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وزیر ارتباطات، راه اندازی شبکه ملی ارتباطات، انتقال 
خط اینترنت به مناطق محروم و واگذاری پروانه نسل 
سوم را اولویت این وزارتخانه دانست و گفت: "سرعت 
اینترنت برای افراد عادی به حداقل ۲ و مراکز تجاری 

به ۱۰ تا ۲۰ مگابایت افزایش می یابد".
شبکه  راه اندازی  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ملی ارتباطات، انتقال خط اینترنت به مناطق محروم 
و واگذاری پروانه نسل سوم به اپراتورها را سه اولویت 
مهم این وزارتخانه در سال 93 برشمرد و گفت: "با 
می شود  پیش بینی  شده  یاد  برنامه های  راه اندازی 
به حداقل  افراد عادی  استفاده  برای  اینترنت  سرعت 
۲ مگابایت و در مراکز تجاری بین ۱۰ تا ۲۰ مگابایت 

افزایش یابد".
معتقد  امید  و  تدبیر  "دولت  گفت:  همچنین  وی 
ابزارها  همه  از  کشور  اقتصاد  شکوفـایی  برای  است 
و  کرد  استفـاده  شایسته  نحو  به  بایـد  ظرفیت ها  و 
مناطق آزاد به ویـژه منطقه آزاد قشم در ایـن فرآیند، 
به  قشم  آزاد  منطقه  دارند.  عهـده  به  مهمی  نقش 
دلیل ظرفیت های فـراوان می تواند به طـور جدی در 
حوزه مسائل تولیـد و صنعت کشور نقـش آفرینی کند 
این  در  الزم  زیرساخـت های  بـاید  کار  این  برای  و 
تقویت  مخابـراتی  زیرساخـت های  جمله  از  منطقه 
شود. با برقراری فیبر نـوری بین قشـم و بندرعباس 
و ارتباط آن با شبکه مخـابراتی کشـور، نیاز فعاالن 
اقتصادی و بازرگانان و تجـار فعال در قشم در زمینه 
در  اینترنت  و  مخابـرات  طریق  از  تجاری  ارتباطات 

سال 93 حل می شود".

بدونپالسودقیقهای
"در  گفت:  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون  دبیر 
مقررات  تنظیم  کمیسیون   9۲ سال  جلسه  آخرین 
ارتباطات، تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و 
همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد 

مشترکان بر مبنای دقایق تصویب شد".
بیان  با  ارتباطات  وزیر  معاون  عمیدیان  اصغر  علی 
و  ثابت  تلفن  خدمات  ارائه  یکنواخت  تعرفه  که  این 
یکنواخت  "تعرفه  کرد:  اظهار  شد،  ساده سازی  همراه 
ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس 
محوری به محاسبه کارکرد مشترکان بر مبنای دقایق 
مقررات  تنظیم  کمیسیون  در  ساده سازی  و  استفاده 

ارتباطات تصویب شد".
ساده سازی  منظور  به  کمیسیون  "مصوبه  افزود:  وی 
هم کدی  اجرای  تعرفه ها،  از  محوری  پالس  حذف  و 
تعرفه های  در  یکنواخت سازی  استان ها،  سطح  در 
ثابت  تلفن  خدمات  توسعه  به  کمک  تلفن همراه، 
برقراری  شبکه،  این  برای  منطقی  درآمد  تضمین  با 
عدالت تعرفه ای با حذف زون های بین شهری و تعیین 

حق اشتراک به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان 
اپراتور،  توسط  مختلف  تعرفه ای  بسته های  تعریف 
نظارت پذیری بهتر و پایه گذاری نظام تعرفه ای علمی 
برای سال های آینده، به صورت ساده و شفاف در سه 
سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استانی، مکالمات 
ثابت به  تلفن  استانی و مکالمات  بین  ثابت  به  ثابت 

تلفن همراه تعیین شده است".
به  اشاره  با  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون  دبیر 
این که اپراتورهای تلفن ثابت می توانند در چارچوب 
تعرفه های مصوب، بسته های تعرفه ای متفاوت برای 
"بر  گفت:  کنند،  تعریف  درآمد  و  ترافیک  افزایش 
مکالمه  دقیقه  هر  تعرفه  سقف  مصوبه  این  اساس 
تعرفه  سقف  ریال،   3۰ استانی  داخل  ثابت  به  ثابت 
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 33۰ ریال 
و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن همراه 

سایر اپراتورها 6۲5 ریال تعیین شده است".
وی افزود: "همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی 
مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی 
از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد 
به صورت پلکانی با حداقل هزار ریال و حداکثر ۱۲ 

هزار ریال تصویب شد".
عمیدیان با تاکید بر این که درگذر از دوره دیجیتال به 
دوران مبتنی بر IP و مواجهه با انقالب دوم ضرورت 
داشت که برای توسعه خدمات سرویس های ارتباطی، 
روش تعرفه گذاری پالس محور را به سرویس محور 
پایه  تعرفه  "کمیسیون  کرد:  تصریح  دهیم،  تغییر 

سیم کارت  تلفن همراه  مکالمه  دقیقه  یک  یکنواخت 
برای تماس های  تلفن همراه  اپراتورهای  برای  دائمی 
ریال   499 مسافت  از  مستقل  را  شبکه  ای  درون 
تعیین کرده که بر اساس پروانه های صادره، اپراتورها 
تا  را  مذکور  تعرفه های  رقابتی  شرایط  در  می توانند 
این  سقف  که  کنند  اعمال  باالتر  درصد   ۲۰ حداکثر 
تعرفه  برابر  599 ریال خواهد بود و این مبلغ برای 
درصد   5۰ حداکثر  می تواند  اعتباری  سیم کارت های 

باالتر باشد".

واتسآپرافیلترنکردهایم
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
"واتس آپ"  پیام رسان  سرویس  تسنیم،  خبرگزاری 
را فراهم  امکانی  که مختص تلفن های همراه است، 
کردن  وارد  بدون  سرویس  این  کاربران  تا  می کند 
بتوانند مخاطبان  نشانی  از طریق  فهرست مخاطبان 
ارتباط برقرار کنند.  با آن ها  خود را شناسایی کنند و 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود  نیز  اخیرا 
واتس آپ  شدن  فیلتر  احتمال  با  ارتباط  در  اطالعات 
گفته است: "اخبار و تماس های بسیاری در خصوص 
کردن  مسدود  موافق  ارتباطات  وزارت  که  این 

اپلیکیشن واتس آپ است، دریافت کرده ام".
کارگروه  در  ارتباطات  وزارت  "نماینده  افزود:  وی 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به مخالفت با 
این تصمیم اقدام نموده و وزارت ارتباطات با توجه به 
تعداد قابل توجه کاربران موافق این تصمیم نیست".

اینترنت قصد پرواز دارد!
افزایش سرعت اینترنت از 2 تا 20 مگابایت در سال93

دولت تدبیر و امید معتقد است برای شکوفـایی اقتصاد کشور از همه ابزارها و 
ظرفیت ها بایـد به نحو شایسته استفـاده کرد

انحصاری که رو به پایان است

 سعید    طباطبایی

حتما در جریان قرارداد اپراتور رایتل در مورد ارائه خدمات نسل سوم شبکه تلفن همراه 
یا همان 3G، به صورت انحصاری هستید.

از زمانی که صحبت از حضور یک اپراتور نوظهور با ارائه خدمات انحصاری با نام رایتل 
ــیاری از مردم و کاربرانی که به دنبال خدمات و سرویس های پیشرفته بودند،  ــد، بس ش
ذوق زده شده و فکر کردند در زمان بسیار کوتاهی سرویس هایی را دریافت خواهند کرد 

که مدت هاست در انتظار آن ها هستند.
ــفانه حساب و  ــت، متاس اما از آن جا که برای هر کاری نیاز به یک برنامه ریزی دقیق اس
کتاب های این اپراتور درست از آب درنیامد و رایتل با موانع بسیاری در این میان مواجه 
ــد که نتواند به موقع به ارائه خدمات مورد نظرش بپردازد.  ــد و همین ماجرا باعث ش ش
البته حق انحصار این اپراتور یک بار دیگر هم تمدید شد و این بار که به پایان این حق 
انحصار نزدیک می شویم، باید دید که در این رابطه چه تصمیمی توسط مسئوالن گرفته 
می شود و آیا دوباره این فرصت انحصاری بودن به رایتل داده می شود یا این که اجازه به 

اپراتورهای دیگر هم داده می شود تا در این زمینه خودی نشان دهند.
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید گفت که از یک طرف بسیار خوب است که 
به اپراتورهای دیگر هم این اجازه داده شود تا خدمات نسل سوم شبکه تلفن همراه را به 
کاربران شـان ارائه کننـد. زیرا اپراتورهایی مانند ایرانسل یا همراه اول مدت زمان مدیدی 
ــب این اجازه، سرویس های  ــتند و مسلما با کس ـــت که در انتظار ایـن فرصـت هس اس
ــان ارائه خواهند داد؛ همین ماجرا سبب  ــیار با کیفیتی را به کاربران یا مشتـرکان ش بس
خواهد شد که یک رقابت تنگاتنگ میـان اپراتورها بر سر ارائه این دسته از سرویس ها 
ــان را باالتر  ــدن در این رقابت، کیفیت کارش و خدمات به وجود آید و به دلیـل پیروز ش
ــب تری داشته باشند تا کاربران بیشتری را  ــعی در ارائه خدمات با هزینـه مناس برده و س

به سمت خود جلب کنند.
اما از طرفی از میان رفتن انحصاری بودن این امتیاز می تواند به شکل محسوسی به ضرر 

اپراتوری مانند رایتل تمام شود.
زیرا تعداد مشترکان این اپراتور بسیار کم تر از اپراتورهای دیگر است و به نوعی این خطر 
ــود که با وارد شدن رقبای دیگری نظیر ایرانسل یا همراه اول،  ــاس می ش برای آن احس
ــت داده و به طور  ــتری خود را هم از دس رایتل به صورت کلی همین تعداد محدود مش

کلی از دور رقابت خارج شود.
ــائل در کنار هم تصمیم گیری در این رابطه را بسیار دشوار خواهد کرد.  تمامـی این مس
ــاوری اطالعات درصدد  ــت که وزارت ارتباطات و فن ــده اس در آخـرین خبرها اعالم ش
است تا با پایان یافتن دوره انحصار رایتل در شهریور ماه سال 93 به رغم اعتراض این 
ــدن شرایط کامل دوره انحصار، مجوزهای جدید را به اپراتورهای  اپراتور به عملیاتی نش

دیگر ارائه دهد.
ــه در پروانه رایتل بوده،  ــور، طبق آن چ ــر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کش از نظ
همکاری الزم در زمینه افزایش دوره انحصار این اپراتور انجام شده و اکنون باید این حق 

را برای اپراتورهای دیگر هم قائل شد تا بتوانند خدمات نسل سوم ارائه کنند.
ــری در دوره انحصار این  ــه انتقاد رایتل در زمینه قطع بودن تماس تصوی ــخ ب او در پاس
ــت که با رایتل بر طبق  ــت آن بر لزوم افزایش دوره انحصار، گفته اس اپراتور و درخواس
قانون رفتار خواهد شد و در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواسته های 
این اپراتور را بررسی می کند و هر تصمیمی توسط این کمیسیون گرفته شود در نهایت 

عملی خواهد شد.
اما بدون شک ورود اپراتورهای دیگر به این ماجرا، مردم را بسیار هیجان زده خواهد کرد.

یادداشت
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هر کسی اگر حداقل یک بار به دنبال قطعات مختلف 
ــرکت های  ــد یا این که کمی با نام ش ــه رفته باش رایان
ــخت افزارهای رایانه ای آشنایی داشته باشد،  سازنده س
ــرکت  IBM، را شنیده است.  به طور حتم بارها نام ش
 International ــرکت که از ابتدای کلمات نام این ش
ــده است به معنی  Business Machines، گرفته ش

ــین های تجاری کسب و کار  ــرکت بین المللی ماش ش
است. شرکت آی بی ام که در سال ۱9۱۱ کار خود را با 
نام CRT، در نیویورک آغاز کرده است، در حال حاضر 
بزرگ ترین خط تولید رایانه و سخت افزارهای رایانه در 
جهان را دارد. این شرکت برای به دست آوردن عنوان 
بزرگ ترین شرکت رایانه ای جهان بیشتر از ۱۰3 سال 
ــت که در زمینه های مختلف فعالیت دارد و آن چه  اس
که ما اکنون از آی بی ام می بینیم، نتیجه تالشی است 
که در همین سال ها انجام گرفته است. در سال ۱98۱ 
میالدی اولین رایانه شخصی این شرکت ارائه شد که 
پس از آن به عنوان استانداردی برای تمام رایانه های 
شخصی شناخته شد. از آن زمان خط تولید رایانه های 
ــخصی آی بی ام با کارایی بسیار باالیی به کار خود  ش
ادامه داده است. این شرکت برای رایانه های شخصی 
خود سیستم عامل OS/2، را ارائه کرد و پس از آمدن 
ــتم های  ــتم عامل را با سیس ــدوز هم این دو سیس وین
ــال ۱99۱ با دو  ــی ام در س ــرد. آی ب ــود ارائه می ک خ
ــرکت مطرح موتوروال و اپل نیز همکاری کرد. این  ش
ــه PowerPC، بود که  همکاری به منظور ایجاد تراش
ــه از سال ۱995 به بازار  ــتم های تحت این تراش سیس

آمدند. در حال حاضر این شرکت در حوزه سخت افزار 
ــا، حافظه ها  ــرورها، رایانه ها، چاپگره ــامل تولید س ش
ــتم عامل ها و  ــامل تولید سیس ــوزه نرم افزار ش و در ح
فرآیندهای تولید کسب و کار فعالیت می کند. آی بی ام 
ــعبه در کشورهای مختلف جهان دارد  بیش از ۱۰۰ ش
ــعی می کند که در هر زمینه ای حرف اول را بزند.  و س
ــرکت  در حال حاضر خانم جینی رومتی، مدیرعامل ش
ــت. او کارآفرین و مدیر ارشد اجرایی است و  IBM، اس

ــوان مدیرعامل اجرایی و رئیس  ــال حاضر به عن در ح
ــت می کند. او در  ــرکت آی بی ام فعالی هیات مدیره ش
ــته مهندسی برق و  ــگاه "نورث وسترن" در رش دانش
ــال ۱98۱ به آی بی ام  علوم رایانه درس خوانده و از س
وارد شده است. تا به حال در سطوح مختلف مدیریتی 
ــت و در سال ۲۰۰۲ به عنوان معاون  فعالیت کرده اس
ــرکت  ــس بخش فروش در این ش ــل و رئی مدیرعام
ــه بعد از  ــال ۲۰۱۲ بود ک ــت می کرد. ژانویه س فعالی
ــانو" به عنوان جانشین  ــتگی "ساموئل پالمس بازنشس

او انتخاب شد.
سایت www.crn.com مصاحبه ای را با او انجام داده 

است که در ادامه آن را می خوانیم.

