 
ــتن را ترك  جادويي مي كند كه افراد موفق دنيا هرگز نوش
ــما بر موضوع  ــد. در زمان اين كار تمام تمركز ش نمي كنن
ــاز مي كنيد، اما  ــتن را آغ ــد بود، براي يك خط نوش خواه

صفحه ها راجع به ايده خود خواهيد نوشت. 

ايده هاى مناسب براى كسب و كار اينترنتى

وبسايت كپى، برابر اصل نيست

در نگاه اول اين جمله كمي عجيب به نظر مي رسد، 
اما در نگاه دوم هم عجيب است! با يك ساعت؟ كافي 
است امروز كاغذ و قلمي برداشته و عالقه مندي هاي 
خود را به صورت كامل بنويسيد، تكليفتان را با خودتان 
ــن كنيد، مي خواهيد در چه شاخه و چه رشته اي  روش
ــويد؟ مي خواهيد يك طراح سايت عالي  متخصص ش
ــويد؟ يا يك وب مستر ارشد؟ يا يك برنامه نويس  ش

تحت وب؟ يا شايد هم يك بازارياب آنالين.
مشخص كنيد و بنويسيد. از همين امروز تصميم 
ــراي تحقق هدف خود  ــاعت ب بگيريد روزي يك س

زمان بگذاريد. 
خواهش مي كنم زمان بيشتري اختصاص ندهيد، 
ــتاي هدف  ــاعت. در اين زمان در راس ــط يك س فق

ــركت  ــي ش خود مطالعه كنيد، در برنامه هاي آموزش
ــما را براي  ــد، مقاله بخوانيد، و هر چيزي كه ش كني
ــد انجام دهيد، اما  ــيدن به هدفتان هدايت مي كن رس
ــت افزايش دانش  ــه صرفا براي اجراي آن، در جه ن
و توانمندي هايتان. تصور كنيد مي خواهيد يك طراح 
ــت روزي يك  ــويد، كافي اس ــايت فوق العاده ش وبس
ــد، ياد بگيريد،  ــاعت در اين خصوص مطالعه كني س
ــت كسب كنيد  توانمندي هايي را كه مورد نيازتان اس
ــاخه صحبت كنيد. اگر به  ــا افراد موفق در اين ش و ب
ــما  ــال 93 ش ــكل پيش برويد، در پايان س همين ش
ــاعت درخصوص  ــد بود كه 365 س ــخصي خواهي ش
طراحي وبسايت مطالعه داشته است. اين زمان، وقت 

كمي نيست، شما متخصص شده ايد. 

ــران  مدي  (Webmaster) ــتر ها  مس وب 
ــتند. اين افراد دانش فني مناسبي از  وبسايت ها هس
ــايت ها دارند و  ــي و امور مربوط به وبس برنامه نويس
ــكل گيري يك وبسايت همراه آن خواهند  از آغاز ش
ــي  ــود. اين افراد عالوه بر نظارت بر مطالب، بررس ب
بخش هاي مختلف يك وبسايت را نيز انجام  داده و 
از چيدمان  صفحات گرفته تا افزايش بازديدكنندگان 

وبسايت را كنترل مي كنند. 
ــايت ها بايد  ــان مديران وبس ــترها، يا هم وب مس
ــورت مدام رصد كرده  ــايت را به ص ورودي هاي وبس
ــي كنند  ــد و ارزياب ــود درآورن ــرل خ ــت كنت و تح
ــايت  ــدگان از چه كانال هايي وارد وبس بازديدكنن
مي شوند. موتورهاي جستجو؟ ايميل هاي تبليغاتي؟ 
خبرنامه ها؟ سايت هاي تبليغاتي؟ يا اين كه آدرس 

را داشته و مستقيم وارد وبسايت مي شوند؟ 

پس از ورود به وبسايت، چه صفحاتي را بازديد مي كنند؟ 
در هر صفحه چه زماني را صرف كرده و بعد به صفحه 
ديگري مي روند؟ بعد از مشاهده كدام صفحه بيشترين 
ــت؟ متوسط  ــايت وجود دارد و علت چيس خروج از وبس
ــت؟  ــخص چه تغييري كرده اس بازديد ها در زمان مش
ــايت اختصاص  ــر بازديدكننده به س ــه ه ــي را ك زمان
ــايت به  ــد چطور؟ چه ميزان از بازديدهاي وبس مي ده
بازديدكنندگان جديد مربوط است و چه تعداد از آنها به 
بازديدكنندگان پيشين مربوط مي شود؟

متوسـط حقـوق اين شـغل در 
دنيا: 5/000  تا13/000 دالر است.

ــلط به  توانايـي مـورد نياز: تس
ــتم هاي مديريت محتوا، تسلط  سيس
به زبان انگليسي، آشنايي با زبان هاي 

برنامه نويسي تحت وب.

يك ساعته متخصص شويد

وب مسترها چه كساني هستند؟
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كارگاه

امير عصاري

ــه راه را براي رسيدن به مقصد كوتاه  ميانبرها هميش
ــتفاده از ميانبرها موجب  ــد و در رايانه ها نيز اس مي كنن
ــود با انجام كمترين كار در سريع ترين زمان نياز  مي ش

شما برآورده شود.
ــراري را اجرا  ــك نرم افزار تك ــد مرتبه ي در روز چن
ــراي آن از نرم افزارهاي  ــد و در ادامه ضمن اج مي كني
ــتفاده مي كنيد؟ هر روز عادت داريد چند سايت  ديگر اس
ــور همزمان باز كرده و آنها را مطالعه كنيد؟ چند  را به ط
ــار در روز اين كار را تكرار مي كنيد؟ چند مرتبه در روز  ب
ايميل مي فرستيد و در تمام آنها يك متن تكراري را در 

ابتدا و انتهاي متن تايپ مي كنيد؟
ــراي انجام  ــد كه ب ــود دارن ــياري وج ــران بس كارب
ــول روز بيش از ده ها بار  ــاي تخصصي خود در ط كاره
ــي را به طور همزمان اجرا مي كنند.  نرم افزارهاي مختلف
ــروع  ــت هنگام ش به عنوان مثال، يك طراح ممكن اس
ــون مرورگر وب  ــي، نرم افزارهايي همچ ــه كار طراح ب
(براي جستجوي تصاوير)، فتوشاپ (به منظور طراحي)، 
كورل (جهت طراحي) و پوشه  تصاوير ذخيره شده روي 
ــت يك  ــك را اجرا كند. همچنين ممكن اس هارد ديس
ــايت هاي مختلف خبري،  كاربر عادي در روز چند بار س
ورزشي، سرويس ايميل و... را به  طور همزمان باز كرده 
ــت يا  ــاهده محتواي آنها بپردازد يا يك تايپيس و به مش
منشي روزانه متن يا متن هايي تكراري را بيش از ده يا 

حتي صدها بار تايپ كند.
ــام اين موارد را ذكر كرديم  ما نيز در اين مطلب تم
ــنهادي اين هفته  ــزار پيش ــا عملكرد نرم اف ــما را ب  تا ش

آشنا كنيم.
ــاخت  نرم افزار Perfect Hotkey ابزاري براي س
ــت. با  ــياري از كارها با رايانه اس ــر براي انجام بس ميانب
استفاده از اين نرم افزار مي توانيد براي همه كارهاي اشاره 
ــده، ميانبرهايي را ايجاد كنيد تا اموري كه 20 ثانيه تا  ش

يك دقيقه زمان مي برند، فقط در يك ثانيه انجام شوند. 
ــاعت ها در وقت  ــن ثانيه ها با هر بار تكرار مي توانند س اي
ــرعت در انجام  ــما صرفه جويي كنند و اين افزايش س ش

كارها موجب صرفه جويي در انرژي شما نيز مي شود.
برخي مهم ترين امكاناتي كه ميانبرهاي ايجاد شده 
با اين نرم افزار در اختيارتان قرار مي دهد، عبارت است:

ـ ايجاد و مديريت متون از پيش تايپ شـده: با 
استفاده از اين ميانبرها مي توانيد متن هاي موردنظرتان 
را كه اغلب از آنها استفاده مي كنيد، يك  بار تايپ كرده 
ــار كليدهاي ميانبر از روي صفحه  و در موارد نياز با فش
 كليد، به طور خودكار آنها را در فرم ها و ديگر بخش هاي 

موردنظر به صورت تايپ شده تحويل بگيريد.
ـ مراجعه به سايت هاي مورد عالقه بدون نياز به 
ــت داريد به طور همزمان با فشار  اجراي مرورگر: دوس
ــايت از سرويس ايميل، سايت  يك كليد ميانبر، ده ها س
ــوند؟ شما مي توانيد  جام جم آنالين و... در مرورگر باز ش
بدون نياز به اجراي مرورگر و تايپ خسته كننده، آدرس 
ــايت هاي موردنظر با اختصاص كليد ميانبر  هريك از س
ــت سايت هاي دلخواهتان فقط با يك ميانبر و  به فهرس
ــايت هاي  در يك ثانيه ضمن اجراي خودكار مرورگر، س