 اداره و مدیریت شرکتی با ارزش درآمدی 
بیشتر از 126 میلیارد دالر، مشکل نیست؟ تا به 
حال به این فکر نیفتاده اید که از این مسئولیت 

سنگین رهایی پیدا کنید و آن را ترک کنید؟
انسان در هر شرایطی می تواند خود را با شرایط سازگار 

کند وکارهای سختی را انجام دهد. من همیشه تصور 
ــه است و  ــرکت چند گوش می کنم که آی بی ام یک ش
ــی داشته و به  ــه ها دسترس من باید به تمام این گوش
ــه همین خاطر خودم را طوری با  آن ها نظارت کنم. ب
ــازگار کرده ام که توان تحمل و  شرایط این شرکت س
ــکلی را به آسانی داشته باشم.  ــدن با هر مش مواجه ش
ــاید این موضوع برای هر مدیری یک اصل اساسی  ش

به حساب آید.

 آیا تا به حال به طور کامل به تعهدات تان 
آی بی ام عمل کرده اید؟ چند درصد  مقابل  در 
از کارهایی را که می خواستید انجام دهید، به 

درستی انجام گرفته است؟
ــعی داشته ام که به تعهداتم عمل کنم.  تا حد امکان س
ــتیم که باید برای هر کاری که قصد  ما در تیمی هس
ــیاری انجام  ــام آن را داریم، مطالعه و تحقیق بس انج
دهیم. برای همین قبل از انجام هر کاری من با توجه 
ــود درصدی برای صحت  به تحقیقاتی که انجام می ش
و موفقیت آن کار ارائه می دهم. به نظر من در شرایط 
عادی، اگر درصد موفقیت کاری حتی 4۰ درصد باشد، 
ــته  ــت در آن وجود داش یعنی 6۰ درصد امکان شکس
ــا تمام کارهایی  ــم ارزش تالش دارد. ام ــد، باز ه باش
ــاس برای آی بی ام انجام  که من در موقعیت های حس
ــت،  ــتر از 6۰ بوده اس داده ام درصد پیروزی آن ها بیش

چون در شرایط نا به سامان نباید ریسک کرد.

 بیشتر در چه مواقعی از شریک های تان توقع 
دارید که به شما کمک مالی کنند؟ یا این که شما 
باید به چه شرایطی برسید که از آن ها تقاضای 

سرمایه گذاری کنید؟
ــر تنها من بخواهم در این مورد تصمیم گیری کنم،  اگ
ــدارم از آن ها  ــت ن ــم که در هیچ زمانی دوس می گوی
کمک مالی بگیرم. چون چیزی که در مورد IBM، در 
ــرکت بسیار قوی است  ذهن مردم وجود دارد یک، ش
ــک دیگران احتیاج  ــر پیش می آید که به کم که کم ت
پیدا کند. من دوست دارم بیشتر از نیروی فنی و افراد 
ــرای تولید محصوالت  ــریک های مان ب متخصص ش

استانداردتر و بهتر استفاده کنیم.

 تا به حال نام شما 8 بار در فهرست 50 زن 
قدرتمند در کسب و کار توسط مجله فرچون 
به ثبت رسیده است. چند سالی هم در رتبه 

نخست بوده اید. از این روند رضایت دارید؟
ــای فورچون، فوربز  ــن تا به حال نامم را در مجله ه م
ــه در من انگیزه  ــده ام و این موضوع همیش و تایم دی
زیادی ایجاد کرده است تا به راهی که آمده ام با قدرت 

بیشتری ادامه دهم.

ــت در این مورد مطلب می نویسیم که متاسفانه بازار فروش لوازم دیجیتالی  مدت هاس
ــالمی بازار فروش در  ــد، ندارد. این ناس ــالمتی را که باید داشته باش ــور ما، س در کش
ــر بخش ها دیده  ــتر از دیگ ــازار رایانه و تبلت و تلفن همراه بیش ــی مانند ب بخش های
ــته باشید قبال هم گفته بودیم که بسیاری از فروشنده ها از  ــود. اگر به خاطر داش می ش
ــتفاده کرده و در بیشتر اوقات از این موضوع  نا آگاهی مردم در این رابطه به خوبی اس

برای کسب درآمد بیشتر خود استفاده می کنند.
ــی های تلفن همراه  نمونه کوچک آن هم همین ماجرای ریختن نرم افزارها روی گوش
یا تبلت ها و گرفتن یک پول گزاف از مردم است. اگر یک روز بیکار بودید کافی است 
ــی یا مدل خاصی از تبلت را از چند  که چرخی در یکی از این بازارها زده و یک گوش
ــک محصول را با اختالف قیمت حتی ۱۰۰  ــنده قیمت کنید، بعد می بینید که ی فروش

هزار تومانی بین این فروشگاه ها می توانید پیدا کنید.
ــده تبلت،  ــتان برای خرید یک مدل از پیش انتخاب ش ــته با یکی از دوس هفته گذش
ــما هم  ــاید برای ش ــدیم که ش ــخت افزار رفتیم و با موردی جالب مواجه ش به بازار س

عجیب باشد.
ــتند به  ــگاه که قیمت های متفاوتی داش ــت و گذار بین چندین فروش بعد از کمی گش
ــبی همان کاال را برای  ــبت مناس ــگاهی برخوردیم که با اختالف قیمت به نس فروش

فروش گذاشته بود.
ــفارش دادیم، فروشنده سئوالی مبنی بر  در زمانی که تبلت مورد نظر را برای خرید س
ــب صفحه، کیف یا نرم افزار کرد و موقعی که  نیاز ما در مورد لوازم جانبی نظیر برچس
ــه نمی تواند بدون فروش لوازم  ــدام از این لوازم را نیاز نداریم، گفت ک ــم هیچ ک گفتی

جانبی کاالی اصلی را به ما بفروشد.
ــتری پیدا کرد که تا این  نمی دانم در کجای دنیا می توان این نوع از برخورد را با مش
حد توهین آمیز باشد اما این ماجرا نشان از این دارد که هیچ کنترلی روی این بازار از 

نظر سالمت خرید و فروش هایی که انجام می شود وجود ندارد.
ــئوالن برخورد جدی تری از نظر نظارتی روی این فروشگاه ها  ــاید بد نباشد که مس ش
ــت که به دلیل نا آگاه بودن مردم، فروشنده  ــته باشند زیرا بارها مشاهده شده اس داش
ــری نرم افزار رایگان را با گرفتن هزینه اضافی برای خریدار ریخته است، حتی  یک س
ــما نرم افزار نخواهید کاالی خود را با شک و تردید به  ــگاه ها اگر ش ــیاری از فروش بس

شما می فروشند یا کال نمی فروشند.
ــیار بیشتر از گذشته شده است و باید گفت که شاید بهتر باشد  این موارد به تازگی بس
ــنده یا  ــتری به خرج دهید تا یک فروش که در هنگام خرید کمی صبر و حوصله بیش

فروشگاه منصف تر پیدا کنید.
ــت، به راحتی زیر بار حرف  ــود که خرید لوازم جانبی اجبار اس ــما گفته می ش اگر به ش
ــه و در مواردی مانند خرید نرم افزار هم بدانید که افراد جوان تری در خانواده  زور نرفت
ــما در این  ــی از پس این ماجرا برآمده و می توانند به ش ــما وجود دارند که به راحت ش
ــول اضافه ای را برای  ــتفاده کنید و پ ــه کمک کنند تا از نرم افزارهای رایگان اس زمین

خرید آن ها نپردازید.
ــفانه بی اعتمادی و بی انصافی در میان فروشندگان این بازار مهم کشور ما دیده  متاس
می شود و برای یک خرید معمولی باید مدت ها تحقیق کرد تا به راحتی کاله سرمان 

گذاشته نشود.
شاید بهتر باشد که در هنگام خرید همیشه با فردی باشید که کمی در این زمینه سر 

رشته دارد و بتواند آگاهی های الزم را در این زمینه به شما دهد.

فروش به شرط خرید لوازم جانبی
 گلسـا ماهیـان

بانوی بزرگترین شرکت آی تی جهان

IBM مدیر عامل شرکت ،Ginni Rometty مصاحبه با

شـرکت آی بی ام در حال حاضر بزرگ ترین خط تولید رایانه و سخت افزارهای 
رایانه در جهان را دارد

یادداشت
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ــت که  اتحادیه اروپا اخیرا به دنبال تصویب طرحی اس
بتواند با استفاده از آن هزینه رومینگ بین اپراتورهای 
متعدد ۲8 کشور اروپایی را حذف کرده و در عمل کل 
ــترکان اروپایی  اروپا در قالب یک اپراتور واحد به مش
خدمات دهد. هدف از انجام چنین کاری تسهیل انجام 
ــترکان و حذف هزینه های اضافی است  امور برای مش
ــورهای مختلف اروپا  ــفر به کش ــترکان در س که مش
ــتند. عالوه بر این گفته  ــور به پرداخت آن ها هس مجب
ــویق بیشتر  ــده که از این طریق قصد دارند تا با تش ش
مردم به استفاده از خدمات الکترونیک، زندگی را برای 

مردم سهل و آسان سازند.
ــفانه در کشور ما هر چند مشابه طرح اشاره شده  متاس
ــده  ــنهاد ش با عنوان حذف رومینگ بین اپراتورها پیش

ــنهادی بلکه  اما این طرح نه به عنوان یک طرح پیش
ــای ارائه دهنده خدمات  ــت برای اپراتوره ــرطی اس ش
ــوم را  ــل س ــل دویی تا بتوانند مجوز خدمات نس نس
بگیرند. یعنی این اپراتورها باید با هزینه های رومینگ 
ــک قدم مهم  ــا بتوانند ی ــار بیایند ت ــن یکدیگر کن بی
ــوم بردارند. اگر هم  ــب مجوز ارائه نسل س برای کس
ــل دویی به هر دلیل عالقه ای به ارائه  اپراتورهای نس
خدمات نسل سوم از خود نشان ندهند، بنابراین حذف 
ــئله ندارد، اجرا  ــگ که هیچ ارتباطی به این مس رومین

نخواهد شد!
ــده گرفته  ــردم نادی ــور ما م ــط در کش ــرا این وس چ
ــت که در اکثر اتفاقات  ــوال بزرگی اس ــوند، س می ش

فناوری اطالعات کشور ما خود نمایی می کند.

از مراسم مذهبی حرم باخبر شوید
سایت ارائه محصوالت سمعی و بصری رضوی

اگر می خواهید از اخبار مراسم مذهبی حرم مطهر با خبر شوید کافی است 
به سایت رضوی سر بزنید. در قسمت فیلم می توانید مراسم مختلفی مانند 
ادعیه و زیارت نامه، سـخنرانی، مرثیه سـرایی، مدیحه سـرایی و محافل 
قرآنی را ببینید. بخش عکس آخرین عکس های گرفته شده از حرم مطهر 
را قرار داده است. اگر می خواهید فایل های صوتی را بشنوید باید به قسمت 
صوت سر بزنید و به خصوص نوآهنگ ها را دانلود کنید. طرح های گرافیکی 

و متن ها هم از دیگر قسمت های این سایت هستند.
www.razaviarchive.aqr.ir 

"صدانت" مرجعی برای فایل های صوتی
بهترین تالوت ها را بشنوید

این سـایت مرجع کاملی از منابع مربوط به مداحی، تالوت و موسـیقی 
و سـخنرانی دارد. در هر کدام از این زیر مجموعه ها اسـامی تمام افراد 
مشـهور و معتبـر در آن حوزه را می بینید. در بخـش تالوت ها می توانید 
قرائت های قاری هایی را که در مسـابقات بین المللی قرآن کریم شرکت 
کرده انـد، ببینید. بخـش یادداشـت های آن نیـز دارای مطالب جالب و 
خواندنی از شـخصیت های مذهبی است. قسمت موسیقی آن نیز عالوه 
بـر خواننـدگان مذهبـی دارای فایل هـای صوتی مربوط بـه خوانندگان 

معروف دیگر است.
www.3danet.ir

سایتی برای محققان اسالمی
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی

مرکـز اطالعات و مدارک اسـالمی منبعـی بی نظیر بـرای پایان نامه ها و 
مقاالت پژوهشی مرتبط با علوم اسالمی است. فهرست وظایف این مرکز 
در بخش معرفی آن آمده است. در بخش اخبار با آخرین محصوالت تولید 
شـده در این مرکز آشنا می شـوید. اگر از محققان حوزه اسالم هستید و 
می خواهید با سایر محققان در ارتباط باشید می توانید در انجمن گفت وگو  
وارد شوید و در زیر عنوان مورد عالقه تان به بحث و نظر بپردازید. حجم 
بسـیار زیادی منابع الکترونیک نیز در این سایت وجود دارد که می توانید 
با جست وجو در پایگاه آن ها را بیابید و استفاده کنید. مقاالت تخصصی و 

سایر آدرس های مرتبط نیز در این سایت وجود دارد.
www.islamicdoc.org

قرآن را حفظ کنید
سایتی برای منابع مختلف آموزش قرآن 

اگر از عالقه مندان به حفظ قرآن هستید که همیشه دوست داشته اند 
روزی حفظ قرآن را شروع کنند، این سایت برای شما مناسب است. 
در لینک مربوط به طرح ملی حفظ می توانید با طرح حفظ حضوری آشنا 
شوید و از نرم افزار لوح محفوظ آن استفاده کنید. طرح های آموزشی 
دیگر این سایت نیز بسیار قابل توجه هستند و گستره بسیار بزرگی 
شامل  تجوید  و  قرائت  مختلف  روش های  تا  محصلین  آموزش  از  را 
می شوند. در آرشیو اخبار می توانید از اخبار این موسسه با خبر شوید.
www.boshra-vahy.ir

ــوان مدیرعامل  ــود به عن ــمت خ ــدن ایچ" از س "برن
شرکت موزیال کناره گیری کرد.

ــده بود  ــر ش ــته منتش این خبر در حالی در هفته گذش
ــد برندن ایچ در ۲4 مارس یعنی کم تر  که گفته می ش
ــت.  ــمت را قبول کرده اس ــه هفته پیش این س از س
ــل کناره گیری وی  ــی در رابطه با عل ــایعات مختلف ش
ــدام وی را نه از روی میل  ــود و برخی اق مطرح می ش
ــار هیات مدیره موزیال و کارکنان این  باطنی بلکه فش

شرکت می دانند.
ــات گرفته است که گفته  ــایعات از آن جا نش ایـن ش
ــت که  ــده اس ــدن ایچ فاش ش ــا روی کار آم ــده ب ش
ــه منع ازدواج  ــن وی از قانون Prop 8 ک ــش از ای پی
ــد و  ــگرایان را در ایالت کالیفرنیا باعث می ش همجنس
ــزان ۱۰۰۰ دالر  ــید، به می ــه به تصویب هم نرس البت

پشتیبانی مالی کرده است.
ــت که برخی از کارکنان  ــه جالب توجه این جا اس نکت
ــرکت موزیال بدون در نظر گرفتن شخصیت علمی  ش
برندن ایچ در توئیتر با اعالم مخالفت خود انتخاب وی 

ــرکت موزیال برای ساختن  را مخالف با آرمان های ش
یک وب آزاد دانسته اند.

ــی  ــذار زبـان بـرنامـه نـویس ــچ بنـیـان گـ برندن ایـ
ــت و این کار را در زمانی انجام داد  JavaScript اس

ــغول به کار بود. او  ــرکت Net Scape مش که در ش
ــرکت موزیال  همچنین عنوان یکی از بنیان گذاران ش
ــال ۱998 به وجود  ــه در س ــد ک را هم یدک می کش
ــت مدیریت در ۲4 مارس ۲۰۱4  آمد. پس از قبول پس
ــتیبانی مالی وی از قانون Prop 8 مطرح  ــئله پش مس
ــایت های  ــر کارکنان موزیال یکی از س ــد. عالوه ب ش
ــریابی آمریکایی که به گفته خودش 8  پرطرفدار همس
درصد از آمار بازدیدکنندگانش همجنسگرا هستند، در 
یک اعتراض اینترنتی وقتی بازدیدکنندگان با مرورگر 
ــدند، به آن ها  ــایت متصل می ش فایرفاکس به این س
ــه مدیرعامل آن  ــا از فایرفاکس ک ــه می کرد ت توصی

"برندن ایچ" است، استفاده نکنند.
ــائل باعث شد تا رئیس هیات مدیره موزیال  همین مس
ــرکت موزیال خبری  ــود. در وبالگ ش وارد معرکه ش

ــد که در آن رئیس هیات مدیره موزیال که  ــر ش منتش
ــد، گفته است: "شرکت  ــل بیکر" می باش خانم "میش
ــبرد  ــاس کرده که به اندازه کافی در پیش موزیال احس
ــریع عمل نمی کند بنابراین تصمیم گرفت  اهدافش س
ــری برندن ایچ  ــکل را حل کند. کناره گی ــه این مش ک
تصمیمی است که خودش گرفته است تا از این طریق 

به موزیال و جامعه آن کمک کند".
ــت از اهداف  ــر در وبالگ موزیال با حمای ــته بیک نوش
موزیال در رابطه با ساختن وبی آزاد در سایه برابری و 
ــئله  آزادی بیان ادامه می یابد، بدون آن که به این مس
ــد که مخالفت با یک قانون خود  ــته باش توجهی داش
ــه برندن ایچ بعد  ــد. با آن ک می تواند آزادی بیان باش
ــای حمایتش از قانون Prop 8 گفته است که  از افش
ــت ربطی به اهداف موزیال ندارد  نظرش درباره سیاس
ــمت  ــار کارکنان و هیات مدیره موزیال از س اما با فش
ــل بیکر در رابطه با  مدیرعاملی کناره گیری کرد. میش
ــی موزیال گفت که  ــای بعدی برای مدیرعامل گزینه ه

هنوز در حال بررسی هستند.

نقش مردم چه رنگی دارد؟

علم بهتر است یا

 علی رضــا مظاهـری

مدیرعامل سه هفته ای موزیال از سمتش کناره گیری کرد

لینــــکدونی
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ــات موتور  ــترش امکان ــافت با گس ــرکت مایکروس ش
ــت وجوی بینگ، شرایطی را فراهم کرده است تا از  جس
طریق جست وجوی آنالین، اطالعات تخصصی بیشتری 
را در حرفه های مختلف در اختیار کاربران قرار دهد. این 
شرکت هفته گذشته، ویژگی جدید موتور جست وجوی 
ــاخه های  ــه از جمله انواع ش ــرای ۱5۰ حرف ــود را ب خ
ــاغل دیگر معرفی کرد.  ــکی، وکالت، امالک و مش پزش
ــت وجو به جای یک لینک، از  بر این اساس، نتایج جس
طریق کارت تصویری برای کاربران ارائه می شود. نتایج 
شامل اطالعاتی مانند تخصص های حرفه ای و آموزشی 

و همچنین آدرس ها و تلفن های الزم می باشد.

جستوجویتخصصی
موتور جست وجوی بینگ از طریق فراخوانی یک تصویر 
لحظه ای که به منظور ارائه اطالعات مفیدتر به کاربران 
ــدن جست وجو  ــده است، به تخصصی تر ش طراحی ش
کمک می کند. به عبارت دیگر ترکیب اطالعات و ارتباط 
بین موضوعات مختلف به عنوان شاخص بینگ مطرح 

ــایت هایی  ــد که به نوعی وجه تمایز آن با وب س می باش
ــد. الزم به ذکر  ــت که در این زمینه فعالیت می کنن اس
ــت تصویر لحظه ای در موتور جست وجوی بینگ در  اس

پنل سمت راست صفحه نتایج ظاهر می شود.

اهدافتوسعهبینگ
یکی از اعضای تیم توسعه بینگ، جامعیت و عالقه مندی 
مخاطب را دو هدف اصلی پروژه عنوان کرده و در بیانیه ای 
آورده است: "از آن جا که جامعیت در ارائه اطالعات مورد 
نیاز مهم است، عالوه بر عالقه مندی کاربران بر این اصل 
توجه ویژه داریم. با همین استدالل، اطالعات متنی جالب 
ــت کاربران نباشد، در نتایج  و مفید حتی اگر مورد درخواس

جست وجو نمایش داده خواهد شد".
 

بینگپیشبینیمیکند
به منظور ارائه چارچوب مناسب نتایج جست وجو، بینگ از 
داده های موجود در وب سایت هایی مانند ویکی پدیا، شبکه 
ــتفاده می کند.  اجتماعی لینکدین، IMDB و Netflix اس

ــتری در رابطه  ــاس اطالعات تکمیلی بیش بر همین اس
ــب نمایش داده  ــت وجو برای مخاط با موضوع مورد جس
می شود. به عنوان مثال اگر کاربری در خصوص یک بازیگر 
معروف سینما جست وجو کند، اطالعاتی در مورد روابط و 
فیلم های هنرپیشه مورد نظر ارائه می گردد. همچنین بینگ 
در تالش برای درک بهتر زبان می باشد و اقداماتی در این 
زمینه انجام داده است. به عنوان مثال با جست وجوی جمله 
ــت؟" پاسخ "تیم  ــی مدیرعامل شرکت اپل اس "چه کس
ــود. در همین  کوک" در باالی صفحه نمایش داده می ش
راستا، پردازش زبان در موتور جست وجوی بینگ در حال 
ــت. همچنین مایکروسافت قصد دارد بینگ  پیشرفت اس
ــی برای پیش بینی های مختلف تبدیل کند. به  را به محل
عبارت دیگر قرار است کاربران از طریق موتور جست وجوی 
بینگ پیش بینی اطالعات مربوط به آب و هوا، قیمت های 
مختلف از جمله پروازها را دنبال کنند تا بتوانند برنامه ریزی 
بهتری برای تعطیالت خود داشته باشند. همچنین کاربران 
ــت وجو  می توانند در صورت نیاز از یادآوری این موتور جس
برای کارهای روزانه از جمله تهیه ناهار یا شام استفاده کنند.

توپ در میدان شرکت های اینترنتی
رشیـد     زارعی 

مایکروسافت از ویژگی های جدید موتور جست وجوی خود خبر داد

ــوص اینترنت به  ــردم در خص ــکایت های م اغلب ش
ــد. با توجه  ــرعت پایین و اختالل می باش ــت س دو عل
ــت کیفیت و  ــران اینترنت از وضعی ــکایات کارب به ش
سرعت اینترنت، وزیر ارتباطات از مدیران شرکت  های 
ــت  ــته اس ــرویس  های اینترنتی خواس ــده س ارائه دهن
ــود را افزایش دهند.  ــده خ ــا کیفیت خدمات ارائه ش ت
ــتفاده  ــاره به این که ترغیب مردم به اس واعظی، با اش
از اینترنت از اهداف وزارت ارتباطات است، افزود: "در 
حال حاضر هیچ محدودیتی برای واگذاری پهنای باند 
ــرعت وجود  ــرکت  های ارائه دهنده اینترنت پرس به ش
ــرکت  های ارائه دهنده  ــاس باید ش ــدارد". بر این اس ن
ــه 8 را  ــتراک یک ب ــرعت، ضریب اش ــت پرس اینترن
اجرایی کنند در غیر این صورت با آن ها برخورد قانونی 

ــد. به گفته آقای وزیر تا زمانی که شرکت ها  خواهد ش
ــتراک یک به ۲۰ یا  ــتر، به ضریب اش برای درآمد بیش
ــرعت اینترنت باال نمی رود و  بیشتر عمل می کنند، س
مشکالت باقی خواهد ماند. با این حال دیگر بهانه ای 
ــرکت های PAP وجود ندارد و همه شرکت  ها  برای ش
باید مراکز پاسخگویی فعال داشته باشند؛ چرا که این 
ــرکت  ها توسط  موضوع در ارزیابی و رتبه بندی این ش

سازمان تنظیم مقررات لحاظ خواهد شد.
ــی  ــن امیدواری برای حل اساس ــر ارتباطات ضم وزی
ــه به لزوم  ــت اینترنت، با توج ــرعت و ارتقاء کیفی س
اجرایی شدن پروژه های طراحی شده در چند ماه اخیر، 
ــدت زمان الزم برای اصالح وضعیت اینترنت را ۱8  م

ماه اعالم کرد.

از شر پاک نشدنی ها خالص شوید
نرم افزاری کوچک برای حذف فایل های سمج

حتما برای شـما هم پیش آمده اسـت که برای حذف کردن یک فایل یا 
فولدر با خطا مواجه شوید. این مشکل در بیشتر موارد با Restart کردن 
ویندوز برطرف می شـود و می توانید فایل مورد نظر را پاک کنید اما گاهی 

حتی با Restart کردن ویندوز هم نمی توانید آن فایل را حذف کنید.
  دلیل این مشـکل معموال این اسـت کـه فایل مورد نظر توسـط برنامه 
دیگری در حال اسـتفاده است. این برنامه می تواند اکسپلورر ویندوز و یا 

یک نرم افزار دیگر باشد.
طبیعی است که وقتی سیستم عامل در حال خواندن یا پردازش یک فایل 
اسـت، آن را قفل می کند تا قابل حذف نباشـد. در این مواقع پوشه ای که 

فایل مورد نظر در آن قرار دارد، هم قابل حذف نیست.
 برای حل این مشکل، می توانید از نرم افزار Unlocker استفاده کنید. این 
نرم افزار می تواند تمام پردازش ها و ارتباطات یک فایل با سیستم عامل را 

قطع کند و سپس شما قادر خواهید بود آن فایل را حذف کنید.
 )Rename( عالوه بر مشـکل پاک کردن، گاهی اوقات امکان تغییر نام
یـک فایل یا فولدر هم وجود نـدارد. دلیـل این مشـکل هم مثل مشـکل 
قبلی اسـت. نرم افزار Unlocker به کلیک راست اضافه می شود و شما 
می توانیـد روی هر فایل یا پوشـه ای آن را اجـرا کنید. به این ترتیب قادر 
خواهیـد بود فایل ها یا پوشـه هایی را که در هنـگام حذف خطا می دهند و 

حذف نمی شوند، به راحتی پاک کنید.

http://goo.gl/WXIXfU
Size: 1.25 MB

برنامه ای برای بچه دارها!
صفحه کلید و ماوس را خود قفل کنید

توسـط نرم افـزار Key Freeze می توانید ماوس و صفحه کلید کامپیوتر 
خود را به راحتی و سریع قفل کنید. این نرم افزار برای زمانی مفید است که 
فرزند خردسال شما همان اطراف است و شما می خواهید برای لحظاتی از 
پای سیستم بلند شوید. به این ترتیب خیال تان راحت است که نمی تواند 

خرابکاری کند!
 وقتی ماوس و صفحه کلید را با این نرم افزار قفل می کنید، دسکتاپ شما 
در پشـت پنجره این برنامه همچنان مشـخص اسـت و هر چیزی که در 
دسکتاپ در حال اجرا بوده ادامه پیدا می کند. حتی اگر یک فیلم یا موسیقی 
در حال پخش باشد. فقط در این حالت ماوس و صفحه کلید کار نمی کنند. 
برای استفاده از این نرم افزار، کافی است آن را اجرا کنید. بالفاصله پنجره 
آن باز شده و یک شمارنده معکوس )از 5 تا 1( آغاز می شود و بعد از 5 ثانیه 

ماوس و صفحه کلید قفل می شوند.
 برای باز شـدن قفل نیز کافی اسـت کلید های Ctrl+Alt+Del را بزنید. 
توجه داشته باشید که Key Freeze یک نرم افزار امنیتی نیست بلکه فقط 
برای جلوگیری از خرابکاری کودکان در کامپیوتر شما )وقتی برای دقایقی 

سیستم را ترک می کنید( طراحی شده است.
 

http://goo.gl/0KkvMg
Size: 575 KB

بینگ در مسیر توسعه

پیشنهادهفته



سال هفتم/شماره سیصدوسیزده/چهارشنبه 20 فروردین 1393
9  A p r i l  2 0 1 4  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

وقتی از مطالب موجود در یک سایت خوش تان می آیـد، تصمیـم می گیرید که بعدها 
زمان  در  را  مطلـب  ادامـه  حتـی  یا  کنید  بازخوانی  را  مطالب  بازگردید،  سایت  به 

دیگری بخوانید.
مرورگرها امکان Favorite یا Bookmark را برای به خاطر سپردن نشانی سایت ها 
به  باشید  داشته  اطمینان  که  می آید  کار  به  زمانی  گزینه  این  اما  کرده اند  طراحی 
اینترنت دسترسی خواهید داشت و البته مدیران سایت نیز مطلب را حذف نمی کنند و 
به سادگی می توانید دوباره به سایت بازگردید؛ در غیر این صورت باید راه های دیگر 

را امتحان کنید.
است.  موفق  نا  تجربه  یک   Save As امکان  از  استفاده  با  سایت ها  کردن  ذخیره 
معموال سایت آن طوری که دیده می شود، ذخیره نمی شود چرا که بیشتر سایت ها 
به اطالعاتی از سرورهای خود وابسته اند و Save As کردن آن ها، باعث می شود 
بخشی از اطالعات که باعث شکل گرفتن سایت پیش روی شما شده، از دست برود. 
به همین دلیل معموال تصاویر حاصل از Save As کردن سایت ها به هم ریخته و 

ناقص است.
این جا است که ابزار Print To PDF یک ابزار بسیار مفید و کاربردی برای پاسخ 
 Print pages to نام  با  افزونه  از یک  فایرفاکس  مرورگر  بود.  نیاز خواهد  این  به 
 PDF برخوردار است که می تواند به سادگی محتوای هر سایت را به یک فایل Pdf

تبدیل کند.
البته فایل PDF ذخیره شده دیگر تعاملی نیست و صرفا برای مطالعه بعدی موثر 
است. یک فایل PDF راحت ذخیره می شود، در حالت آفالین کار می کند و سایت را 

همان طوری که دیده می شود، ذخیره می کند.
است.  فایل  یک  تنها  ذخیره سازی  روش  این  خروجی   Save As روش  بر خالف 
افزونه Print pages to Pdf بسیار کم حجم است و حافظه کمی اشغال می کند و 
چون در یک مرورگر کار می کند، مستقل از پلتفورم است و می تواند به راحتی یک یا 

همه Tabهای باز را به PDF تبدیل کند.
اما کاربرانی که از فایرفاکس استفاده نمی کنند، چه کار کنند؟ کاربران مرورگر کروم 
ذخیره  برای   Web page captures from browser افزونه  از  می توانند  نیز 

سایت ها در فرمت PDF استفاده کنند.
این ابزار امکان ارسال فایل ذخیره شده از طریق ایمیل و یا چاپ آن با چاپگر های 
موجود را نیز فراهم می کند و تا کنون در چند مجله و سایت ها مشهور، به عنوان ابزار 

برگزیده و پیشنهادی معرفی شده است.