مورد نظر را نيز در آن فراخواني كنيد.
ــتر به  ـ اجراي سـريع برنامه ها: مثالي را كه پيش
آن اشاره كرديم در نظر بگيريد. يك طراح براي شروع 
ــادت دارد چند نرم افزار را اجرا كند،  كار طراحي خود ع
ــتجوي تصاوير  ــز باز كرده و به جس ــر وب را ني مرورگ
ــه  تصاوير ذخيره  ــد و در ادامه پوش ــوگل مراجعه كن گ
ــد. انجام اين كار  ــك را نيز باز كن ــده روي هارد ديس ش
ــرژي جهت پيدا كردن آيكون  ــد صرف وقت و ان نيازمن
هريك از نرم افزارهاي موردنظر، اجراي مرورگر و تايپ 
ــك و طي  ــايت گوگل و مراجعه به هارد ديس آدرس س
ــيرهاي طوالني براي انتخاب آرشيو تصاوير ذخيره  مس
ــت. اين كارها نيز با ميانبرهاي ايجاد شده در  ــده اس ش
نرم افزار Perfect Hotkey در يك ثانيه امكان پذير 

ــتوراتي به  ــما مي تواند شامل دس ــت؛ زيرا ميانبر ش اس
منظور اجراي نرم افزارها، باز كردن سايت ها و همچنين 

بازكردن پوشه ها و فايل ها از روي هارد ديسك باشد.
ــراي برخي  ـ مديريـت پنجره هـاي ويندوزي: ب
ــا  ــي ي ــا، بزرگنماي ــردن پنجره ه ــه ك ــران كمين كارب
ــط ماوس  ــتن آنها توس ــي آنها و حتي بس كوچك نماي
ــت پنجره ها در  ــت. ميانبرهاي مديري ــوار اس كاري دش
ــوار را نيز آسان مي كند؛  نرم افزار فوق انجام اين كار دش
ــي با اختصاص ميانبر به هريك از اين موارد  زيرا براحت

مي توانيد به اجراي درخواست هاي خود بپردازيد.
ـ پنهان سـازي برنامه هـا و پنجره هاي فعال: به 
ــه نرم افزارها، پنجره ها،  داليل متعددي قصد داريد هم

ــاهده  ــر موضوعات موجود و قابل مش ــا و ديگ ويدئوه
ــد ميانبر انجام  ــش را پنهان كنيد. كلي ــه  نماي در صفح
ــاد  ــط Perfect Hotkey ايج ــز توس ــن كار ني اي
ــود و مي توانيد در هر زمان كه مايل بوديد، از آن   مي ش

استفاده كنيد.
ـ پنجره  خاموشي: از ديگر ميانبرهايي كه مي توانيد 
به كمك اين نرم افزار ايجاد كنيد، ميانبر خاموشي است. 
 Shutdown dialog ميانبر خاموشي كه به  صورت
ــت، به شما اين امكان را  ــده اس در نرم افزار نامگذاري ش
ــامل  ــك كليد ميانبر، پنجره اي ش ــار ي مي دهد تا با فش
 Shutdown, Restart, Standby ــاي  گزينه ه
Log Off, Hibernate  براي شما به نمايش درآيد.

ــط رايانه  ــر زدن توس ــت داريد ميانب ــه دوس چنانچ
ــن نرم افزار  ــخه اي از اي ــان كنيد، مي توانيد نس را امتح

قدرتمند را با مراجعه به لينك زير دانلود كنيد:
http://www.ylcomputing.com/down-
load/phinstall.exe

ــخه هاي 32 و 64 بيت  توجـه: اين نرم افزار در نس
ــتا، 7، 8 و  ــتم عامل ويندوز 2000، اكس پي، ويس سيس

8/1 قابل اجراست.

ميانبر زدن در رايانه

ــافرت رفته  و در هتل موردنظرتان مستقر شده ايد،  در نظر بگيريد به مس
ــخصي يا آيپد خود را به اينترنت متصل و  اما وقتي قصد داريد مك بوك ش
ــي كنيد، متوجه مي شويد دسترسي رايگان به اينترنت  ايميل هايتان را بررس
Wi-fi امكان پذير نيست! چگونگي اتصال به اينترنت را پرس و جو مي كنيد 
ــما قرار مي گيرد. با  ــرويس اينترنت در اختيار ش و در نهايت گزينه خريد س
ــرويس نيز فقط مي توانيد آيپد يا مك بوك را  توجه به هزينه دريافت اين س
به اينترنت متصل كنيد و دريافت اشتراك اينترنت براي هر دو دستگاه براي 

شما مقرون به صرفه نيست!
اين مثال را فقط به اين منظور بيان كرديم تا شما را با يكي از شرايطي 
كه ممكن است مجبور شويد اينترنت مك بوك را با آيپد به اشتراك بگذاريد 
ــياري وجود دارد كه ممكن است اين نياز را براي  ــنا كنيم، اما موارد بس آش
ــم در كارگاه نرم افزاري  ــه به اين نياز قصد داري ــما به وجود آورند. با توج ش
ــتراك گذاري اينترنت ميان مك بوك و آيپد را براي شما  اين هفته روش اش

بازگو كنيم.
ــود  در اين روش اينترنت به  صورت Wi-fi روي مك بوك فعال مي ش
ــتراك خواهيم گذاشت.  ــتفاده از بلوتوث آن را با آيپد به اش و در ادامه با اس

فراموش نكنيد اين روش فقط براي اشتراك اينترنت مك بوك با آيپد قابل 
ــتگاه آي فون نمي تواند از اينترنت اشتراك گذاري شده  ــتفاده است و دس اس

استفاده كند.
Wi-f متصل كنيد. i 1ـ مك بوك خود را به روش هميشگي به اينترنت

 System Preferences ،رفته Apple ــوك به منوي 2ـ در مك ب
ــتمي روي Bluetooth كليك كنيد. در  ــاب و در تنظيمات سيس را انتخ

نهايت نيز بلوتوث را روشن كنيد.
3ـ بلوتوث را روي آيپد نيز روشن كنيد.

ــتگاه بلوتوث جديد توسط  ــما به عنوان يك دس 4ـ در اين مرحله آيپد ش
مك بوك شناسايي خواهد شد. روي گزينه Pair كليك كنيد. كمي 

ــش رقمي روي مك بوك به نمايش درمي آيد.  بعد كدي ش
در همين هنگام پنجره اي روي آيپد به نمايش درآمده 

ــش رقمي به نمايش درآمده روي  كه همان كد ش
ــود. اكنون  ــاهده مي ش ــوك در آن نيز مش مك ب
ــيده است تا با انتخاب Pair از  زمان آن فرارس
ــتگاه را برقرار  روي آيپد ارتباط بلوتوثي دو دس

كنيد.
ــوي Apple رفته  ــه من ــوك ب 5ـ در مك ب

 System و 
 Preferences

را كليك كنيد.
ــتمي به  ــات سيس 6ـ در تنظيم
بخش Sharing برويد و مراحل 

زير را انجام دهيد:

ــپ روي Internet Sharing كليك كنيد تا  ــمت چ ــتون س ـ از س
ــارك كنار آن را  ــه نمايش درآيد (عالمت چك م ــات مربوط به آن ب تنظيم

فعال فعال نكنيد)
ــارت Share your connection from گزينه  ــل عب ـ در مقاب

Wi-Fi را انتخاب كنيد.
 Bluetooth  گزينه ،To computers using ـ در مقابل عبارت
ــار آن را  ــارك كن ــد. (عالمت چك م ــال درآوري ــت فع ــه حال "PAN را ب

فعال كنيد)
ــه   ــار گزين ــكل كن ــي ش ــپ روي كادر مربع ــمت چ ــتون س  ـ از س
ــك كنيد تا عالمت چك مارك داخل آن  Internet Sharing كلي

فعال شود.
ــازي اشتراك  ــده درخصوص فعالس ــيده ش ــوال پرس ـ س

اينترنت را با انتخاب گزينه  Start پاسخ دهيد.
ــت روي آيپد نيز  ــد از اينترن ــما مي تواني ـ اكنون ش
ــه در اين روش  ــيد ك ــته باش ــتفاده كنيد. توجه داش اس
ــتفاده از اينترنت  بايد مك بوك شما روشن و اتصال  اس

آن با اينترنت نيز برقرار باشد.

اينترنت خانوادگي

ــافرت رفته و در هتل موردنظرتان مستقر شدهايد،  به مس
ــخصي يا آيپد خود را به اينترنت متصل و يد مكبوك ش
ــي كنيد، متوجه ميشويد دسترسي رايگان به اينترنت رس
ير نيست! چگونگي اتصال به اينترنت را پرسوجو ميكنيد
ــما قرار ميگيرد. با ــرويس اينترنت در اختيار ش  خريد س

اپـل
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كارگاه

مائده گيوه چين

ــاي  ــك، ترفنده ــك كلي ــون در كارگاه گرافي تاكن
ــاپ و اليت روم مرور كرده ايم، اما  مختلفي را در فتوش
ــت و  ــوار اس ــي تكرار ترفندها براي هر عكس دش گاه
ــري قبل تفاوت  ــود نتيجه كار هر بار با س باعث مي ش
ــد. گاهي نيز ممكن است بخواهيد يك كار  ــته باش داش
ــابه را براي تعداد زيادي عكس  انجام دهيد و تكرار  مش
ــما را خسته و كالفه  همان كارها براي همه تصاوير، ش
ــته باشيد اندازه تعداد زيادي  كند. تصور كنيد قصد داش
عكس را به صورت مشخص تغيير دهيد. قطعا باز كردن 
ــان زمان زيادي از  ــك عكس ها و تغيير اندازه ش تك ت
شما مي گيرد. در اين شماره روشي را آموزش مي دهيم 
ــه با آن بعد از يك بار انجام هر ويرايش، تمام آن در  ك
ــده و از اين پس فقط با يك  ــما ذخيره ش ــاپ ش فتوش
ــايد با توجه به پيچيدگي هاي  ــود. ش دكمه انجام مي ش
ــاي پيچيده اش،  ــاپ و راهكاره ــاص نرم افزار فتوش خ
ــك دكمه قابل اجرا  ــور اين كه تمام كارها فقط با ي تص
ــد؛ اما با تنظيم اكشن  ــد، كمي عجيب به نظر برس باش