ــی، یکی از  ــای عموم ــیب پذیری ها در نرم افزاره آس
ــاوری اطالعات در  ــن چالش های امنیت فن بزرگ تری
ــود، صرف نظر از این که این  ــوب می ش جهان محس
ــیب پذیری ها در جاوا، موتورهای تسال یا کنسولی  آس

مانند Xbox 360 دیده شود.
نکته جالب این جاست که برخی از این آسیب پذیری ها 
ــز قادر به  ــک کودک نی ــتند که ی ــاده هس آن قدر س
ــت. در  ــد اتفاقی( برخی از آن هاس ــایی )هر چن شناس
ــرکت مایکروسافت  ــته ش یک مورد عینی هفته گذش
ــت یک  ــته اس ــاله توانس اعالم کرد یک کودک 5 س
 Xbox 360 ــول  کنس در  را  ــدی  ج ــیب پذیری  آس

شناسایی کند.
این کودک توانسته بود با وارد کردن چند Space به 
حساب کاربری پدر خود در کنسول Xbox 360 وارد 

شده و بازی های فیلتر شده را اجرا نماید.
ــان امنیتی جزئیات  ــک نمونه جدی تر، محقق اما در ی
ــاله امنیتی  ــی و کدهای اثبات کننده برای 3۰ مس فن
که خدمات ابر جاوا اوراکل را تحت تاثیر قرار می دهد 

منتشر کردند.
برخی از این مسائل می توانند به مهاجمان اجازه دهند 
که برنامه های کاربردی جاوا را مورد سوءاستفاده خود 

قرار دهند.
ــتانی که بسیاری  به نقل از ماهر محققان امنیتی لهس
ــته کشف کرده  ــیب پذیری های جاوا را در گذش از آس
بودند، تصمیم گرفتند تا این مسائل را به طور عمومی 
ــتریان  ــات ابر جاوا اوراکل به مش ــاء نمایند. خدم افش
ــاوا را روی  ــا برنامه های کاربردی ج ــازه می دهد ت اج
سرور کالسترهای WebLogic در مرکز داده اوراکل 

اجرا نمایند.
این خدمات امنیت باال، دسترسی پذیری باال و عملکرد 
خوب برای برنامه های کاربردی حیاتی کسب و کارها 

ــده در جدول  ــائل گزارش ش ــد. مس ــم می کن را فراه
ــدی اوراکل برای اصالح عبارتند از: "دور زدن  زمان بن
ــت  ــی جاوا، دور زدن قوانین فهرس sandbox امنیت

ــتفاده از رمزهای عبور اشتراکی  ــفید API جاوا، اس س
ــی به رمزهای  ــرور WebLogic، دسترس Admin س

 ،Policy Store عبور کاربران به صورت متن ساده در
ــانی نشده  ــتفاده از نرم افزارهای جاوا SE به روزرس اس
ــت و  روی خدماتی که فاقد ۱5۰ رفع امنیتی بوده اس
مسائلی که منجر به حمالت اجرای کد از راه دور علیه 

."WebLogic سرور
محققان امنیتی اظهار داشتند که راهی را یافته  اند که 
ــط آن یک کاربر خدمات ابر جاوا اوراکل می تواند  توس
ــای کاربر دیگر این  ــه برنامه های کاربردی و داده ه ب
ــی یابد.  ــات در یک مرکز داده منطقه ای دسترس خدم
ــی، امکان خواندن و نوشتن داده ها و  منظور از دسترس
ــرور  همچنین امکان اجرای کد جاوای دلخواه روی س

WebLogic هدف می باشد.

ــی  ــی ها با افـزایـش حـق دسترس تمامی این دسترس
ــک خطـر  ــرد و یـ ــورت می گیـ ــر Admin صـ کارب
ــتم  ــی مهلک و نابود کننده بـرای کل این سیس امنیت

محسوب می شود.
شرکت اوراکل تمامی 3۰ آسیب پذیری را در ۱۲ فوریه 
ــت اما همچنان اصالحیه ای برای آن ها  تایید کرده اس
منتشر نکرده است؛ به همین دلیل می توان گفت این 
ــرایط از زمان  ــیب پذیرترین ش خدمات در یکی از آس

عرضه عمومی خود قرار دارد.
ــورد تهدید  ــال نیز اخیرا م ــای الکتریکی تس موتوره

حمالت سایبری قرار گرفته اند.
ــاب های  ــورت گرفته، حس ــه تحقیقات ص ــا توجه ب ب
ــال تنها با رمزهای عبور ساده  کاربری موتورهای تس
ــیار  ــوند و در نتیجه برای هکرها بس ــت می ش حفاظ

ــین ها را ردیابی و  ــت تا به طور بالقوه، ماش ــاده اس س
قفل آن ها را باز نمایند. صاحبان موتورهای تسال باید 
هنگام سفارش ماشین خود، یک حساب کاربری را در 
ــایت teslamotors.com ایجاد نمایند و سپس با  س
استفاده از همان حساب کاربری می توانند با استفاده از 
ــقف ماشین را باز  برنامه های iOS از راه دور درها و س

و بسته نمایند و مکان ماشین خود را بیابند.
یک محقق امنیتی با نام Nitesh Dhanjani  در وب 
ــایت خود نوشت: "با وجود دسترسی به ویژگی های  س
مهم ماشین، این حساب کاربری تنها توسط یک رمز 
ــد حداقل طول  ــل پیچیدگی مانن ــاده با حداق عبور س
ــتفاده از حداقل یک عدد یا یک  ــش کاراکتر و اس ش

حرف حفاظت می شود".
ــد  ــت به نظر نمی رس این متخصص امنیتی معتقد اس
ــال دارای خط مشی های امنیتی  ــایت موتور تس که س
مناسبی در خصوص ورود نادرست به حساب کاربری 
ــود جلوی  ــد که باعث ش ــته باش ــتریان خود داش مش
 brute force ــط حمالت حدس زدن رمز عبور توس

را بگیرد.
ــا یکی از  ــالت brute force تنه ــود حم ــا این وج ب

تهدیدات بالقوه این سیستم است.
ــد هدف حمله  ــال همچنین می توانن ــاب های تس حس
ــرار بگیرند یا اگر  ــرقت هویت ق بدافزار یا حمالت س
ــایت  ــک رمز عبور در چندین س ــین از ی صاحب ماش
ــد می توانند در معرض خطر نشت  ــتفاده کرده باش اس

رمز عبور قرار بگیرند.
ــت الکترونیکی مرتبط با  به عالوه در صورتی که پس
حساب کاربری تسال در معرض خطر قرار بگیرد، یک 
ــادگی می تواند رمز عبور این حساب را به  مهاجم به س

نفع خود تغییر دهد.
کسـری پاک نیت 

سایت ها را PDF کنید

رخنه های امنیتی کاربران را تهدید می کنند
Xbox 360 آسیب پذیری های جدید برای جاوا، موتورهای تسال و

ترفندویندوز

گاهی ممکن است بخواهیم یک فایل صوتی یا تصویری را روی سایت خود پخش نماییم. 
تگ های HTML مختلفی برای این کار وجود دارد که در این جا به ذکر آن ها می پردازیم.

یکی از این تگ ها >audio< می باشد که برای پخش فایل صوتی کاربرد دارد. توجه 
شود که فقط پسوندهای ogg ،mp3  و wav قابل پخش توسط این تگ می باشند. مثال:
<audio>

  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">

  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">

  Your browser does not support the audio tag.

</audio>

در این روش یک یا چند تگ source را می توانیم در میان تگ های audio گذاشته 
آدرس فایل را پسوندهای مختلف در صفت src مقداردهی نماییم. پسوند فایل را نیز 
به  جست وجوگر  موتور  صورت  این  در  نماییم.  مقداردهی   type صفت  در  توانیم  می 
را  فایل ها  پسوند  از  یک  هیچ  اگر  کند.  پشتیبانی  می تواند  که  می رود  پسوندی  سراغ 
پشتیبانی نکرد نیز پیام قبل از اتمام تگ را نمایش می دهد. توجه شود که گذاشتن پیام 
 >video< عدم نمایش اختیاری می باشد. برای نمایش فایل تصویری می توانیم از تگ
استفاده نماییم. روش کار در مورد تگ video نیز مشابه مورد قبل می باشد با این تفاوت 
این تگ  video استفاده می شود و فرمت های قابل نمایش در  از   audio که به جای 
MP4 ،WebM و Ogg می باشد. این دو تگ چند صفت را دارا می باشند که عبارتند از 

Controls: که کنترل های نمایشی مانند play و pause روی صفحه ظاهر می کند. 

autoply فایل را پس از بارگذاری بدون نیاز به زدن 

دکمه play پخش می کند. Loop پس از اتمام فایل 
پخش آن را تکرار می کند و در نهایت muted صدای 

فایل را در نمایش اولیه قطع می نماید.
یکی دیگر از تگ هایی که در این زمینه کاربرد دارد 
این تگ می توان  می باشد. توسط   >embed< تگ 

فایل های مختلف را با هر پسوندی اجرا کرد. مثال:
<embed src="horse.mp3"/>

در این بخش به ذکر چند نمونه کاربردی از پخش 
این بخش کد زیر  آزمایش  برای  فایل می پردازیم. 
را در یک فایل notepad با پسوند html. ذخیره 
test. نمایید. سپس دو فایل صوتی با نام و پسوند

و  نام  با  تصویری  فایل  دو  و   test.ogg و   mp3

کنار  در  را   movie.ogg و   movie.mp4 پسوند 
فایل htmlی که با notepad ساختید، قرار دهید. 
جست وجوگر  موتورهای  با  را   Html فایل  سپس 
در   Internet Explorer و   Firefox، Chrome

صورت امکان با نسخه های مختلف باز نمایید.
<xmp>

<!DOCTYPE html>

<html> <body> <audio controls>

<source src="test.ogg" type="audio/ogg">

<source src="test.mp3" type="audio/

mpeg"> Your browser does not support 

the audio element. </audio>

<audio controls autoplay >

<source src="test.mp3" type="audio/

mpeg"> </audio>

<audio controls loop >

<source src="test.mp3" type="audio/mpeg"> 

</audio> <audio controls loop autoplay>

<source src="test.mp3" type="audio/

mpeg"> </audio>

<video width="420" height="300" 

controls><source src="movie.mp4" 

type="video/mp4">

  <source src="movie.ogg" type="video/

ogg">

  Your browser does not support the video 

tag.

</video>

<embed src="test.mp3"/>

</body>

</html>

</xmp>

پریچهر محبی 

HTML پخش فایل صوتی و تصویری درHTML نمونه کاربردی از پخش فایل در
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خداحافظی اوبونتو وان
شرکت کنونیکال از رایانش ابری استعفا می دهد

با اطالعات دقیق شهر مشهد آشنا شوید

ــهد جایگاه مناسبی برای آشنایی با اطالعات و آمار  ــتان مش پورتال فرماندهی شهرس
این شهر بزرگ است.

ــت خدمات ارائه  ــه اصلی بخش خدمات اینترنتی این پایگاه می توانید فهرس در صفح
شده را ببینید.

ــاب  ــن همراه، پرداخت اینترنتی قبوض، صورتحس ــات اینترنتی تلفن ثابت، تلف خدم
مشترکان شرکت گاز و خدمات آب و فاضالب. نشانی این سایت

http://www.khorasan.ir/

است. در لینک وضعیت اقتصادی می توانید کلیه اطالعات مربوط به بخش کشاورزی، 
صنعت و معدن، بخش اقتصادی و بخش خدمات را ببینید.

ــیار جامعی در هر کدام از این حوزه ها دارد که می تواند برای  ــایت اطالعات بس این س
ساکنان شهر جالب توجه باشد.

ــت محصوالت و  ــایت می توانید فهرس ــاورزی از این س به عنوان مثال در بخش کش
ــت  ــت هر کدام از آن ها را ببینید و یا در بخش صنعت و معدن فهرس ــطح زیر کش س
ــی و  ــش این فرمانداری را بررس و جزئیات کلیه واحدهای صنعتی و معدنی زیر پوش

مشاهده کنید.
ــه می توانید  ــت ک ــزان منابع آبی و حجم هر کدام اس ــات مهم میـ ــی از اطالعـ یک
ــدهای مخزنی را در بخش منابع آبی  ــمه ها، س اطالعات مربوط به تعداد چاه ها، چش

این سایت ببینید.
ــامل  ــیار کاربردی وجود دارد که ش ــگری لینک های بس ــم و گردش در بخش توریس
ــی، آرامگاه ها و  ــتی، مکان های تاریخ ــوغات و صنایع دس ــت انواع هتل ها، س فهرس

مقبره ها و جاذبه های گردشگری است.
ــت کامل خانه های فرهنگ محله ها، مجتمع های  در بخش فرهنگی و تفریحی فهرس

ورزشی و فرهنگی و هنری مشهد وجود دارد.
ــهد نیز به طور کامل در این بخش از سایت معرفی  ــگری شهر مش جاذبه های گردش

شده است.
ــماری های نفوس و مسکن مشهد را برای  ــتید و نتایج سرش ــجوی آمار هس اگر دانش
ــع اطالعاتی به این  ــد در بخش بایگانی و مناب ــود الزم دارید می توانی ــای خ پروژه ه

اطالعات دست پیدا کنید.
فهرست کامل دستگاه های اجرایی نیز در لینک مرتبط با آن وجود دارد. این دستگاه ها 
ــامل مراکز خدماتی و عمرانی، دانشگاه ها، اقتصادی و بازرگانی، آموزش و پرورش،  ش

دینی و مذهبی و فرهنگی و هنری است.

همان طور که می دانید شرکت کنونیکال و محصول 
پیشرو در حوزه  از شرکت های  اوبونتو یکی  معروفش 
لینوکس های متن باز در دنیا است.  اوبونتو وان سرویس 
اوبونتو  سیستم عامل  با  که  است  کنونیکال  ابری 
اولین  از  یکی  وان  اوبونتو  دارد.  را  همخوانی  حداکثر 
سرویس های ابری است که به شما 5 گیگابایت فضای 
ابری رایگان می دهد که می توانید عالوه بر اوبونتو از 
iOS، آندروید، ویندوز و OSX اطالعات و داده هایتان 

را به آن ارسال و یا از آن دریافت کنید. اگر به این فکر 
افتاده اید که شروع به استفاده از این سرویس کنید باید 
این  تا  زیرا کنونیکال تصمیم گرفته  دارید  نگه  دست 
این  است،  ساده  هم  دلیلش  کند.  تعطیل  را  سرویس 
سرویس برای کنونیکال پول ساز نبوده و از آن جایی که 
بازار رقابت در این حوزه بسیار داغ تر شده است و رقبای 
کنونیکال فضای رایگان بسیار بیشتری ارائه می دهند 

کنونیکال توان رقابت با آن ها را ندارد.
از آن جایی که کنونیکال قرار است در حوزه تلفن های 
را روی  تمرکزش  تمام  دارد  نیاز  کند  رقابت  هوشمند 
ایده یک سیستم عامل یکپارچه بگذارد. شاید این یک 
تصمیم هوشمندانه باشد؛ به هر حال اگر شما هم کاربر 
این سرویس بوده اید تقریبا ۲ ماه فرصت دارید تا تمام 
اطالعات خودتان را از روی این فضا به سرویس ابری 
خود  دستگاه  سخت  دیسک  کم  دست  یا  و  دیگری 
منتقل کنید. همچنین کنونیکال اعالم کرده است که 
کدهای مربوط به سرویس ابری اوبونتو وان را منتشر 
خدمات  می خواهند  که  دیگران  برای  تا  کرد  خواهد 

فضای ابری راه اندازی کنند، الهام بخش باشد.

اپلبهدنبالتلفنهایبزرگ
در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به شکایت اپل از 
سامسونگ بخشی از اسناد داخلی این شرکت منتشر 

در جهت  این شرکت  اهداف  از  نشان  که  است  شده 
سیاست ها  این  دارد.  آندرویدی  ابزارهای  با  مقابله 
همچنین راهکارهایی را نیز برای افزایش فروش ابزار 

اپلی پیشنهاد داده اند.
بازاریابی  مدیر  شیلر"،  "فیل  از  پرسش  جریان  در 
برنامه ریزی  به  مربوط  اسناد  از  بخشی  اپل،  شرکت 
که  میالدی  سال ۲۰۱4  در  فروش محصوالت  برای 
شده  منتشر  است،  پیش  سال  فروردین ماه  به  متعلق 
برای  درخواست  کاهش  از  حکایت  اسناد  این  است. 
رشد  نرخ  ادعا  این  گواه  که  دارد  هوشمند  تلفنهای 
تلفنهای هوشمند عنوان شده است که می تواند منجر 
سند  این  شود.  نیز  اپل  آیفون های  فروش  کاهش  به 
ارائه  کاربران  عالیق  سوی  از  را  اطالعاتی  همچنین 
داده است که به سوی محصوالتی با صفحه نمایش 
این  است.  کرده  پیدا  پایین تر سوق  قیمت  با  بزرگ تر 
سند با عنوان "کاربران در پی دستگاهی هستند که ما 

ارائه نمی دهیم"، نام گذاری شده است.
این  اپل  اسناد، وکالی  این  از  نمایش بخشی  از  پس 
اسناد را از منظر عموم دور کرده و اعالم کردند که این 
اسناد جزو مدارک داخلی شرکت بوده و باقی قسمت ها 
"بیل  ادامه  در  ندارد.  دادگاه  کنونی  موضوع  به  ربطی 
به  را  دیگری  سند  سامسونگ  مدافع  وکیل  پرایس"، 
نمایش گذاشت که در بردارنده محتوایی مبنی بر رقابت 
این  دارد.  یافته  توسعه  بازارهای  در  تلفنهای هوشمند 
سند به این موضوع اشاره کرده است که در دو سال 
آتی شمار باالیی از تلفنهای هوشمند آندرویدی با اندازه 
صفحه نمایش بیش از چهار اینچ در بازار حضور خواهند 
داشت. در مورد اپل، این شرکت هم اکنون محصوالتی 
را با اندازه صفحه نمایش 4 اینچ به بازار عرضه می کند 
این  گویا  اما  است   5S آیفون  و  تاچ  آیپاد  شامل  که 
صفحه نمایش  با  محصوالتی  عرضه  درصدد  شرکت 

4.7 و 5.5 اینچ در سال ۲۰۱4 میالدی است که در 

قالب آیفون 6 به بازار عرضه خواهد شد.

سرویسیبرایکوتاهسازیلینکها
مدتی قبل، گوگل برنامه آندرویدی را منتشر نمود که به 
کاربرانش کمک می کند لینک های بلند را کوتاه نموده 
لینک ها  این که چه کسانی روی  نظیر  از جزئیاتی  و 

کلیک نموده اند نیز آگاه شوند.
برای  را   goo.gl سرویس  که  است  مدت ها  گوگل 
است.  نموده  عرضه  کاربران  لینک های  کوتاه سازی 
کاربران قادرند به وسیله اطالعات کاربری خود، در این 
سایت وارد شده و پس از Paste کردن لینک طوالنی 
دریافت  از گوگل  را  آن  از  بسیار کوتاه تر  خود، نسخه 
کنند. همچنین گوگل در باالی لینکی که به صورت 
دوستانه به اشتراک گذاشته شده باشد، اطالعاتی آماری 
نموده اند،  بازدید  لینک  این  از  با کسانی که  رابطه  در 

ارائه خواهد کرد.
مدتی قبل، گوگل نسخه آندرویدی این سرویس را نیز 
به صورت رسمی در اختیار کاربران گجت های همراه 
خود قرار داد تا کوتاه سازی و پیگیری لینک ها را برای 

این دسته از کاربران آندرویدی نیز آسان تر سازد.
این برنامه رایگان بوده و شما می توانید آن را از اینترنت 

دریافت نمائید.
مختلف  برنامه های  و  سرویس ها  از  بسیاری  البته 
برنامه  ولی  دارند  وجود  لینک ها  کوتاه سازی  برای 
مجازی  شبکه های  اکثر  در  چه  آن  خالف  بر  فوق، 
بدین منظور وجود دارد، به شما این امکان را می دهد 
را  خود  پست های  از  استقبال  و  تاثیرگذاری  میزان  تا 
بهتر و دقیق تر بسنجید. با استفاده از برنامه گوگل برای 
کوتاه کردن لینک ها، شما در عرض چند ثانیه می توانید 

لینک های بلند را به لینک کوتاه و جذاب تبدیل کنید.

شهروندالکترونیک

ــد دیسک های  ــه قبل گفته ش همان طور که در جلس
زنده لینوکس بسیار متنوع بوده و هر کاربری بسته به 
نیاز خود می تواند توزیع مورد نظر خود را انتخاب کند. 
ــک زنده لینوکس فقط کافی  ــاخت یک دیس برای س
است Image آن را از اینترنت تهیه کرده و روی یک 
ــک خام رایت کنید. برای دانلود انواع توزیع های  دیس
ــخه های زنده آن ها می توانید به سایت  لینوکس و نس
مرجع www.distrowatch.org مراجعه کنید. اغلب 

این توزیع ها رایگان بوده و تعداد کمی که تجاری هستند با قیمتی اندک عرضه می شوند. 
ــرده و در تنظیمات  ــت رایانه را Reset ک ــک زنده فقط کافی اس برای اجرای یک دیس
Setup رایانه گزینه Boot from CD را فعال کنید و دیسک را در سی دی رام قرار دهید. 

ــود، توزیع  ــه در مورد آن توضیحاتی داده ش ــت در این جلس لینوکس زنده ای که قرار اس
ــک و بازیابی  ــن بندی هارددیس ــوده که دارای ابزارهای مختلف برای پارتیش Pmagic ب

ــت. همه توزیع های لینوکسی خدمات  ــت رفته سیستم اس ــن ها و اطالعات از دس پارتیش
ــتم عامل را ارائه می کنند اما از آن جا که هر یک برای مصارف خاصی  معمول یک سیس
ــت دارای ابزارهای  ــده اند، در زمینه خدماتی که برایشان تعریف شده اس ــعه داده ش توس
ــتم عامل از  ــه Pmagic که عالوه بر خدمات معمول یک سیس ــتند. از جمل متنوعی هس
نرم افزارهای متنوعی برای پارتیشن بندی و بازیابی اطالعات استفاده می کند. از امتیازاتی 
که می توان برای این توزیع به آن اشاره کرد اندازه بسیار کوچک آن است که می توانید آن 
 RAM را روی یک مینی سی دی رایت کرده و استفاده کنید. همچنین می توانید آن را روی
رایانه نیز کپی کنید. این ویژگی باعث می شود سرعت کار سیستم عامل بسیار باال رود و بعد 
ــتم عامل روی RAM می توانید سی دی را بردارید. به این ترتیب به وسیله یک  از کپی سیس
ــما می توانید به هر تعداد که می خواهید رایانه را با لینوکس  ــک از این سیستم عامل ش دیس
باال بیاورید. ویژگی دیگری که می توان برای این توزیع ذکر کرد وجود ابزاری برای ساخت 
یک فلش زنده می باشد. در دو جلسه آینده نرم افزارهای پارتیشن بندی هارددیسک و بازیابی 

اطالعات در این توزیع را شرح داده و نحوه کار با آن ها را توضیح خواهیم داد.
محمد  جواد   مهد  وی 

در هنگام کار با محیط SQL Server، بسیاری از اوقات 
ــته باشید به سرعت محتوای  پیش می آید که قصد داش
ــد. یا در  ــاهده کنی ــک Stored Procedure را مش ی
ــید درون یکی از  ــرفته تر اگر قصد داشته باش حالتی پیش
Stored Pro� ــاهده یا تغییر  ررم افزارهای تان امکان مش

ــی ساده  cedureها را به کاربر ببرید، نیاز دارید تا با روش

محتوای کد یک Stored Procedure را به دست آورید.
SQL Server برای انجام این کار روشی ساده در اختیار 

ــان قرار  داده است. برای به دست آوردن  برنامه نویس
ــط اسکریپت  متن یک Stored Procedure توس

کافی است از قالب زیر استفاده کنید.
Exec sp_helptext ‘Procedure Name’

 SQL که یکی از توابع سیستمی sp_helptext تابع
 Stored ــک ــه بازگرداندن محتوای ی ــت، وظیف اس
Procedure را برعهده دارد. خروجی این تابع یک 

شکل جدول مانند است که تنها یک ستون دارد و در 
ــط از کد مربوط به  ــطرهای آن یک خ هر یک از س
‘Proce� قرار داد. در قسمت Stored Procedure

 Stored Procedure ــز باید نام ’dure Name نی

مورد نظرتان را وارد نمایید. نکته قابل توجه، استفاده 
ــتفاده  ــت که در صورت عدم اس از عالمت های " اس
ــد. از آن جا که در  ــا خطا مواجه خواهید ش از آن ها ب
ــد Stored Procedure به  ــتور ک خروجی این دس
ــود، نخستین خط آن به  طور کامل بازگردانده می ش

شکل … Create Procedure خواهد بود.
ــت کلمه  ــش این SP، کافی اس ــه برای ویرایـ ک

Create را به Alter تغییر دهید.

SQL ها با کمک اسکریپت درProcedure راهکارهای استفاده از دیسک های زنده لینوکس )قسمت دوم(استخراج متن



سال هفتم/شماره سیصدوسیزده/چهارشنبه 20 فروردین 1393
9  A p r i l  2 0 1 4  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m 8

اساسی  نقش  گیری،  تصمیم  هر  در  تی  آی  روزها  این 
دارد و دیگر نمی توان به آسانی از تاثیرگذاری آن چشم 
پوشی کرد. در حال حاضر پروژه های مختلف با استفاده از 
سیستم های نوین به سادگی مدیریت می شوند و دیگر 
مشکالتی نظیر آن چه که در گذشته وجود داشت، به چشم 
نمی خورد. به همین خاطر بیشتر از قبل به نقش و تاثیر 
گذاری آی تی در مدیریت پروژه های مختلف توجه می 
شود. زیرا در گذشته به دلیل نبود یک سیستم مدیریتی 
مناسب و دقیق هر پروژه بزرگی در عمل با هزینه هایی 
بیش از آن چه که برای آن برنامه ریزی شده، مواجه می 
تا  اند  توانسته  مختلف  های  سازمان  روزها  این  اما  شد. 
حدی از این خطر عبور کرده و با تکیه بر ارزش های آی 
تی بیشتر به اهداف نهایی کسب و کار خود نزدیک شوند. 
از زمانی که سیستم های آی تی تبدیل به یک عنصر مهم 
مربوط  های  پروژه  شدند،  صنایع  از  بسیاری  در  رقابتی 
و بخش های  تر شدن هستند  بزرگ  در حال  آن هم  به 
بیشتری از یک سازمان را در اختیار خود گرفته اند و اگر 
باعث  بیاید  پیش  مشکلی  ها  پروژه  این  اجرای  روند  در 
اما  شود.  می  ها  شرکت  به  سنگین  ریسک  یک  تحمیل 
متاسفانه به شکل واضحی این مشکل وجود دارد که در 
بسیاری از این موارد در روند اجرای پروژه ها ایراداتی به 
وجود می آید. در همین رابطه تحقیقاتی در موسسه مک 
کنزی با همکاری دانشگاه آکسفورد انجام شده که نشان 
به خصوص  و  بزرگ  پروژه های  از  نیمی  می دهد هزینه 
پروژه های آی تی به صورت میانگین 45 درصد و زمان 
مقدار  از  بیش  درصد   7 حدود  در  چیزی  ها،  آن  تحویل 
پیش بینی شده آن است و معموال تنها به 44 درصد از 
پیدا  دست  شده  ریزی  برنامه  و  نظر  مورد  های   ارزش 

در مورد اسکــــــــــــــــرام شنیده اید؟

پروژه هایی که شکست می خورند

گلسا ماهیان

حتما تا به حال با خودتان به این مورد فکر کرده اید که چرا با این که هزینه 
زیادی برای بسیاری از پروژه ها و به خصوص پروژه های آی تی صرف می 
شود اما در نهایت بیشتر این پروژه ها یا به صورت نصفه و نیمه به اجرا در می 
آیند یا این که با یک شکست کلی مواجه می شوند. این موضوع در کشور ما به 
صورتی کامال ملموس وجود دارد. به صورت کلی پروژه های آی تی براساس 
موفقیتی که دارند به سه طبقه اصلی تقسیم می شوند. در طبقه بندی اول پروژه 
هایی قرار می گیرند که به موقع و با هزینه تعیین شده و با تمامی ویژگی هایی 

که در ابتدا برای آن 

بزرگی  ضعف  دهنده  نشان  ارقام  و  آمار  این  شود.  می 
به  و  است  داشته  وجود  گذشته  های  سال  از  که  است 
شدن  برطرف  حال  در  نوین  های  سیستم  همین  کمک 
های  پروژه  از  منظور  بدانید  که  نباشد  بد  شاید  است. 
بزرگ در این تحقیق پروژه هایی است که هزینه برآورد 
شده آن ها بیش از 15 میلیون دالر است و در این میان 
پروژه های نرم افزاری بیشترین میزان ریسک در تخطی 
از جدول برنامه ریزی را دارند. تحقیقات انجام گرفته در 
این موسسه روی بیش از 5400 پروژه آی تی و غیر آی 
تی انجام گرفته است و براساس این تحقیق اعالم شده 
زمان  چه  هر  پروژه  یک  ریزی  برنامه  روند  در  که  است 
بیشتری برای اجرای آن اختصاص یابد، احتمال این که 
آید،  به وجود  اشکالی  بودجه مصرفی  و  تحویل  زمان  در 
بیشتر خواهد شد و با اضافه شدن هر سال به طول زمان 
پیش  مقدار  از  بودجه  مقدار  شدن  افزوده  امکان  پروژه 
بینی شده 15 درصد خواهد بود. به این ترتیب این نیاز 
فکر جدی  رابطه یک  این  در  باید  که  احساس می شود 
داشت تا جلوی ضرر و زیانی که به شرکت ها و سازمان 
پروژه  مدیریتی  روند  اجرا شدن  نادرست  از  بزرگ  های 
که  گونه  همان  شود.  گرفته  شود  می  وارد  تی  آی  های 
مدیران  داد  به  تی  آی  هم  حالت  این  در  رود  می  انتظار 
با  مدیریتی  مدرن  و  نوین  های  روش  ارائه  با  و  رسیده 
زیادی  تا حد  این مشکالت  تی  آی  تاثیرگذاری مستقیم 
اند. در موضوع ویژه این هفته شما را  کاهش پیدا کرده 
با تکنیک های نوین مدیریتی در روند اجرای پروژه های 
مختلف و به خصوص پروژه های آی تی آشنا خواهیم کرد 
و نرم افزارهای مفیدی که می توانند به مدیران در این 

زمینه کمک کنند را بررسی می کنیم.