مي توان اين كار را عملي كرد.
فرض كنيد قصد داريد تعدادي عكس را براي چاپ 
آماده كنيد. براي شروع مثل هميشه عكس  مورد نظر را 
در فتوشاپ باز كنيد، سپس از منوي window گزينه 
actions را انتخاب كنيد. با انجام اين كار يك پنجره 
ــود.  ــد با نام actions مانند تصوير زير باز مي ش جدي

البته مي توانيد از ميانبر Alt+F9 استفاده كنيد.

 actions دكمه  را بزنيد تا منوي تنظيمات براي
ــود. با انتخاب گزينه new action… پنجره  باز ش
جديدي با همين نام باز مي شود. در اولين قسمت يعني 
ــتورالعمل خود انتخاب  ــد يك نام براي دس name باي
ــم عكس هايمان را  ــال چون مي خواهي ــد. براي مث كني
براي چاپ آماده كنيم نام print را روي اين تنظيمات 

قرار مي دهيم. 
ــت كه در اين  گزينه بعدي Function Key اس
ــراي انجام  ــي مورد نظر را ب ــه بايد دكمه جادوي مرحل
ــد. مي توانيد يكي از دكمه هاي  همه كارها انتخاب كني
ــن كيبورد مانند F1، F2 و... را به عنوان دكمه  فانكش
ــن هاي  جادويي انتخاب كنيد، اما اگر مي خواهيد از اكش
ــد از دكمه هاي اضافي  ــتفاده كنيد، مي تواني مختلفي اس

Ctrl و Alt كمك بگيريد.
ــت. تنظيم  گزينه آخر تنظيمات اين پنجره، رنگ اس
ــما  ــردن اين گزينه تاثيري در روند كار ش ــردن يا نك ك
ــن هاي مختلف به  نمي گذارد، اما در صورت ايجاد اكش

كار شما نظم مي دهد.

دكمه record پنجره new action را بزنيد تا كار 
ــروع شود. از اين لحظه هر كاري را كه  ثبت تنظيمات ش
روي عكستان انجام دهيد، ثبت و به فهرست كارهاي از 
پيش تنظيم شده شما افزوده مي شود. حاال عكس خود را 
ويرايش كنيد. با استفاده از ميانبر Ctrl+M نور عكس را 
تنظيم كنيد، سپس با توجه به اندازه  چاپ، طول و عرض 
تصوير را از ميانبر Alt+Ctrl+I وارد كنيد. به ياد داشته 
ــر را روي 300 قرار دهيد  ــيد resolution تصوي باش
ــتگاه هاي چاپ مناسب باشد.  تا وضوح تصوير براي دس
تنظيمات ديگري مانند Contrast، Brightness و 
ــم در صورت لزوم تغيير دهيد تا به نتيجه  Levels را ه
دلخواه برسيد. فراموش نكنيد عكس هايي كه براي چاپ 
 CMYK ــود حتما بايد چهار رنگ يا همان آماده مي ش
 Mode برويد و از گزينه Image باشد. پس به منوي

تنظيمات CMYK را انتخاب كنيد. 
ــوي action برويد. ــه من ــار ديگر ب ــاال يك ب ح

ــاپ تمام كارهاي شما را ضبط كرده و همان طور  فتوش
ــن Print كه  كه در تصوير مي بينيد، تنظيمات در اكش
خودتان آن را ساختيد، وارد شده است. دكمه قرمز رنگ 
ــت، اگر ويرايش عكستان  record نيز هنوز فعال اس
تمام شده بايد دكمه مربع شكل اين منو يعني stop را 

فشار دهيد تا عمليات ثبت تنظيمات متوقف شود.

ــن وارد كنيد؛ از  ــتوري را مي توانيد به يك اكش هر دس
تنظيمات باال گرفته تا ذخيره كردن يا بستن عكس ها. البته 
ــتور ذخيره كردن را به اكشن هايتان اضافه  بهتر است دس
نكنيد، زيرا ممكن است به علت تفاوت در عكس ها، بعضي 

از آنها به تنظيمات بيشتري احتياج داشته باشد. 
ــتفاده كنيد، هر  ــن هايتان اس حاال مي توانيد از اكش
تعداد عكس را كه الزم داريد، باز كنيد و دكمه جادويي 
ــراي مثال اگر دكمه F3 را انتخاب كرده ايد،  را بزنيد. ب
آن را فشار دهيد تا تمام اتفاقات به صورت خودكار انجام 
ــود. دكمه جادويي را براي همه عكس هايي كه بايد  ش
ــار دهيد و عكس هاي ويرايش شده  ويرايش شود، فش
ــه مي بينيد تمام كارها به  ــره كنيد. همان طور ك را ذخي

ترتيبي كه قبال انجام داديد تكرار مي شود، بدون اين كه 
حتي دست شما به كيبورد بخورد.

ــتگاه مختلف استفاده  ــاپ روي چند دس اگر از فتوش
ــه  ــود را ب ــن خ ــات اكش ــد تنظيم ــد، مي تواني مي كني
ــراي اين كار بايد  ــتگاه هاي ديگر نيز انتقال دهيد. ب دس
ــار دهيد و گزينه  در منوي Actions دكمه  را فش
ــده،  ــاب كنيد. در پنجره باز ش save actions را انتخ
نشاني محل ذخيره تنظيمات actions را انتخاب كرده 
ــتگاه  ــد. حاال براي آن كه فايل را به دس و save را بزني
ديگري انتقال دهيد، در منوي actions اين بار گزينه 
ــد. در ضمن با كمي  ــاب كني load actions را انتخ
ــايت هاي فارسي زبان  ــتجو در اينترنت و حتي در س جس
ــن هاي مختلف و متنوعي پيدا كنيد. اين  مي توانيد اكش
ــراي ويرايش  ــي روش هايي جديد و نو ب ــن ها گاه اكش
تصاوير به شما آموزش مي دهند. نمونه اي از اين اكشن ها 

را مي توانيد در نشاني زير دانلود كنيد:
http: /  / bit.ly / 1lmQ1lF

ــن فارغ از آسان شدن كارها  نكته: كار كردن با اكش
ــرات منفي  نيز  ــد تاثي ــان مي توان ــي در زم و صرفه جوي
ــد. همان طور كه مي دانيد همه عكس ها از  ــته باش داش
ــي برخوردار نبوده و  ــنايي، وضوح و قالب رنگ يك روش
ــت اجراي يك دستورالعمل كلي تمام زيبايي  ممكن اس
ــس براي آن كه هم  ــما را از بين ببرد. پ عكس هاي ش
ــم بتوانيد نتيجه  ــود و ه ــما صرفه جويي ش در وقت ش
ــت در  ــمنوازي از كارتان بگيريد، بهتر اس دلخواه و چش
انتخاب عكس هايتان دقت بسيار بااليي داشته باشيد و 
ــابه را در يك گروه  عكس هايي با قالب رنگي و نور مش
ــن مي توانيد براي ويرايش هاي  قرار دهيد. عالوه بر اي
ــف كرده و در زمان  ــن هاي متفاوتي تعري مختلف، اكش

مناسب از آنها استفاده كنيد.

اكشن با اليت روم
ــماره هاي قبل با اليت روم آشنا شديد. اين نرم افزار در ويرايش  در ش
ــما كمك مي كند و حتي جايگزين مناسبي براي ويرايش  عكس ها به ش
ــباهت هاي زيادي به فتوشاپ  ــت. اليت روم ش ــاپ اس عكس در فتوش
ــت. اين تنظيمات در اليت روم  ــن اس دارد كه يكي از آنها تنظيمات اكش
presets نام دارد و دقيقا مشابه فتوشاپ اعمال مي شود. پس از بازكردن 
 navigation ــره ــمت چپ، زير پنج ــتون س عكس دلخواهتان در س
ــاپ عمل  ــن فتوش يك پنجره به نام presets وجود دارد كه مانند اكش
ــك presets را روي چند  ــد ي ــت روم مي تواني ــيله الي مي كند. به وس
ــد حتي همان يك  ــدون اين كه الزم باش ــان اجرا كنيد، ب عكس همزم
ــاده در اينترنت را حتما  ــار دهيد. Presets هاي آم دكمه را چند بار فش
ــمنواز است كه  امتحان كنيد، زيرا اين تنظيمات گاهي آنقدر متنوع و چش
ــود. عبارت  ــان را ديدني تر مي كند و نتيجه كار بي نظير مي ش  عكس هايت
ــه نتايج  ــا ب ــد ت ــتجو كني "free presets for lightroom را جس

جالبي برسيد.