فناوری هـای نـوین
در مدیریت پـروژه های آی تی

ها تعریف شده بوده، به پایان رسیده اند. در دسته دوم پروژه هایی قرار خواهند 
گرفت که یا لغو شده اند یا به مرحله پیاده سازی نرسیده اند و در دسته سوم هم 
پروژه هایی قرار می گیرند که با هزینه یا زمان بیشتر و یا با ارائه قابلیت های 
کمتری، انجام و به بهره برداری رسیده اند. یکی از بزرگترین دالیل شکست 
یک پروژه آی تی، می تواند تیم اجرایی آن پروژه و علی الخصوص بخش 
مدیریتی آن باشد. اگر طرح ریزی ضعیف باشد و اهداف و مقاصد یک پروژه 
به صورتی نامشخص و غیر شفاف باشد، پیش بینی که در مورد آن انجام می 
شود به صورتی غیر واقعی خواهد بود و مدیر پروژه نمی تواند به خوبی با تیم 
اجرایی پروژه ارتباط برقرار کند. به همین دلیل مدیران پروژه باید بیشتر از هر 
کس دیگری برای کاهش احتمال شکست پروژه ها تالش کرده و دانش خود 
را در این زمینه به اندازه کافی باال ببرند. انجام فرآیندهای الزم جهت برخورد 
با ریسک های موجود در یک پروژه و توجه به موارد بحرانی موجود در پروژه 
و مدیریت تغییرات از عواملی است که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. با 
توجه به این مقدمه چینی به این جا خواهیم رسید که در روند اجرای یک پروژه 
مهم ترین بخش، بخشی است که به مدیریت پروژه ارتباط پیدا می کند و اگر 
مدیریت به شکل صحیحی انجام نشود، به طور حتم آن پروژه با شکست مواجه 
خواهد شد، هر چند هم که بهترین تیم پیاده سازی در دنیا را داشته باشد. به 
همین خاطر در ادامه به سراغ روش های نوین مدیریتی که در حال حاضر در 
کشورهای پیشرفته جهان برای مدیریت پروژه های آی تی مورد استفاده قرار 

می گیرد، خواهیم رفت.

مسلما برای این که ضعف های خود را در این زمینه پوشش داده و برطرف 
کنیم باید قبل از هر چیز به سراغ افرادی برویم که در این زمینه با موفقیت 
عمل کرده اند. بهتر است که راه و روشی که این دسته از افراد در روند انجام 
کارهای خود مورد استفاده قرار می دهند را به دقت بررسی کرده و در صورت 
امکان به فکر دنبال کردن راه و روش آن ها باشیم. در سال ۱986 دو نفر 
نوناکا یک خط مشی جدید برای  ایکوجیرو  نام های هیروتاکا تاکوچی و  با 
تولید نرم افزارهای تجاری که باید قابلیت سرعت در تولید و انعطاف پذیری 
بیشتری را داشته باشند، ارائه کردند. اگر شما هم یک مدیر هستید شاید تا به 
حال نام ) اسکرام ( به گوشتان خورده باشد. در حقیقیت اسم اسکرام از یک 
نوع بازی در فوتبال راگبی آمده است و یک متدولوژی افزایشی است که برای 
مدیریت پروژه های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. این راه و روش 
برای اولین بار در ژاپن اختراع شد و بعدها در سال ۱99۱ توسط افراد دیگری 
توسعه داده شد. در سال ۱995 بود که برای اولین بار به صورت رسمی از 
این روش برای تولید نرم افزار استفاده شد. فرآیند مدل اسکرام در واقع یک 
چارچوب تکرار پذیر و افزایشی است که برای کنترل پروژه و مدیریت نرم 
افزار مورد استفاده قرار می گیرد این چارچوب در زیر شاخه مدل فرآیند تولید 
نرم افزار بسیار چابک و سریع عمل می کند و یک نوع مدل تولید نرم افزار 
در مهندسی نرم افزار به حساب می آید البته باید گفت که با این که اسکرام 
یک روش برای کل فرآیند تولید نرم افزار در پروژه هاست اما این مدل به 
صورت اختصاصی برای کنترل پروژه نرم افزار استفاده می شود. ویژگی های 
اصلی اسکرام به این ترتیب است که قبل از هر چیز باید در روند اجرای پروژه 
در تمامی مراحل شفافیت و روشنی وجود داشته باشد به این معنی که تمام 
جنبه های مختلف فرآیند که بر خروجی تاثیر گذار است مشهود و قابل دید 
باشند. اگر توافقی بین طرف های درگیر در پروژه بر سر شفافیت معانی و 
نخواهد  خوبی مشخص  به  پروژه  اهداف  مسلما  باشد  نداشته  وجود  مفاهیم 
شد. در گام دوم باید جنبه های مختلف فرآیند تولید نرم افزار به صورت دائم 
مورد وارسی و چک قرار گیرد تا هر جایی که کوچکترین انحرافی دیده شد، 
به صورت قابل رفع شدن باشد. در گام سوم هم باید فرآیندها را به صورت 
کلی تر مورد بررسی قرار داد تا اگر تشخیص داده شد که یک یا چند جنبه 
از فرآیندی خارج از حدود قابل قبول است و باعث غیر قابل پذیرش شدن 
محصول تولیدی می شود، به سرعت از انحرافات بیشتر جلوگیری به عمل 
آید. در اسکرام روند انجام کار به این صورت است که ما در دوره های زمانی 
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در مورد اسکــــــــــــــــرام شنیده اید؟

Trello ابزاری با نام ترلو

تسلط بر محتوا و فناوری

از مدیر آی تی چه بخواهید؟

یک تیم خوب تیمی است که هم مشکالت و نگرانی های مربوط به کسب 
و کار را درک کند و هم جنبه های تکنیکی پروژه را بفهمد. به همین دلیل 
است که در هر تیمی باید چند متخصص با تجربه و با عملکرد باال در تمام 
مدت اجرای پروژه وجود داشته باشد. خطر جدی برای پروژه ها زمانی اتفاق 
به  مربوط  اهداف  و  مسائل  بر  تنها  نامتناسبی  صورت  به  تیم  که  افتد  می 
فناوری و آی تی تمرکز کند اما اگر هدف گذاری به شکل مناسبی انجام شده 
و نیازهای تکنیکی پروژه به خوبی مشخص شود در ادامه کاهش تلفات و 
هزینه ها به دنبال خواهند آمد. برای این که تیم های پروژه موثر بوده و به 
صورتی کارآمد عمل کنند باید اعضای آن ها یک چشم انداز مشترک داشته 
باشند و فرآیندهای تیم هم باید به اشتراک گذاشته شود تا فرهنگ عملکرد 
پر بازده میان اعضای گروه پایه ریزی شود. برای ایجاد یک تیم قوی باید 
همه اعضای تیم از ساختار انگیزشی مشابه برخوردار باشند. شاید بهتر باشد 
این مورد را با یک مثال توضیح دهیم. یک کمپانی تصمیم گرفت که تمام 
سیستم های خود را تغییر دهد که بیش از 8۰۰۰ نفر از آن سیستم ها استفاده 
می کردند. این کمپانی به آرامی شروع به اجرای یک برنامه گسترده برای 
تغییر در شیوه مدیریت خود کرد. این برنامه شامل انتشار منظم یک خبرنامه 
و تقویم هایی روی دسکتاپ تمام کارمندان بود که در آن تغییرات اساسی 
نقش داشتند. به صورت منظم مالقات هایی بین مدیران بخش های مختلف 

اطمینان  کار  انجام  صحیح  روند  از  تا  گرفت  می  انجام  مدیرعامل  و 
حاصل شود و در این میان برای هر بخش فردی آموزش دیده 

وجود داشت تا بتواند درک درستی از منافع حاصل از 
کارمندان  در  را  تی  آی  تغییرات 

وجود  آورد. به 
این روند باعث شد تا ظرفیت استفاده کامل از تغییرات فناوری در این شرکت 
برای  کنزی،   مک  موسسه  تحقیقات  طبق  شود.  ایجاد  کارمندان  میان  در 
دستیابی به یک مدیریت پروژه موثر بهترین گزینه توجه و به کارگیری روش 
هایی است که قبال مورد استفاده قرار گرفته است.  زیرا این روش ها یک 
بار امتحان خود را پس داده اند و دیگر الزم نیست که نگران ناکارآمد بودن 

آن ها باشیم.

بسیاری از افراد هم هستند که هنوز به خوبی نمی دانند یک مدیر آی تی در 
حقیقت چه نقشی دارد و چه چیزی باید از این مدیر درخواست شود. مسلما 
کلیدی ترین هدف و دلیل وجودی واحد آی تی در یک سازمان به دلیل اثر 
بتواند  باید  تی  آی  بود.  خواهد  سازمان  تی  آی  های  گذاری  سرمایه  بخشی 
سودآوری بیش از آنچه که برای آن سازمان در قبل وجود داشته را تضمین کند. 
کاهش هزینه ها و افزایش کارایی حداقل انتظاری است که از نتیجه کار یک 
مدیر آی تی انتظار می رود. در گام دوم باید این انتظار وجود داشته باشد که 
مدیر آی تی به چه صورتی به بهبود عملکرد، رشد و نوآوری بیشتر کسب و کار 
کمک می کند. در واقع هماهنگی آی تی و کسب و کار یک نیاز واقعی و بسیار 
مهم است. همگام بودن آی تی و کسب و کار این معنا را به همراه دارد که مدیر 
آی تی تالش کند تا بیشترین ارزش آفرینی را برای کسب و کار داشته باشد. در 
مرحله بعد مدیر آی تی باید بتواند افراد مختلف سازمان را با معماری استراتژیک 
اپلیکیشن های مورد استفاده در سازمان آشنا کند. مدیر باید از این که استراتژی 
های اپلیکیشن های موجود در شرکت درست عمل می کند، اطمینان داشته 
باشد. باید این اطمینان حاصل شود که مدیر آی تی به خوبی می داند که کسب 

آیا  و  رود  می  پیش  چه سمتی  به  سازمان  کار  و 
به  رسیدن  برای 
موجود  اهداف 
ریزی  برنامه 

که  این  نه.  یا  شده  گرفته  انجام 
اپلیکیشن ها، شبکه اطالعات و داده  از جمله  زیر ساخت های فنی سازمان 
ها پاسخگوی نیازهای کنونی سازمان هستند یا خیر. اگر زیر ساخت های فنی 

نام مدیریت چابک پروژه  به  افراد متخصص  از مدیریت در میان  این سبک 
ها  پروژه  چابک  مدیریت  برای  است.  شده  شناخته  گروهی  صورت  به   ها 
نرم افزارها و ابزارهای مختلفی وجود دارد و بسیاری از افراد هم با بکارگیری 
ابزارهای الکترونیکی برای پیاده سازی تسک بورد که در اسکرام کاربرد بسیار 
زیادی دارد، مخالف هستند زیرا وجود یک بورد فیزیکی که دائما جلوی چشم 
باشد خودش یک ابزار تسهیل کننده ارتباط میان اعضای تیم است و باعث ایجاد 
ارتباطات نزدیک و مستمر اعضای تیم می شود که از ارکان اصلی تفکر چابک 
است. جلسات روزانه در فرآیند اسکرام معموال صبح ها به مدت ۱5 دقیقه برگزار 
خواهد شد و وجود یک بورد فیزیکی در حین برگزاری این جلسه بسیار کمک 
خواهد کرد اما این که این بورد به صورت کامل فیزیکی باشد یا الکترونیکی، 
بحثی است که همچنان میان متخصصان وجود دارد و عده ای موافق آن 

باید  فیزیکی  بورد  یک  مزایای  مورد  در  مخالف.  ای هم  عده  و  هستند 
بگوییم که این روش اگر استفاده شود ارزان بوده و برای توسعه و بهبود 

کار کردن با آن آسان است ضمن این که با یک نگاه شما می 
توانید همه چیز را به آسانی ببینید و تشخیص دهید و همچنین 

باعث می شود که اعضا دور آن جمع شده و راحت تر به 
تبادل نظر بپردازند اما در مورد بورد مجازی هم باید گفت 

که این بوردها از راه دور قابل دسترسی هستند و می 
توانند تمامی وقایع را با باالترین دقت در بانک های 

اطالعاتی ثبت کرده و گزارشات متنوعی 

مختلف محصول نهایی پروژه را به تدریج تکمیل کنیم و این دوره های زمانی 
اصطالحا در اسکرام، اسپرینت نامیده می شوند. در طی یک اسپرینت که به 
صورت معمول یک دوره دو تا 4 هفته ای است، اعضای تیم یک محصول 
ارائه و قابل استفاده را به صورت تدریجی تولید می کنند و به  بالقوه قابل 
صورت رسمی دوره هر اسپرینت را باید یک ماه یا 3۰ روز در نظر بگیرند. این 
روزها این روش مدیریتی در بیشتر پروژه هایی که به موفقیت چشم گیری 
رسیده اند، مورد استفاده قرار می گیرد و مسلما ما در این حجم محدود نمی 
توانیم به صورت کامل در مورد آن برای شما توضیح دهیم اما همین که با 
نام این روش مدیریتی آشنایی پیدا کنید، در صورت عالقه مندی این انگیزه 
را در شما ایجاد خواهد کرد که به سراغ یادگیری آن رفته و به صورتی دقیق 
تر کارهای خود را مدیریت کنید. برای این کار در ساده ترین روشی که وجود 
مایکروسافت  مانند   Spread Sheet افزارهای  نرم  از  توان  می  دارد 
اکسل برای ساخت و نگهداری اسپرینت ها استفاده کرد و نیاز به تجهیزات 

پیشرفته ای هم در این رابطه نیست.