دكمه جادويي 
همه كاره

چگونه در فتوشاپ ميانبر بزنيد
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــا و تلفن هاي همراه  ــترش روزافزون گجت ه با گس
ــاي تبديل USB به  ــتفاده از كابل ه اندرويدي اس

ــت.  ــده اس ميني و ميكرو يو .اس. بي  ضروري ش
ــما  انواع خاصي از كابل ها، اين امكان را به ش
مي دهد درگاه يو.اس.بي تلفن  همراه يا تبلت 
ــرار كردن با  ــما نه فقط براي ارتباط برق ش
ــور اتصال با گجت ها و  رايانه بلكه به منظ
ــتفاده قرار  ــوازم جانبي ديگر نيز مورد اس ل
 گيرد. البته اين كابل ها، استفاده از دسته هاي 

كنترل بازي، فلش ديسك ها ي يو. اس .بي يا 
حتي ديسك هاي سخت خارجي قديمي ـ كه 

ــع تغذيه جداگانه دارد ـ را با گجت يا موبايل  منب
ــما فراهم مي كند. در اين باره به رعايت  اندرويدي ش

هيچ قانون خاصي در مورد سرعت USB يا تنظيماتي 
ــي نياز  ــال يو. اس. ب ــاي داراي اتص ــورد گجت ه در م
ــايل اندرويدي  ــت. همچنين براي روت  كردن وس  نيس
ــتاندارد كه اين اجازه را به شما نمي دهند  معمولي ـ اس
ــه آنها  ــدن ب ــك را بدون روت  ش ــك فلش ديس ــا ي ت
ــتور و روش خاص مشتركي  ــازيد ـ هيچ دس  متصل س

وجود ندارد. 
ــونگ با اندرويد 4/0  براي اتصال گجت هاي سامس
ــده  يا با التر نياز به فرمان يا گرداننده نرم افزاري رفع ش
است. بنابراين دسته هاي كنترل بازي، ماوس و صفحه 
ــتم عامل اندرويد   كليد براي گجت هاي مجهز به سيس
ــايي  ــاني قابل شناس ــري يا باالتر به  آس ــتني حصي بس
ــتر در اين  ــت اطالعات بيش ــراي درياف ــد بود. ب خواه
ــر عمومي يا  ــايت هاي تبادل نظ ــما بايد به س زمينه ش
ــروع، توجه  ــاي مرتبط مراجعه كنيد. پيش از ش فروم ه
ــل او.تي.جي  ــكان تهيه يك كاب ــيد اگر ام ــته باش داش
ــت خودتان  ــما وجود دارد، هرگز نياز نيس آماده براي ش
ــد، اما در اين  ــاز آن اقدام كني ــاخت نوع دست س به س
ــه  خاطر تفريح، بازيافت  ــتند كه ب ميان افرادي هم هس
ــتعمل دورانداختني و صرفه جويي  كابل ها و وسايل مس
ــت كردن اين وسايل لذت  مي برند.   در هزينه ها  از درس
ــايل  ــتيد و وس ــنا هس ــما با لحيم كاري آش پس اگر ش
ــد، مي توانيد  ــا را داري ــن جور كاره ــه اي  الزم و حوصل
ــب خودتان  ــاي اين مطل ــردن راهنمايي ه ــا دنبال ك ب
ــا رايانه  ــراي موبايل ي ــل OTG ب ــل تبدي ــك كاب  ي

لوحه اي تان بسازيد.

ابزارها و قطعات الزم:

1ـ يك هويه ولتاژ پايين براي لحيم كاري
2ـ سيم لحيم كاري نرم كه سريع ذوب شود

3ـ يك چاقو يا كاتر تيز
4ـ چسب برق و پوشش هاي عايق ساز

5ـ يك كابل يو. اس. بي موبايلي معمولي
ــه نوع يو.اس.بيA  كه  ـ يك كابل مادگي جداگان

سر آن با سيم متصلش قطع شود.
ــل يو. اس .بي را  ــه كاب ــت ك ــان آن اس ــاال زم  ـ ح

جراحي كنيد.

در اينجا نياز داريد جامپر كابل را به منظور اتصال به 
ــر كابل مادگي USB نگه داريد، بنابراين پالستيك  س
ــر كابل USB را در سمت  ــيليكون نگهدارنده س يا س
ميكرو USB با كاتر بشكافيد تا به جامپر آن دسترسي 

پيدا كنيد. 

ــده كابل را از قسمت  ــش روي سمت بريده ش پوش
ــل آن آزاد  ــيم هاي داخ ــده به اندازه اي كه س بريده ش
شوند، جدا گرده و سر سيم هاي نازك داخل آن را براي 

لحيم كاري جامپر USB لخت كنيد.

نقاط اتصال (پين هايي)كه بايد 
لحيم كاري شود

سيم قرمز (VCC)پين شماره 1
سيم سفيد ولتاژ منفي(DATA-)پين شمار 2

سيم سبز ولتاژ مثبت (DATA+)پين شماره 3

رنگ نامشخص بدون ولتاژ (ID پين شماره 4
(connection

سيم سياه رنگ اتصال زمين پين شماره 5
(GROUND)

ــكافتيد، سيم هاي رنگي  ــر سيم را ش هنگامي كه س
ــاهده مي كنيد. اين  ــده اند، مش را كه به پين ها لحيم ش

ــيم ها همان هايي  س
ــتند كه در جدول  هس

باال ذكر شده است.
ــن مرحله كاري كه  در اي
ــما بايد انجام دهيد، اين است  ش
 (ID اتصال) ــماره 4 جامپر كه پين ش
ــال بدنه يا زمين)  ــماره 5 (اتص را به پين ش
لحيم كنيد. تفاوت در اين است كه در كابل استاندارد 
USB پين شماره 4  آزاد است، اما در كابل يو. اس. بي 
OTG پين 4 اتصال زمين است. نكته مهم اين است 
ــياه و ــد، اتصال بين كابل س ــه اطمينان حاصل كني  ك

 پين 5 و نيز يك سر به پين 4 برقرار باشد.

به هم تابيدن و اتصال سيم هاي 2 كابل

ــي كابل را قطع  ــر USB  معمول حاال مي توانيد س
كرده و پوشش عايق روي آن را لخت كنيد تا سيم هاي 
ــما قابل دسترس شوند. سر اين سيم ها  داخلش براي ش
ــر سيم هاي كابل مادگي يو.اس.بي A را نيز لخت  و س
ــيم مربوط به  ــيم را به س ــمت فلزي هر س كنيد و قس
ــل كنيد. ابتدا از  ــده و دو كابل را به هم متص آن پيچان
رنگ هاي مشابه شروع كنيد. براي رنگ هاي غيرمشابه، 
ــمت شكافته شده پشت ميكرو يو.اس.بي  سيم هاي قس
ــق اتصال  ــگاه كرده و طب ــر آن را ن ــي روي جامپ يعن
ــيم هاي رنگي  ــه پين هاي جامپر، س ــيم هاي رنگي ب  س
دو كابل را به هم متصل كنيد. اگر دسترسي به اهم متر 
ــتفاده از آن مي تواند كمك خوبي  (مولتي متر) داريد، اس
ــما باشد. در صورتي  ــيم ها براي ش در اتصال صحيح س
كه رنگ هاي سيم هاي دو كابل با  هم مطابقت نداشت، 
حتما مطمئن شويد سر كابل ها را درست به هم متصل 

كرده ايد.

امتحان كابل ساخته شده
ــر  ــد، بدقت و با احتياط س وقتي كابل آماده ش
ــت خود متصل كنيد.  ــل را به موبايل يا تبل كاب
ــي برداريد و به  يك ماوس يو.اس. بي قديم
ــر مادگي كابل OTG وصل كنيد. پس  س
از چند ثانيه بايد نشانگر ماوس روي صفحه 

نمايش گجت شما پديدار شود. 

همچنين نور قرمز قسمت زير ماوس نيز در صورت 
ــن مي شود. اين امتحان با ماوس  كار صحيح كابل روش
ــان از اتصال صحيح  ــي راه خوبي براي اطمين يو.اس.ب
ــت. حاال زمان آن است كه سيم ها  سيم هاي كابل هاس
ــب كاري و عايق بندي كنيد.  ــم چس ــي و محك را بخوب
ــل را با ماوس  ــار ديگر نيز كاب ــن كار يك ب ــس از اي  پ

امتحان كنيد.

استفاده از كابل
ــونگ داريد،  ــي S3 سامس ــر يك موبايل گلكس اگ
مي توانيد از طريق اين كابل يك فلش درايو را مستقيما 
ــه  ــما يك پوش ــتفاده كنيد. ش به آن متصل كرده و اس
جديد با نام USB storage داريد، در فايل اكسپلورر 
ــما  گجت خود مي بينيد كه همه محتويات فلش درايو ش
ــي نگسوس  ــان مي دهد. اگر از يك تبلت گلكس را نش
ــتفاده كنيد، اوضاع  ــوس اس ــي نگس 7 يا موبايل گلكس
ــت  ــدار فرق مي كند. اندرويد جيلي بين قادر اس يك مق
ــد، اما سيستم به صورت خودكار  فلش ديسك را بشناس
ــي هاي مربوط به آن  ــاز نمي كند. البته كدنويس آن را ب
ــترس كاربران قرار نگرفته  انجام شده، اما هنوز در دس
ــما نمي توانيد مسقيما  ــت. اين به  آن معناست كه ش اس

وارد  آن شويد. 

ــعه دهنده هاي جيلي  ــل بايد نظر توس ــه همين دلي ب
ــت يافته و  ــالس را در اينترن ــن در رابطه با گوگل پ بي
ــا چاره كار  ــكل، تنه ــه كنيد. براي حل اين مش مطالع
ــت. اگر سيستم  ــتم اندرويدي شماس روت كردن سيس
ــده است، برنامك StickMount را در  شما روت ش
ــود نصب كنيد. در  ــت پيدا كرده و روي گجت خ اينترن
ــك را به گجت خود  ــن حالت هنگامي كه فلش ديس اي
ــده، پيغامي با مضمون ــد، در پنجره باز ش ــل كردي  وص

StickMount to start دريافت مي كنيد و اين فايل شما 
را باز كرده و محتويات آن را براي شما قابل مشاهده مي كند.

ي همراه 
U به 

ت. 
 