را به ما ارائه دهند. در کشور ما روند کاری به این صورت است که همه دوست 
دارند سریعا یک ابزار بسیار مناسب برای انجام هر کاری پیدا کنند اما در مورد 
یادگیری فرهنگ استفاده از آن ابزار بسیار ضعیف عمل می کنند. بسیاری از 
افراد این روزها به دنبال ابزاری برای مدیریت کارهای در دست انجام خود و 
پیگیری آن ها هستند. در میان ابزارهای زیادی که برای مدیریت کار و شبیه 
سازی فرآیند اسکرام وجود دارد نرم افزار ترلو Trello یک ابزار ساده و در عین 
حال کاربردی و بدون دردسر به نظر می رسد. ترلو یک ابزار انعطاف پذیر است 
که شفافیت را در مدیریت هر گونه پروژه ای و نه لزوما پروژه نرم افزاری، برای 
شما به همراه می آورد. یکی از کاربردهای این ابزار هم استفاده از آن به عنوان 
ابزاری برای مدیریت تسک ها در اسکرام است. با این ابزار شما می توانید آمار 
همه کارهای خود را داشته باشید و از پروژه های بزرگ گرفته تا جزئیات دقیقه 
به دقیقه کارهای جزئی و کوچک خود را مدیریت کنید. این برنامه در حال 
حاضر به قدری محبوبیت دارد که تا کنون چیزی حدود ۱4 میلیون کار در این 
ابزار تعریف شده و حدود 777 هزار پروژه و بورد در این نرم افزار توسط کاربران 
ایجاد شده و به ثبت رسیده است و تعداد کل کاربرانی که از این ابزار استفاده می 
کنند نزدیک به 8۰۰ هزار نفر شده است. اگر بخواهیم کمی ریزتر در این رابطه 
توضیح دهیم باید گفت که در هر دقیقه چیزی در حدود 64۰ عمل یا تراکنش با 
ترلو انجام می شود که شامل ایجاد، حذف، جابه جایی و کارهای مرتبط با پروژه 
هاست.  در همین یک دقیقه به طور متوسط 8۰ کار جدید تعریف شده و حدود 
3 بورد جدید توسط کاربران ایجاد می شود و در همین زمان 3 کاربر جدید عضو 
این سایت می شوند. به صورت خالصه باید گفت که شما برای مدیریت یک 
پروژه در ابتدا یک بورد مجازی تعریف می کنید و بعد به صورت لقمه لقمه در 
قالب فرآیند اسکرام کارهای خود را لیست می کنید. برای آشنایی بیشتر با این 

کرده و با خواندن ابزار هم می توانید به سایت آن مراجعه 
دارد  وجود  که  راهنمایی  کار فایل 

کردن با آن را به سادگی 
یاد بگیرید.

عقب تر از منحنی رشد شرکت باشد، در برخی از مراحل باید کسب و کار آهسته 
تر رشد کند تا زیرساخت های الزم فراهم شود. پس باید اطمینان پیدا کرد که 
مدیر آی تی به خوبی از زیرساخت های فنی و ظرفیت های مورد نیاز برای رشد 
و پیشروی پروژه های موجود در سازمان ها و شرکت ها آگاه است و محدودیتی 
برای رشد، سودآوری و کارایی این پروژه ها به هیچ عنوان وجود ندارد. مسلما 
اگر تمامی این موارد به خوبی رعایت شود شکست پروژه های آی تی بسیار 

کمتر شده و موفقیت در این شاخه بیشتر دیده خواهد شد.
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ــای رومیزی  ــرای کامپیوتره ــا ب ــش تقاض ــا کاه ب
ــدام در تالش  ــدگان فعال در این حوزه م تولیدکنن
ــوالت جدید و همچنین  ــتند تا با معرفی محص هس
ــه  ــتریان را ب ــر مش ــاوت نظ ــای متف ــاد فرم  ه ایج

محصوالت خود جلب کنند.
یکی از انواع فرم ها که این روزها اغلب تولیدکنندگان 
ــای بدون  ــد، کامپیوتره ــژه ای به آن دارن توجه وی
ــبیه  ــند که قدرتی ش ــس یا All in One می باش کی
ــی را در قالب یک محصول  به کامپیوترهای معمول

جذاب، زیبا و البته جمع و جور ارائه می کنند.
ــای All in One در واقع همان کامپیوتر  کامپیوتره
ــه قطعات موجود  ــا این تفاوت ک ــتند ب معمولی هس
ــت  ــمت پش در کیس کامپیوترهای معمولی در قس
ــای می گیرد. از  ــن کامپیوترها ج ــش ای صفحه نمای

ــه مراتب کم تری  ــن رو این کامپیوترها، فضای ب ای
ــغال نموده و  ــبت به کامپیوترهای معمولی اش را نس

عموما از ظاهر زیباتری نیز برخوردار هستند.
ــده  ــغالی باعث ش دو فاکتور زیبایی و فضای کم اش
است تا این کامپیوترها مورد توجه ادارات، فروشگاه ها، 

مراکز آموزشی و کاربران منازل قرار گیرد.
در بین مارک ها و برندهای مختلف، شرکت ایسوس 
ــدون کیس را وارد بازار  ــز چندین مدل کامپیوتر ب نی

جهانی نموده است.
کامپیوترهای بدون کیس این شرکت از نظر کیفیت 
ــمایل ظاهری در سطح باالیی  ساخت و شکل و ش
ــری  ــبد این محصوالت س ــر س قرار دارند و گل س
E2321 است. زیبایی و قدرت این مدل باعث شده 

تا عالقه مندان زیادی را به خود جلب نماید.

 سالم بر رفیق چهارشنبه ها. لطفا در مورد کی الگرهای 
سخت افزاری و چگونگی عملکرد آن ها توضیح فرمائید. با 

تشکر
ــت  ــخت افزار اس ــرایطی، یک س ــه نرم افزاری و در ش ــک کی الگر تک ی
ــت می کند.  ــار می دهید، ثب ــه روی صفحه کلید فش ــر کلیدی را ک ــه ه ک
ــخصی، رمزهای  ــای ش ــد پیام ه ــخت افزار می توان ــا س ــزار ی ــن نرم اف ای
ــت نماید. ــپ می کنید، ثب ــزی را که تای ــر چی ــماره کارت و ه ــور، ش عب

ــخت افزاری  ــد به کلی به عنوان یک قطعه س ــی کی الگرها می توانن برخ
جایگذاری شوند. یک سیستم ساده دسکتاپ از صفحه کلیدی بهره می برد 
ــده است. در صورتی که  ــت کیس متصل ش که با یک کابل USB به پش
ــخصی قصد جاسوسی داشته باشد، می تواند با استفاده از دستگاه خاصی  ش
که میان کابل صفحه کلید و پورت کیس قرار می گیرد نسبت به ثبت تمام 
سیگنال های ارسال شده برای کیس اقدام نماید. کوچک بودن این دستگاه 
مانع از کشف ساده آن خواهد بود و به طور معمول نیز کسی هر روز پشت 

کیس خود را مورد بررسی قرار نمی دهد. دستگاه کی الگر با نشستن میان راه 
ارتباطی، کلیه سیگنال های ورودی را قطع کرده و در خود ذخیره می نماید و 
پس از آن سیگنال صفحه کلید را به سیستم منتقل می نماید؛ در نتیجه به نظر 
ــخص متوجه هیچ گونه اختالل  همه چیز به صورت عادی کار می کند و ش
نخواهد شد. با توجه به این مسئله که چنین کی الگرهایی به طور مستقیم با 
سخت افزار در ارتباط بوده و نیازی به بستر سیستم عامل ندارند، کشف آن ها 
توسط نرم افزارهای امنیتی غیرممکن است. اگر کامپیوتر درون میز پنهان 
باشد، قطعا هیچ کس متوجه وجود این تکه سخت افزاری مخرب نخواهد شد.

ــادگی چند روز  ــته، می تواند به س ــخصی که این کی الگر را کار گذاش ش
ــتگاه کلیه حرکات شما را از نظر بگذراند  ــته و با جدا نمودن دس بعد بازگش
ــد. در صورتی  ــای نخواهد مان ــز از این اقدام بر ج ــه ردی نی ــه هیچ گون ک
ــت کیس  ــت پش ــتید، کافی اس ــوع از کی الگرها هس ــران این ن ــه نگ ک
ــکوکی میان  ــتگاه مش ــی نموده و اطمینان حاصل کنید دس خود را بررس
ــد. ــته باش ــد و خود کیس قرار نداش ــا PS2 صفحه کلی ــل USB ی کاب

با سالمی سرسبز و بهاری به همه بایتی های عزیز؛
ــا کامیابی در  ــروزی، همراه ب ــار از موفقیت و پی ــالی سرش امیدواریم س

عرصه های زندگی را در پیش رو داشته باشید.
در مورد اوضاع بازار باید گفت که بازار امسال با تمام حرف و حدیث هایی 
ــال گذشته به همراه داشت، کم کم در حال گرم کردن خود برای  که از س
ــال پرفراز و نشیب دیگر می باشد؛ حرف و حدیث هایی که قبل از  یک س
ــروع سال نو باعث نوسانات و افزایش و کاهش قیمت های بسیاری از  ش

محصوالت دیجیتالی گردید.
هر چند در مورد آینده بازار هنوز پیش بینی مشخص و روشنی وجود ندارد 
اما آن چه مسلم است اکنون نه خبری از افزایش تعرفه های گمرکی است 
)شایعات افزایش تعرفه واردات محصوالت دیجیتالی که در سال گذشته 
باعث ایجاد موجی در افزایش قیمت ها در بازار شد( و نه خبری از گرانی 
و کمبود اجناس و محصوالت و باید گفت که اکنون بهترین فرصت برای 

خرید قبل از هر تغییری در بازار است.
ــای قبل و بعد عید به  ــان در حال و هوای روزهـ ــی بازار همچن  از طرف
ــیـاری از جشنـواره هـای بهـاری، تا پایان فروردین ماه  سر می بـرد و بس

برقرار می باشند.
ــان کاالهای دیجیتالی، بسیاری  عالوه بر این وارد کنندگان و عمده فروش
ــال نو روانه بازار کرده اند که این  ــروع س از محصوالت جدید را قبل از ش
ــاس و محصوالت  ــود باعث کاهش در قیمت اجن ــوع به خودی خ موض

دیجیتالی باالخص بازار موبایل و تبلت گشته است.
ــه باید گفت این کاهش قیمت در کاالهای مختلف، متغیر و متفاوت  البت
می باشد. به عنوان مثال اجناس صوتی و تصویری همچون تلویزیون های 
ــنواره های بهاری اکنون در  ــبب وجود جش ــی دی و ال ای دی به س ال س
پایین ترین قیمت خود به سر برده و بازار موبایل و تبلت نیز همان طور که 

ــد به جهت ورود محصوالت جدید قبل از شروع سال، همچنان  گفته ش
گرم و پرحرارت می باشد.

پس اگر تاکنون قصد خرید نداشته اید و یا منتظر خرید با عیدی های سال 
ــنهاد می شود فرصت امروز را از دست نداده و تا تنور بازار  نو بوده اید! پیش

داغ است، خرید دلخواه خود را انجام دهید.
اما در مورد وضعیت پیش رو نیز باید گفت که هر چند به سبب گستردگی 
ــر در بازار،  ــود عوامل مختلف موث ــوالت دیجیتالی و وج ــوع محص و تن
نمی توان پیش بینی درست و دقیقی از میزان فروش و نوسان قیمت این 
کاالها در آینده  داشت اما تجربه سال های گذشته نشان داده که با گذشت 
ــدن به ایام تابستان، قیمت ها با سیر صعودی رو  فصل بهار و  نزدیک ش

به رو خواهند شد.
ــای وارداتی به  ــر در تعرفـه کااله ــایعات تغیی ــن موارد، ش ــته از ای گذش
ــدن برخی از محصوالت دیجیتـالی، باالخص کاالهای  ــبب داخلی ش س
ــد. چـرا که در حال حاضر با  ــال جاری نیز زیاد می باش کامپیوتری در س
تخصیص بودجه های کالن و ایجاد خط تولید ایـن محصوالت در برخی 
ــدن این کاالها شنیده شده و با  ــور، زمزمه هایی از داخلی ش از نقاط کش
ــی و با کیفیت رقابتی  ــا نیز ایجاد تولید داخل ــق این امر )که امید م تحق
می باشد( به طور حتم شاهد تغییراتی در قیمت سایر محصوالت دیجیتالی 

خواهیم بود.
ــبه و فروشندگان کاالهای کامپیوتری فرصت به  در پایان امیدواریم کس
دست آمده را غنیمت شمرده و گرمای فعلی بازار را که پس از ماه ها رکود 
ــودهای ناچیز و کوتاه  ــته است، به بهای اندک و س ــردی ایجاد گش و س
مدت نفروشند و همچنین مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی با در پیش 
گرفتن برنامه های مناسب، زمینه را برای شور و حرارت هر چه بیشتر بازار 

محصوالت دیجیتالی فراهم و مهیا سازند.

 Monitor: IPS 23” 1080P

 Main Board: ---- 

CPU: Intel Core i5-4200U    
Memory: 8GB DDR3 1600MHz
VGA: GeForce GT740M 1GB  

HDD: HDD 2TB 7500 rpm

Weight: 9 KG               
Power: ----       
ODD: ----

KeyBoard: ----

Mouse: ----

Speaker: ----

JoyStick: ----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

تنور داغ و فرصت بهاری
صالح اسعد ی 

همه برای یکی

47/200/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

سیستمهفته

انقالبی پرهیز می کنند. در مقابل اینتل معتقد است کم 
هزینه ترین و سریع ترین راه برای افزایش راندمان، حرکت 
به سمت سیستم های 64 بیتی است و باید "همه چیز" به 
سمت 64 بیتی شدن حرکت کند. اینتل در توضیح "همه 
چیز" اعالم کرد این شرکت سیاست حرکت به سمت 
سیستم های 64 بیتی را در همه حوزه های کاری خود در 
پیش گرفته است. اگر چه این شرکت در تولیدات سنتی 
خود از معماری 64 بیتی بهره گرفته است اما حرکت این 
شرکت در آینده در راستای حذف معماری 3۲ بیتی و 

جایگزینی آن با معماری 64 بیتی خواهد بود.
هفتم  نسخه  اپل  شرکت  پیش  سال  که  است  گفتنی 
iOS را برای اجرا در یک معماری 64 بیتی توسعه داد 

و این اولین بار بود که یک گجت همراه از معماری 64 
بیتی بهره می گرفت. سیستم عامل UNIX به عنوان پدر 
لینوکس امروزی نیز اولین سیستم عاملی بوده است که از 
معماری 64 بیتی پشتیبانی کرده است. این نسخه 64 بیتی 
از UNIX در سال ۱985 یعنی ۱4 سال پس از ساخت 
اولین معماری 64 بیتی توسعه داده شده است. این موضوع 
نشان می دهد توسعه دهندگان نرم افزار، دغدغه زیادی برای 

حرکت به سمت معماری های 64 بیتی ندارند.