 
يل 

رعايت 
تنظيماتي 
ــي نياز  .ب
ندرويدي 
نميدهند 
ــه آنها  ن ب
 مشتركي 

رويد 4/0
ــده  فع ش
 و صفحه 
ل اندرويد 
ــايي  شناس

ا

ــيمها همانهايي  س
ــتند كه در جدول  هس

باال ذكر شده است.
ــن مرحله كاري كه  در اي
ــما بايد انجام دهيد، اين است  ش
 (ID اتصال) ــماره 4 جامپر 4كه پين ش
ــال بدنه يا زمين)  ــماره 5 (اتص را به پين ش
لحيم كنيد. تفاوت در اين است كه در كابل استاندارد 

ا ل كا ا ا ا ا آ 4 ا ش USB

همچ
كار صح
يو.اس.بـ
سيمهاي
ــ را بخوب
ــس از پ
امتحان

خودتان كابل OTG بسازيد
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ترفند

ممانعت از مرتب سازي در لبه ها
ــت، هنگام انتقال پنجره ها به لبه هاي  يكي از امكاناتي كه به طور پيش فرض در ويندوز 8 و 8/1 فعال اس
ــك از چهار طرف  ــه پنجره اي را به هري ــخه از ويندوز چنانچ ــود. در اين نس ــاهده مي ش صفحه نمايش مش
صفحه نمايش كشيده و بخشي از آن را نيز از صفحه خارج كنيد، به طور پيش فرض اندازه پنجره تغيير يافته 
و كل محتواي آن در صفحه نمايش باقي مي ماند. اين قابليت براي از دست ندادن محتواي به نمايش درآمده 
در پنجره ها بسيار مفيد است، اما گاهي موجب نارضايتي كاربران است؛ چرا كه در مواردي ممكن است كاربر 
بخواهد به  عمد بخشي از پنجره را از ديد خود حذف كند تا مزاحمتي براي مشاهده پنجره هاي ديگر نداشته 
ــما هم پيش آمده و به دنبال روش غيرفعال سازي اين قابليت هستيد  بايد  ــد. چنانچه اين شرايط براي ش باش

چند مرحله را دنبال كنيد:
ــه   ــويد و براي انجام اين كار در ويندوز 8 مي توانيد به س 1ـ پيش از هر چيز  بايد به كنترل پانل وارد ش

روش عمل كنيد:
ــت صفحه نمايش حركت داده و منتظر شويد تا نوار  ــمت راس ــانگر ماوس را به پايينـ  س روش اول: نش
 Control را كليك كرده و در ادامه از پنل به نمايش درآمده Settings به نمايش درآيد. اكنون Charm

Panel را انتخاب كنيد.
ــرده و از ريبون باالي آن در تب Computer روي گزينه  ــپلورر را باز ك روش دوم: يك پنجره اكس

Open Control Panel كليك كنيد.
 Control ــش درآمده ــار داده و از منوي به نماي ــاي ميان بر Win + X  را فش روش سـوم: كليده

Panel را انتخاب كنيد.
2ـ پس از مراجعه به كنترل پانل گزينه Ease of Access Center را پيدا كرده و روي آن كليك كنيد.

ــاي Make the mouse easier to use يا  ــره به نمايش درآمده روي يكي از گزينه ه 3ـ در پنج
Make the keyboard easier to use كليك كنيد. (كليك روي هريك از گزينه هاي ذكر شده ما 

را به گزينه موردنظر براي اعمال تغييرات مي رساند)
4ـ در ادامه بخش Make it easier to manage windows را پيدا كرده و عالمت چك مارك 
 Prevent windows from being automatically arranged when ــارت  عب ــار  كن

moved to the edge of the screen را فعال كنيد.
5ـ با فشار گزينه OK تغييرات را تائيد و ذخيره كنيد.

ــن تكرار مراحل فوق، عالمت چك مارك كنار گزينه  ــازي مجدد اين قابليت  بايد ضم توجه: براي فعالس
ذكر شده در مرحله 4 را غيرفعال كنيد.

مبتدي

تقويم گوگل را فارسى كنيد
ــاز بوده و آخرين خبر  گوگل هميشه خبرس
ــت كه  ــوط به هفته پيش اس ــز مرب داغ آن ني
ــى) را به  ــى (تقويم فارس تقويم هجرى شمس

سرويس تقويم (Calendar) اضافه كرد.
ــى شايد  ــدن تقويم هجرى شمس اضافه ش
ــد، اما  ــوارى نباش براى گوگل چندان كار دش
ــران ايرانى و  ــيارى از كارب ــام اين كار بس انج
ــى نياز داشتند، خوشحال كرد و مطمئنا موجب مى شود كاربران  ديگر كاربرانى را كه به تقويم هجرى شمس
ــما هم جزو كاربران اين سرويس هستيد يا  ــرويس محبوب گوگل بيش از پيش افزايش يابند. اگر ش اين س
ــاهده  ــايت هاى مختلف اينترنتى مش ــته در خبرگزارى ها و س با توجه به خبرهاى فراوانى كه طى هفته گذش
ــى را براى خودتان فعال كنيد،  ــده ايد و قصد داريد اكنون تقويم فارس ــرويس عالقه مند ش كرده ايد به اين س

 بايد مراحل زير را انجام دهيد:
ــام اين كار  بايد پس از  ــويد. براى انج ــرويس تقويم گوگل وارد ش ــدا به محيط كاربرى خود در س 1ـ ابت

مراجعه به لينك زير اطالعات كاربرى خود در گوگل را وارد كنيد:
http://www.google.com/calendar

ــكل يك چرخ دنده كوچك است، كليك  ــت صفحه روى آيكون تنظيمات كه به ش ــمت راس 2ـ از باال س
كرده و از منوى به نمايش درآمده گزينه  Settings را انتخاب كنيد.

ــكرول كرده تا گزينه  Alternate calendar را مشاهده كنيد. روى منوى  3ـ صفحه را به پايين اس
ــاهده است، كليك  ــدنى مقابل اين گزينه كه عبارت No Alternate calendar در آن قابل مش بازش

كرده و گزينه  آخر يعنى Persian Calendar را انتخاب كنيد.
4ـ در پايان روى گزينه  Save كليك كرده و تغييرات را مشاهده كنيد.

نكته: چنانچه كاربر جديد اين سرويس هستيد براى استفاده بهتر و راحت تر از تقويم توصيه مى كنيم پس 
از مراجعه به بخش تنظيمات در مقابل گزينه  Week starts on نيز مقدار Saturday را انتخاب كنيد 

تا روز شروع هفته به شنبه تغيير يابد.
ــس از كليك روى آيكون  ــود  بايد پ ــى ش توجـه: چنانچه قصد داريد محيط ابزار تقويم گوگل نيز فارس
ــرده و در پايان در پنجره   ــده گزينه Calendar Setup را انتخاب ك ــوى به نمايش درآم ــات از من تنظيم

تنظيمات تقويم، روى كشوى بازشدنى كليك كرده و گزينه  «فارسى» را انتخاب كنيد.

حرفه اي

يك برنامه نويس باهوش بخوبي مي داند تسلط به 
ــغول به كار است چقدر اهميت  محيطي كه با آن مش
ــب افزايش بهره وري  ــلط نه تنها موج دارد. اين تس
ــان را قادر مي كند با  ــود بلكه ايش برنامه نويس مي ش
ــتر و دقت باالتر به اجراي درخواست هاي  تمركز بيش
 SQLــا ميانبرهاي صفحه كليد در خود بپردازد. آيا ب
ــنايي  آش  server Management Studio
داريد؟ بسياري از برنامه نويسان بانك هاي اطالعاتي 
كه از SQL در برنامه هاي خود كمك مي گيرند جزو 
ــمار مي روند و با توجه به  ــران اين نرم افزار به ش كارب
ــد داريم برخي  ــران اين نرم افزار قص ــت كارب عمومي
ــما معرفي  ــاي آن را به ش ــن ميانبره از كاربردي تري
ــتفاده از ماوس و  ــاي اس ــا از اين پس به ج ــم ت كني
ــام تمركز خود را به  ــه به منوهاي مختلف، تم مراجع
ــي اختصاص داده و با حواس جمع به اجراي  كدنويس

خواسته هاي خود بپردازيد:
1ـ بازكردن پرس و جـوي (Query) جديد با 
ارتبـاط فعلي: به بانك اطالعات متصل شده و حاال 
ــد را در صفحه اي  ــد داريد يك پرس وجوي جدي قص
ــن كار مي توانيد از  ــد؟ براي انجام اي جديد اجرا كني
ــر Ctrl + N كمك بگيريد. ايجاد  كليدهاي ميان ب
ــا حفظ ارتباط با بانك  ــك پنجره جديد پرس و جو ب ي
اطالعاتي، قابليتي است كه اين ميانبر در اختيار شما 

قرار مي دهد.
ــك از  2ـ حركـت ميـان تب هـاي بـاز: هري
 SQL server ــزار  نرم اف در  ــال  فع ــاي  پنجره ه
ــورت تب هايي  Management Studio به ص
ــد. اگر قصد  ــش درمي آين ــر به نماي ــار يكديگ در كن

ــن تب ها حركت كنيد و يكي از آنها را  داريد ميان اي
 Ctrl + Tab به دلخواه انتخاب كنيد،  بايد از ميانبر

كمك بگيريد.
3ـ نمايش / عـدم نمايـش پنجـره نتايج: اگر 
ــيد و  ــمت كد وارد كرده باش ــوط زيادي در قس خط
ــي از كدهاي  ــت بخش ــا را اجرا كنيد ممكن اس آنه

ــط پنجره نتايج پرس و جو پوشيده  ــما توس ش
ــدام مجبور  ــاهده كدها م ــده و براي مش ش
شويد از اسكرل كردن صفحه كمك بگيريد. 
ــد از ميان بر  ــكل مي تواني  براي رفع اين مش
ــتفاده  Ctrl + R كمك بگيريد. با هربار اس
ــر صفحه نتايج پرس و جو به دو  از اين ميان ب

حالت نمايش و عدم نمايش تغيير وضع مي دهد.
4ـ اجـراي پرس و جـوي انتخاب شـده: قصد 
ــو را اجرا كنيد؟  ــي از فرمان هاي پرس و ج ــد يك داري
ــوي موردنظر در يك  ــردن پرس و ج ــاي كپي ك به ج
ــت آن را به حالت  ــه جديد و اجراي آن كافيس صفح
 Ctrl + ــاي ميانبر ــپس كليده انتخاب درآورده و س

E را فشار دهيد.
5ـ انصـراف از اجراي پرس و جو: گاهي اوقات 
ــو را اجرا كنيد اما  ــت يك فرمان پرس و ج ممكن اس
به دليل وجود خطا در پرس و جوي اجرا شده قصد داشته 
باشيد آن را متوقف كنيد! در چنين شرايطي مي توانيد 
ــل پرس و جو و  ــل ماندن تا اجراي كام ــاي معط به ج
 Alt + Pause Break نمايش نتايج از كليدهاي

يا Alt + Scroll Lock استفاده كنيد.
ــايد به  6ـ حـروف كوچـك يا حروف بزرگ: ش
ــد اما گاهي اوقات  نظر برخي از كاربران عجيب باش

ــاده ترين كارها براي يك برنامه نويس جزو  انجام س
ــوار به شمار مي رود. يكي از اين كارهاي  كارهاي دش
ــوار نيز رعايت بزرگي و كوچكي حروف  ساده اما دش
ــت. اگر انجام اين كار براي شما نيز  در ميان كدهاس
ــت و حاال قصد داريد برخي از فرمان هاي  دشوار اس
ــزرگ تبديل كرده يا برخي  ــو را به حروف ب پرس و ج
ديگر را با حروف بزرگ تايپ كرده و قصد داريد آنها 
را به عباراتي با حروف كوچك تبديل كنيد مي توانيد 
از كليدهاي Ctrl + Shift + U (تبديل به حروف 
ــا Ctrl + Shift + L (تبديل به حروف  ــزرگ)  ي ب

كوچك) كمك بگيريد.
 Intellisense ــت 7ـ تكميل خـودكار: قابلي
ــان لذت حين انجام كار را به همراه  براي برنامه نويس
ــياري از عبارات  دارد چرا كه به كمك اين قابليت بس
و واژگان موردنظر برنامه نويس در اختيار ايشان قرار 
ــان را  ــه و براحتي و بدون غلط هاي تايپي ايش گرفت

ــتفاده از واژگان موردنظر مي كند. اين كار  قادر به اس
ــود تا خطاي برنامه نويس كاهش يافته  موجب مي ش
ــما هم  ــرعت تايپ نيز افزايش يابد. چنانچه ش و س
ــت  ــن قابليت لذت ببريد كافي اس ــد از اي مي خواهي
كليدهاي Ctrl + Space را فشار دهيد تا فهرستي 
از كلمات پيشنهادي براي شما نمايش داده شود. در 
ــه براي انتخاب هريك از موارد مي توانيد از كليد  ادام
ــك بگيريد و به همين ترتيب پرس و جوي  Tab كم

مورد نظرتان را تكميل كنيد.
براي  8ـ حركـت ميـان خطـوط: 
ــكالت موجود در پرس و جوهاي  رفع مش
طوالني به پيغام خطاي به نمايش درآمده 
ــما را به يكي از خطوط پرس و جو  كه ش
هدايت مي كند، نياز داريد. در اين شرايط 
ــتيابي به خط اشاره شده مي توانيد از ميانبر  براي دس
ــار همزمان اين  ــد. با فش ــك بگيري Ctrl + G كم
ــما به نمايش درخواهد آمد  كليدها پنجره اي براي ش
ــتفاده از آن مي توانيد شماره خط موردنظر را  كه با اس

وارد كرده تا براحتي به آن خط پرش كنيد.
ــكال  9ـ تبديـل به ياد داشـت و برعكس: اش
ــزو كارهاي  ــده نيز ج ــته ش ــادي از كدهاي نوش زي
ــت كه يك برنامه نويس  بايد انجام دهد.  دشواري اس
بسياري از برنامه نويسان براي اشكال زدايي سريع از 
 (Comment) ــت ــل كدها به ياد داش روش تبدي
ــي از كدها را  ــك مي گيرند و به اين ترتيب بخش كم
ــت كدهاي فعال مي پردازند.  غيرفعال كرده و به تس
ــز مي توانيد از  ــن روش ني ــريع تر اي ــراي اجراي س ب
ــه  ــل ب ــاي Ctrl + K و Ctrl + C (تبدي ميانبر ه
ــا Ctrl + K و Ctrl + U ( خروج از  ــت) ي يادداش

حالت يادداشت) كمك بگيريد. 

متوسط
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45915 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

محمد منفرد از تهران: با تشكر از اين كه در شماره 
جديد، ازايده كيو-آر-كد كه پيشنهاد بنده بود، استفاده 
ــتم در بخش «كليك   ــال انتظار داش ــد. با اين ح كردي
ــك و خالي مي كرديد  ــكر خش ــما» از بنده يك تش ش
ــال  ــدم. از هفته نامه اي كه ده س خيلي خيلي ناراحت ش
خواننده اش هستم و با ذوق فراوان ايده بسيار خوبي را 
ــكر. دست مريزاد  به آن مجله دادم اما دريغ از يك تش

كليك. خيلي ناراحتم كردي.
 اول از همـه خيلي ممنون كـه به كليك و 
تغييـرات آن توجـه مي كنيد. در مـورد كد تصويري 
راسـتش را بخواهيـد ما مدت هـا بود كـه از تعداد 
زيـادي از خواننـدگان ايـن درخواسـت را دريافت 
مي كرديـم، كه خواسـتار تغيير وضـع درج لينك ها 
بودنـد. در اين ميان حتي ما پيام چند خواننده را هم 
در صفحه كليك شـما درج كرده ايم (براي سابقه) 
و اين طـور نبوده كه ناگهان و با دريافت پيشـنهاد 
عالي شما به اين فكر بيفتيم. تاخير در اجرايي شدن 
ايـن موضوع هم به كيفيت چاپ ما ربط داشـت كه 
در نهايت با تغييراتي توانسـتيم چاپ ساده مشكي 

مناسـب بـراي اين كار را به گونـه اي كه اخاللي در 
بازخواني كد تصويري فراهم نياورد، تامين كنيم. ما 
ضمن تشكر مجدد از شما تاكيد مي كنيم كه همواره 
منتظر دريافت پيشـنهادهاي خوانندگانمان هستيم 
و از اين كه شـما دلخور شـده ايد اصال خوشـحال 
نيستيم. بار ديگر از محبت شما براي توجه به كليك 

و تالش براي بهبود آن تشكر مي كنيم.

ــتم خواهش كنم  محسـن علي اكبـري: مي خواس
ــك نرم افزار  ــريه كليك ي ــتفاده آنالين از نش براي اس
ــراي Android وios  طراحي كنيد تا مطالعه آن  ب

در فضاي مجازي راحت تر باشد.
 شـما بـراي مطالعـه كليـك روي تلفن 
همـراه يا تبلتتـان به نرم افزار خاصـي نياز نداريد. 
كافي اسـت فايل پي.دي.اف كليك را به رايگان از 
روي وب سـايت روزنامه جام جـم دانلود كنيد و آن 
را در گجـت همراهتان با هـر نرم افزاري كه بتواند 

فايل هاي پي.دي.اف را باز كند، بخوانيد.

ــراي امنيت  ــجوي دكت ايمـان صابـري: من دانش

ــتم بدانم آيا امكان ارسال  ــتم. مي خواس اطالعات هس
ــخ مثبت است،  مطلب براي كليك وجود دارد؟ اگر پاس

شرايط آن چيست؟
 همـه خوانندگان كليك مي توانند مطالب 
تاليفـي يـا ترجمه اي خـود را به اين شـرط كه در 
ديگر رسانه هاي فارسـي زبان منتشر نشده باشد، 
 click@jamejamonline.ir ايميـل  بـه آدرس 
ارسـال فرماينـد. كليك حق خود را بـراي بازبيني، 
انتخـاب و ويرايش مطالب محفـوظ مي دارد. درج 

آدرس كامل منابع مورد استفاده نيز الزامي است.

سـيامك فوزي از بهبهان: من سال هاست نشريه 
ــاهد  ــم و طي اين مدت بارها ش ــما را دنبال مي كن ش
ــوا و حجم مطالب  ــمگير درخصوص محت تغييرات چش
ــه نوبه خود از  ــه وزين بوده ام و جا دارد ب ــن هفته نام اي
ــطح علمي  ــتاي ارتقاي س ــات آن عزيزان در راس زحم
كاربران و اطالعات عمومي مفيد در حوزه فناوري هاي 
ــنهادي دارم كه فكر مي كنم  ديجيتال تشكر كنم. پيش
ــيده  با توجه به محبوبيت آن هفته نامه، زمان آن فرارس
ــرفت كمي و كيفي اين هفته نامه به  ــاهد پيش باشد ش

ــا تعداد صفحات  ــدن به يك مجله ب صورت تبديل ش
بيشتر و طبقه بندي بهتر مطالب باشيم. هر چند مجالت 
ــت كه  مختلفي در اين زمينه وجود دارد، اما پرواضح اس
ــب و جامع بودن كليك را  ــدام از آنها تنوع مطال هيچ ك
ندارد و شايد محتواي مطالب آنها به اندازه كليك مفيد 
ــه مي دانيم اين روزها  ــد. البته همان گونه كه هم نباش
ــانه هاي چاپي و  يكي از دغدغه هاي اصلي اصحاب رس
نشريات، افزايش قيمت كاغذ و هزينه هاي حمل و نقل 
ــت و تالش مديران  ــت. با اين حال اميدوارم با هم اس
ــت هاي جديد براي  آن مجموعه محترم و اعمال سياس
ــاهد پيشرفت و رشد  ــريات مفيد داخلي، ش ــعه نش توس
ــطح اطالعات عمومي و تخصصي حوزه  فزآينده در س

فناوري هاي ديجيتال و انفورماتيك كشور باشيم.
 از توجـه و محبتـي كـه بـه هفته نامـه 
خودتـان داريد بي نهايت سپاسـگزاريم، اما تبديل 
شـدن كليك به يك مجله مشكالت خاص خودش 
را دارد كه اكنون امكان پذير نيسـت. اما مسئوالن 
روزنامه جام جم مدت هاست در اين باره برنامه هاي 
آماده اي در دسـت دارند. براي مثال بزودي شـاهد 

راه اندازي وب سايت مستقل كليك خواهيم بود.

 حرف هاى شما

ياسين محمدياري از ايالم: در گوگل اسكچاپ چطور و با چه افزونه 
ــت؟ البته كمي  ــه بعدي گرف ــا نرم افزاري مي توان خروجي پي. دي.اف س ي

تخصصي است، اما اگر لطف كنيد پاسخ دهيد ممنون مي شوم.
نرم افـزار  از  بعـدي  سـه  پـي. دي. اف  خروجـي  تهيـه   
SketchUp به روش هاي مختلفي امكان پذير اسـت، اما ساده ترين 
و بهترين روشـي كه كاربران آن را به كار مي برند، استفاده از افزونه 
SimLab 3D PDF exporter for SketchUp اسـت. همچنيـن 
شما مي توانيد با استفاده از نرم افزار Hypercosm Teleporter فقط 
با يك كليك فايل سـه بعدي خود را به فرمت قابل نمايش در مرورگرها 

بدون نياز به نرم افزار اضافه و به طور كامال سه بعدي تبديل كنيد.
براي كسب اطالعات بيشتر درباره اين افزونه و نرم افزار مي توانيد 

از لينك هاي زير كمك بگيريد:
SimLab 3D PDF exporter: http://goo.gl/B8oCoj
Hypercosm Teleporter: http://goo.gl/PI8Twr

ــي  ــد از افي. تي .پ ــت داري هخامنـش سـعيدي از كرمـان: سال هاس
ــت  مي گوييد. من هنوز نمي دانم اف .تي. پي به چه چيزي مي گويند! تارنماس
ــمار مي آيد؟ لطفا  ــين گيگ اف. تي. پي به ش يا چيزي ديگر؟ براي نمونه پرش

يك اف. تي. پي معرفي كنيد.
ــر همچون  ــا ويندوزهاي ديگ ــت و ب ــرور چيس ــوال دوم: ويندوز س  س

ويندوز 7 يا اكس پي چه تفاوت هايي دارد؟
  آقاي سـعيدي عزيز خوشـحاليم كه پرسـش هاي خود را 
براي ما ارسـال كرديد و بيشـتر از آن خوشـحال مي شديم اكنون كه 
خواننده كليك هسـتيد، با جستجويي سـاده در گوگل پاسخ پرسش 

چند ساله خود را دريافت مي كرديد. 
اف. تي .پـي (FTP) مخفف عبـارت File Transfer Protocol يكي 
از قديمي ترين پروتكل هاي اينترنتي است براي انتقال اطالعات ميان 
رايانه ها كاربرد دارد. به عبارت ساده تر پروتكل HTTP محتواي وب را 
منتقل مي كند، پروتكل SMTP وظيفه انتقال ايميل ها را به عهده دارد و 
پروتكل FTP انتقال فايل ميان رايانه ها (رايانه سرور و رايانه شخصي 
شما در يك ارتباط اينترنتي) را انجام مي دهد. چنانچه شما يك سايت 
يا وبالگ شـخصي داشـته باشـيد و بخواهيد فايلي را براي دانلود در 
اختيار كاربران ديگر قرار دهيد، بايد به سرور FTP سايت خود متصل 
شده و فايل را آپلود كنيد كه براي انجام ساده تر اين كار نرم افزارهاي 
مختلفي وجود دارد كه در گذشـته به معرفي آنها در كليك پرداخته ايم. 
درخصوص پرسـش شـما درباره پرشـين گيگ مي توان تا حدي اين 
سايت را نيز جزو سرويس هاي ارائه كننده خدمات ميزباني وب رايگان 
به شـمار آورد. حاال چنانچه اين سـايت ضمن ارائـه فضاي رايگان به 
كاربـران، امكان دسترسـي به FTP را نيز در اختيـار آنها مي گذارد تا 

 FTP كاربران عضو در آن بتوانند با اسـتفاده از نرم افزارهاي مديريت
به آپلود محتوا در فضاي اختصاص يافته بپردازند.

درخصوص پرسش دوم شما نيز از آنجا كه قصد داريم به جاي گرفتن 
ماهي، ماهيگيري را به شـما خوانندگان عزيز آموزش دهيم، پيشنهاد 
مي كنيم به سـايت گوگل برويد و عبارت «ويندوز سرور چيست؟» را 
در آن جسـتجو كنيـد. مطمئنا نتايج يافت شـده بيـش از توضيحات 

مختصر ما در اين بخش به شما كمك خواهد كرد.

ــه ام قابليت  ــرا من روي رايان حسـين باقـري از مباركـه اصفهان: چ
جستجو ندارم؟ حتي با گرفتن CTRL+F هم نتيجه نمي گيرم!

 جنـاب آقـاي باقـري، اي كاش اطالعـات كامل تـري از 
رايانـه و سيسـتم  عاملي كه روي آن نصب شـده اسـت در اختيار ما 
قرار مي داديد. همچنين مشـكل جسـتجو مي تواند داراي چند حالت 
مختلف اعم از به نمايش درنيامدن نتايج، هنگ كردن حين جسـتجو، 
شـروع نكردن جسـتجو و... باشد. در حالت كلي با توجه به اطالعات 
مختصري كه براي ما ارسـال كرده ايد، پيشنهاد مي كنيم به لينك زير 
رفته و ابزار اصالح مشـكالت رايج مربوط به جسـتجو را كه توسـط 

مايكروسافت انتشار يافته است، دريافت كنيد:
http://support.microsoft.com/mats/windows_search

ــي جي. ال. ايكس مدل  محسـن بيـداردل از قوچان: من بتازگي گوش
ــي را كه معرفي  ــتم بدانم بازي ها و برنامه هاي ــكاي خريده ام. مي خواس اس

مي كنيد با چه نرم افزاري دانلود كنم؟ 
 بازي هـا و برنامه هـاي معرفي شـده به دانلود بـا نرم افزار 
خاصي نياز ندارند و كافي اسـت پس از برقـراري ارتباط با اينترنت، 
لينك هاي دانلود معرفي شده در كليك را در مرورگر تلفن همراه خود 
اجـرا كنيـد. برخي لينك ها همچـون لينك هاي بـازار نيازمند دريافت 
نرم افـزار مخصـوص بازار اسـت كـه آن نرم افزار نيز بـا وارد كردن 
لينـك مربوط به طـور خودكار دانلود و پس از آن مي توانيد نسـبت به 
نصب روي دسـتگاه خود اقدام كنيد. البته اگر قصد داشـته باشـيد از 
لينك هاي موجود در سـايت هاي دانلودي اسـتفاده كنيد، مي توانيد به 
كمك رايانه، فايل هاي Apk مربوط به برنامه هاي اندرويدي را دانلود 
كرده و با اتصال تلفن همراه به رايانه، فايل هاي دانلودي را به حافظه 

تلفن همراه منتقل و نسبت به نصب آنها اقدام كنيد.
در كليك شماره 456 مطلب صفحه 6 نيز مي توانيد درباره اسكنرهاي 
رمزينه هاي پاسخ سريع و چگونگي استفاده از آنها روي تلفن همراه 

براي دانلود راحت تر برنامه ها، اطالعات مفيدي كسب كنيد.

ــي ام با رايانه به  حامد مهدي فر از شهرسـتان پارس آباد: من با گوش

ــكلي ندارم، اما وقتي  ــوم. در ويندوز اكس پي هيچ مش اينترنت وصل مي ش
ــروع به ارسال و دريافت مي كند و با اين كه  ــوم ش با ويندوز 7 وصل مي ش
تمام آپديت هاي آنتي ويروس، ويندوز و... را غيرفعال كرده ام و هيچ سايتي 
ــوم شروع به ارسال و  باز نكرده و دانلودي هم ندارم، باز هم تا وصل مي ش
ــود. علت چيست و چطور جلوي  دريافت مي كند و ترافيكم زود تمام مي ش

هدر رفتن ترافيك را بگيرم؟
  متاسـفانه بسـياري از كاربران با اين قبيل مشكالت مواجه 
هستند و ترافيك اينترنت آنها هدر مي رود. براي رفع اين مشكل و آگاهي 
از نرم افزار، سرويس وب، ويروس و بدافزار يا هر چيز ديگري كه موجب 
هدررفت ترافيك اينترنت شما مي شود، مي توانيد از نرم افزارهاي كنترل 
مصرف پهناي بانـد همچون NetLimiter يـا NetBalancer كمك 
بگيريد. با نصب ايـن نرم افزارها همه ترافيك ورودي و خروجي رايانه 
شـما كنترل شـده و مي توانيد به تفكيك نرم افزارهـا، اطالعات دقيقي 
از چگونگـي مصرف پهنـاي باند دريافت كنيد. همچنين با اسـتفاده از 
NetLimiter مي توانيد به دلخواه خودتان براي هريك از نرم افزارهاي 

موردنظر محدوديت مصرف را نيز اعمال كنيد.
http://www.netlimiter.com
http://www.seriousbit.com/netbalancer

علي ساالر از سمنان: كاربري ايميل من بسته شده و برايم بسيار اهميت دارد. 
نمي دانم چرا با وجود درست زدن رمز باز هم پيغام مي دهد و اجازه ورود ندارم. شما 
هم چك بفرماييد، ببينيد مي شود كاري كرد تا دوباره به ايميلم دسترسي پيدا كنم؟ 

ايميل من (ali_........_2010@yahoo.com) است.
 علي عزيز با تشـكر از شـما و اعتمادي كه به كليك داريد و 
رمز عبور ايميلتان را نيز براي ما ارسال كرديد! پيش از هر چيز توصيه 
مي كنيـم به دليل رعايت موارد امنيتي هيـچ گاه رمز عبور ايميل و ديگر 
سـرويس هاي شـخصي خـود را در اختيار ديگر كاربران قـرار ندهيد. 
در ادامـه مـا نيز به دليل رعايت موارد امنيتي ايميل شـما را كامل تايپ 
نكرده ايم، اما درخصوص پرسـش شما، ما نيز ايميل را بررسي كرديم 
و متوجه شـديم رمز عبور شـما كامال درست اسـت، اما به دليل موارد 
امنيتي سايت ياهو شما بايد پيش از ورود به كاربري ايميل خود، پاسخ 
پرسش امنيتي به نمايش درآمده را نيز وارد كنيد. پرسش شما مربوط 
به سال 2008 است و از شما مي پرسد اولين بار در كجا همسر خود را 
مالقات كرده ايد. بايد سعي كنيد پاسخ صحيح را به يادآورده و آن را در 
كادر مورد نظر وارد كنيد. با وارد كردن پاسـخ صحيح دسترسي مجدد 

شما به كاربري ايميلتان فراهم خواهد شد. 
توجه داشـته باشيد در صورتي كه سـه بار متوالي پاسخ را اشتباه وارد 
كنيد كاربري شما 12 ساعت مسدود مي شود و بايد پس از 12 ساعت 

دوباره تالش كنيد.

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
لطفا نام خود را در ايميل ذكر كنيد. به سواالت بي نام پاسخ داده نمي شود
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 45916 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

دسترسي به اندرويد روي ابرها
شركت دل، بتازگي از يك دانگ HDMI رونمايي 
ــتم عامل اندرويد تلفن همراه را با  كرده كه مي تواند سيس
ــور يا تلويزيون به  ــه يك مانيتور، ويدئو پروژكت اتصال ب
ــش بگذارد. محصول جديد دل كه Wyse نام دارد  نماي
از طريق سرويس هاي ابري، تلفن هاي اندرويدي نزديك 
خود را پيدا كرده و به كاربر اجازه مي دهد از تبلت  يا تلفن 
ــتفاده كند. همچنين  ــيار بزرگ تر اس خود در اندازه اي بس
اين پديده كوچك امكان اتصال موس و كيبورد وايرلس 

را نيز فراهم كرده تا كار با آن بسيار آسان باشد.

چشم در برابر چشم
ــت كه در فيلم هاي علمي- تخيلي  سال هاس
ــود، اما در  ــم باز مي ش ــگر چش تمام درها با حس
ــت  ــاي واقعي اين تكنولوژي آنقدر گران اس دني
ــراغ آن مي رود. شركت آي  كه كمتر شركتي س
 myris ــم به نام ــگر عنبيه چش لوك يك حس
ــتر از قبل در  طراحي كرده تا اين تكنولوژي بيش
ــتگاه كوچك كه شبيه  ــد. اين دس دسترس باش
ماوس كامپيوتر است، براحتي به كامپيوتر وصل 
مي شود و مي توانيد از چشمتان به عنوان كد ورود 

mبه كامپيوتراستفاده كنيد.
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آيپد خود را به اسكنر تبديل كنيد
ــد خود را  ــاده، آيپ ــا يك داك س ب
ــكنر تبديل كنيد و از هر چيزي  به اس
ــت داريد اسكن بگيريد. داك  كه دوس
iconvertor با استفاده از اپليكيشن 
ــده و فايل هاي  ــود به آيپد وصل ش خ
ــتقيم به آيپد منتقل  ــده مس اسكن ش
ــت  قابلي  Iconvertor ــود.  مي ش
ــت 300dpi  را  ــكن با حداكثر دق اس

ــندهاي  ــراي س ب ــه  دارد ك
است.  مناسب  ــيار  بس چاپي 
ــول 150 دالري  اين محص
ــد  ــاي آيپ ــه مدل ه ــا هم ب

هماهنگي كامل دارد.

تميزكننده تلفن همراه
ــايلي كه روزانه با آن  آيا مي دانيد يكي از كثيف ترين وس
ــروكار داريد چيست؟ تلفن همراهي كه 24 ساعته همراه  س
ــنگ توالت باكتري  ــت، هجده برابر بيشتر از يك س شماس
ــه نمي توان  ــيد تلفن را ك ــا مي پرس ــروس دارد! حتم و وي
ــك جعبه  ــود؟ راه حل ي ــز مي ش ــس چگونه تمي ــت پ شس
ــما را تميز و شارژ مي كند.  ــت كه تلفن همراه ش  كوچك اس

 PhoneSoap Charger
ــما  كه با USB به تلفن ش
ــالوه بر  ــود، ع وصل مي ش
ــردن آن، 99/ 99  ــارژ ك ش
ــا را با  ــد از باكتري ه درص

از المپ هاي  استفاده 
UV پاك مي كند.

ربات بازيگر
ــت.  ــه انگيز اس ــي و مجازي واقعا وسوس ــب دنياي واقع تركي
ــانتي متري است، خطوط  ozobot كه يك ربات كوچك 5/2 س
ــم مي كنند، دنبال مي كند  ــي و ديجيتالي را كه كاربران رس فيزيك
ــاي جديدي خلق كند. ربات  ــن دو دنيا را با هم تركيب و دني ــا اي ت
ــز تزريق روح جديدي به كالبد دنياي بازي ها  ozobot هدفي ج
ندارد و براي سطوح مختلف مانند صفحه نمايش تلفن همراه، تبلت 
و حتي كاغذ بازي طراحي شده است. اين دستگاه جيبي با استفاده 
از سنسورهاي نوري براي خواندن سطوح مختلف، خاطره بازي هاي 

قديمي و از مد افتاده دوران كودكي مان را دوباره زنده مى كند.
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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

خبردار شدن از تماس با جواهر هوشمند 
ــي در جواهر  ــود حت ــيدني همه جا پيدا مي ش ــن روزها گجت هاي پوش اي
ــتبند جواهر هوشمندي رونمايي كرده  فروشي ها. شركت netatmo از دس
ــر را از تماس هاي تلفني و... مطلع مي كند.  ــش و تلولو نور، كارب كه با درخش
ــيد روي يك  ــبيه تاثير نور خورش ــتبند netatmo ش نمايش اطالعات دس
ــت و مي تواند با نورهاي مختلف پنج پيام متفاوت مانند پيام كوتاه،  جواهر اس
ــبكه هاي اجتماعي و خالي شدن  ــخ، به روزرساني هاي ش تماس، تماس بي پاس

باتري را اطالع دهد. اين دستبند فقط با گوشي هاي آيفون كار مي كند.
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نوزادان  سه بعدي
بيشتر والدين دوست دارند بدانند نوزادانشان در آينده شبيه چه كسي مي شوند؟ 
ــكل و شمايل كودكانشان دارند.  اين روزها والدين، گزينه جديدي براي يافتن ش
ــع ويژگي هاي صورت و بدن  ــر كوچك نوزاد را كه در واق D Babies-3  پيك

كودك شما را دارد خلق مي كند. اين فناوري با استفاده 
ــدي،  ــه و چهاربع ــونوگرافي س ــر س از تصاوي

ــر و  ــك كامپيوت گرافي
تكنولوژي اعجاب انگيز 
يك  سه بعدي  چاپ 
نسخه از ويژگي هاي 
ظاهري كودك شما 

مي سازد. 

coolestgadget

گجت يابنده
ــما هم هنگام بيرون رفتن از  اگر ش

منزل بيشتر زمان خود را صرف پيدا كردن گوشي، دسته كليد، 
كيف پول و ديگر وسايلتان مي كنيد بايد بدانيد ديگر دوران گم شدن 
ــت. Stick-N-Find يك اختراع خالقانه  ــده اس وسايل تمام ش
ــيله اي را براحتي با گوشيتان  ــت كه به شما اجازه مي دهد هر وس اس
ــر از 30 گرم وزن دارد  ــب كوچك كه كمت ــتجو كنيد. اين برچس جس
ــايلتان و فرستادن امواج بلوتوث به تلفن همراه  با قرار گرفتن روي وس

براحتي آنها را در اپليكيشن همين وسيله به نمايش مي گذارد.

sticknfind
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