امروز در آستین دارد اما از آن جا که هنوز سیستم عامل ها 
معماری ها  این  در  کار  برای  مناسب  نرم افزارهای  و 
توسعه نیافته است، این شرکت به کندی اقدام به عرضه 
محصوالت جدیدتر خود می نماید. به همین دلیل مرز های 
راندمان سیستم های امروزی به کندی پیش می رود و 
می دهند  ترجیح  نیز   Qualcomm مانند  شرکت هایی 
و  آهسته  آهسته  را  مرز  این  تعداد هسته ها،  افزایش  با 
همگام با توسعه نرم افزاری پیش برده و از انجام اقدامات 

است سیستم عامل  آندروید باید به سمت 64 بیتی شدن پیش برود اما تا آن 
زمان، سیستم های 3۲ بیتی نیز به کار خود ادامه خواهند داد و می توان از 
نرم افزارهایی که تنها از معماری 3۲ بیتی پشتیبانی می کنند، روی یک سیستم 

64 بیتی بهره برد.
رقیب  از  فرسنگ ها  و  است  جهان  بزرگ ترین شرکت سخت افزاری  اینتل 
سنتی خود AMD جلو افتاده است، با این وجود این شرکت معتقد است تنبلی 
بیش از حد توسعه دهندگان نرم افزار، مانع از پیشرفت اینتل شده است. اینتل 
مدت هاست معماری های بسیار توانمندتر در مقایسه با معماری های مرسوم 

تقویت  برای  همراه،  دستگاه های  پردازنده های  سازندگان  امروز  به  تا 
پردازنده های خود بیشتر از روش افزایش تعداد هسته های پردازنده بهره 
از  بازار  روز  آندرویدی  بیشتر دستگاه های  امروز  به طوری که  گرفته اند، 
دو  پردازنده های  از  قدیمی ترها،  و  برخوردارند  هسته ای   4 پردازنده های 
هسته ای یا تک هسته ای استفاده می کنند. اینتل که به تازگی وارد بازار 
برای  روش  این  که  است  معتقد  شده،  همراه  گجت های  پردازنده های 
افزایش توان پردازش این دستگاه ها مناسب نیست و در مقابل، استفاده 

از پردازنده های 64 بیتی را پیشنهاد می کند.
اگر چه اولین بار IBM بیش از 5۰ سال پیش اولین معماری 64 بیتی را 
طراحی کرد و اولین بار این اپل بود که از یک معماری 64 بیتی در یک 
گجت همراه بهره برد اما امروز این اینتل است که به پرچمدار 64 بیتی های 

جهان تبدیل شده است.
اینتل معتقد است بهترین روش برای باال بردن راندمان سیستم، استفاده 
از پردازنده های 64 بیتی است، در حالی که تا به امروز هیچ سیستم عامل 
آندرویدی برای کار روی معماری 64 بیتی ساخته نشده، خود اینتل یک 
نسخه از آندروید 4.4 موسوم به کیت کت را برای کار با معماری 64 بیتی 
توسعه داده است. سیستم عامل های 3۲ ویندوز می توانند روی معماری 3۲ 
یا 64 بیتی کار کنند، در حالی که سیستم عامل های 64 بیتی تنها روی 
معماری 64 بیتی کار می کنند. پیشنهاد جدید اینتل برای آندروید شبیه 
به اتفاقی است که پیش از این برای ویندوز رخ داده است. اینتل معتقد 

توسعه دهندگان نرم افزار تنبل هستند!
اینتل آندروید را 64 بیتی کرد
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ــتیابی فرهنگ و اقتصاد  ــام معظم رهبری بر عزم ملی برای دس تاکید مق
ــت که پیش از این مغفول باقی مانده و این  متعالی، تاکید بر موضوعی اس
غفلت در حوزه فناوری اطالعات بیش از هر جای دیگری تجسم می یابد، 
عزمی که پیش از این نیز وجود داشته اما مدیریت نشده است و در مواردی 
ــدگان حوزه فناوری اطالعات و نظر  ــی به تضاد آرا میان تصمیم گیرن منته

عمومی مردم شده است.
فیلترینگ برخی از شبکه های اجتماعی در اینترنت و تلفن همراه که در چند 
ــده است، یکی از مهم ترین نمونه های این  سال گذشته بسیار پرحاشیه ش
اختالف نظرهاست، جایی که مردم پا به پای فناوری پیش رفته اند و متناسب 
به جان پیرامون خود به استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی روی آورده اند اما 
ــاندن خطرها، آفات و آسیب های احتمالی به  مدیریت مناسبی برای شناس
مردم صورت نگرفته است و دست آخر، تصمیم بر فیلترینگ به سدی محکم 
در برابر حرکت مدیریت نشده عمومی تبدیل کرده است و برخورد عمومی 
با این سد، هر چند که به صالح عمومی باشد، خوشایند نیست. در واقع باید 
پرسید که آیا هیچ راه دیگری برای مدیریت حرکت جامعه به سمت استفاده 
از فناوری ها وجود نداشت؟ آیا نباید قبل از فیلترینگ ها راه های دیگر نیز مد 
ــار بیش از پیش فیلترشکن ها و تقاضای  نظر قرار گیرد که حداقل، به انتش

عمومی برای دستیابی به این ابزار ختم نشود؟
فرهنگ استفاده از فناوری، به خودی خود سازنده است و بسیارند کشورهایی 
ــان فناوری را بیاموزند و از قافله سریع فناوری  که تالش می کنند مردمانش
غافل نمانند. توجه جامعه جوان ایرانی به فناوری و توسعه کم هزینه آن در 
ــته شود اما گاهی برخی از  ــت که باید قدر دانس جامعه یک امتیاز بزرگ اس
سوءمدیریت ها می تواند هزینه هایی کامال غیرضروری را بر کشور تحمیل 
کرده و امتیاز ارزشمند جامعه ایرانی را کم ارزش جلوه دهد. در جوامع پیشرو، 
کودکان و نوجوانان تکالیف خود را با استفاده از فناوری می آموزند، در حالی 

ــی از تکالیف آن هاست. معلمان با سریع ترین و  که یادگیری فناوری بخش
ــم هزینه ترین روش ها، ارتباطی تنگاتنگ با دانش آموزان و والدین آن ها  ک
دارند و دولت ها برای دستیابی به این چنین فرهنگی )که تنها مشت نمونه 
خروار است( هزینه می کنند. در مقابل در کشور ما این دانش آموزان هستند 
ــل تلفن همراه و  ــی گرفته اند و حم ــن منظر از معلمان خود پیش ــه از ای ک
ــت، چون کارکرد مفیدی برای آن نیافته ایم و  تبلت، به مدارس ممنوع اس
ــان از مدیریت فناوری را به پای مضر بودن، خطرناک بودن و  ناتوانی هایم

پرآفت بودن آن گذاشته ایم.
البته غربی بودن بسیاری از فناوری ها می تواند نگران کننده باشد و همان طور 
ــئوالن نیز اذعان کرده اند، فیلترینگ بسیاری از این خدمات از  که بارها مس
ناتوانی ما از مدیریت و یا کنترل آن ها ناشی شده است؛ مدیریتی که بسیاری 
ــیله مذاکرات و گفت وگوها به دست آورده اند. بسیاری از  از کشورها به وس
کشورها به جای فیلتر کردن فناوری های پرخطر، صاحبان فناوری را مجبور 
ــورها تبعیت کنند اما متاسفانه این اتفاق حتی  کرده اند تا از قوانین این کش
ــور ما رخ نداد و ما فیلتر کردن فناوری ها  در مورد وی چت چینی نیز در کش

را ترجیح داده ایم.
ــکوفایی اقتصاد است و هیچ  فناوری اطالعات، یکی از مهم ترین عوامل ش
ــت که در این حوزه عقب مانده باشد و از منظر اقتصادی به  ــوری نیس کش
پیشرفت دست یافته باشد. البته توجه به اقتصاد این حوزه نیز از اهمیت بسیار 
ــایه سنگین انحصارهای متعدد  ــت؛ اقتصادی که در س زیادی برخوردار اس
ــت که به دور از نور  مخابراتی در ایران، چون جوانه کوچکی باقی مانده اس
ــت. مسئوالن ذیربط این  و هوای تازه، در حال تالش برای زنده ماندن اس
حوزه باید همتی مضاعف برای شکستن انحصارهای سنگین مخابراتی به 
کار گیرند تا شاید پیشرفت اقتصادی در این حوزه به کاهش هزینه ها برای 

مردم منتهی شده و پیشرفت فرهنگی را نیز تسهیل نماید.

فرهنگ در فناوری اطالعات را دریابید
8/900/000 ريال وحید     صفایی

6/500/000 ريال
3/500/000 ريال
1/750/000 ريال
1/450/000 ريال

 Intel Core i7 3.5 GHz -8M
   Intel Core i5-3.4 GHz 6M
Intel Core i3- 3.4 GHz 3M 

AMD A4-3400-2.7GHz

AMD A4-3300 2.5GHz

13/500/000 ريال
10/000/000 ريال
4/000/000 ريال
2/900/000 ريال
1/500/000 ريال

XFX ATI  5450-2GB-DDR3
                XFX ATI  5450-1GB-DDR3

MSI 7750-2MB-DDR3

SAPPHIRE 6570-2GB-DDR3

Gigabyte GT 610-1GB

6/350/000 ريال
3/700/000 ريال
2/850/000 ريال
2/450/000 ريال
1/300/000 ريال

ASUS P8Z77-V LK
MSI Z77A-G43

Gigabyte GA-P75-D3

MSI PH61A

EliteGroup A780LM

2/400/000 ريال
1/650/000 ريال
1/000/000 ريال
750/000 ريال
550/000 ريال

GREEN GP600A
        GREEN GP480A

          GREEN GP335A

Tsco  650W        

Tsco  570W                

7/850/000 ريال
5/300/000 ريال
4/400/000 ريال
3/150/000 ريال
2/900/000 ريال

ADATA SP900-256GB
     Transcend  SSD720-128GB

Silicon Power  SSDV60-120GB  
ADATA  SP310-64GB      

Silicon Power  SSDV60-60GB     

13/500/000 ريال
10/200/000 ريال
7/800/000 ريال
6/990/000 ريال
5/700/000 ريال

Sony Xperia Tablet S - 64GB
Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Lenovo IdeaTab S5000

Asus Google Nexus 7
Samsung Galaxy Tab 3- 7.0”

 TV سالم بایت. مدتی است برای سیستم خود یک کارت 
برای نمایش برنامه های تلویزیونی خریده ام  اما پس از نصب 
نرم افزارهای آن، ویندوز همچنان سخت افزار آن را شناسایی 
با  بفرمایید.  راهنمایی  مشکل  حل  برای  لطفا  است.  نکرده 

تشکر
به طور کلی برای شناسایی نصب هر قطعه سخت افزاری روی کامپیوتر  

می توانید روش زیر را دنبال نمایید.
Proper� و  دهید  فشار  را  راست  کلیک   My computer روی  ببتدا 
 Device دکمه Hardware را انتخاب نماید. سپس در قسمت ties

Manager را انتخاب کنید تا فهرست سخت افزارهای موجود در رایانه 

را ببینید. در کنار سخت افزارهای نصب نشده یک عالمت سئوال زرد 
و  کدام  هر  روی  ماوس  راست  کلید  فشردن  از  بعد  دارد.  وجود  رنگ 
 Driver گزینه  حال  بروید.   Driver قسمت  به   Properties انتخاب 
)انتخاب   Search for… بزنید.  را   Next و  دهید  فشار  را   Update

پیش فرض( را انتخاب کرده، کلید Next را بزنید. اگر سخت افزار شما 
دیسکت یا سی دی دارد گزینه اول یا دوم و اگر از روی هارددیسک 
می خواهید فایل های مورد نظر را مشخص کنید، گزینه سوم را تیک 
بزنید. بر حسب انتخاب شما رایانه به دنبال فایل های الزم می گردد و 
در صورت پیدا کردن، آن ها را به شما اطالع داده و سخت افزار شما 

را نصب می کند.

 CPU سالم بایت. لطفا در مورد شتاب دهنده های هوشمند 
CIA2 توضیح بفرمایید. با تشکر

با استفاده از این فناوری در صورتی که بار اضافی برای پردازش روی 
 Over به طور خودکار CPU ،قرار بگیرد CPU پردازندهاصلی یا همان
clock می گردد تا بتواند پردازش روی داده ها را سریع تر انجام دهد و 

هنگامی که بار اضافی کاسته شد، دوباره CPU به حالت عادی خود 
باز می گردد.

| Tablet |

| SSD |

| Power |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

این که به یک پورت اترنت ۱۰۰ مگابیتی مجهز است. 
یک پورت استانداراد USB 3.0 و یک پورت استاندارد 
USB 2.0 روش های ارتباطی این کنسول را تکمیل کرده 

است. سازگاری کامل این کنسول با ماوس و صفحه کلید 
سبب می شود بتوان به این کنسول نه تنها به عنوان یک 
کنسول معمولی بلکه یک رایانه کوچک نگاه کرد. بی شک 
نرم افزارهای آندرویدی فراوانی برای انجام فعالیت هایی 
فیلم،  حتی  یا  تصویر  یا  متن  ویرایش  مرور وب،  مانند 
تماشای فیلم و عکس و ده ها فعالیت کاربردی دیگر وجود 
دارد و این تنوع نرم افزاری )که در موارد بسیاری رایگان 

هم هستند( راه را برای MOJO بسیار هموار کرده است.
در حال حاضر MOJO ۲5۰ دالر قیمت دارد. از این نظر 
قیمت این کنسول نزدیک به ۲5۰ دالر از کنسول های 
نسل هشتمی ارزان تر است. تقریبا هیچ بازی رایگانی برای 
کنسول های سونی و مایکروسافت وجود ندارد در حالی که 
می توان هزاران بازی رایگان برای آندروید مثال زد. در واقع 
اگر بخواهیم صرفا به هزینه و کاربرد بنگریم و از کیفیت 
بازی تا حد زیادی چشم پوشی کنیم، کنسول های جدید 
آندرویدی می توانند انتخاب های خوبی برای عالقه مندان 

نه چندان حرفه ای بازی های رایانه ای باشند.

شما روی تلویزیون بزرگ خانگی شما به نمایش می گذارد. 
از این منظر تجربه اجرای بازی با یک نمایشگر بزرگ، به 

مراتب لذت بخش تر خواهد بود.
این  است.  مجهز   Tegra 4 پردازنده  یک  به   MOJO

برای  موجود  پردازنده های  بهترین  از  یکی  پردازنده 
گجت های آندرویدی است که توان اجرای هر نرم افزار یا 

بازی را در بهترین حالت کیفی داراست.
MOJO از روش ارتباطی Wi�Fi بهره می برد، عالوه بر 

در هنگام اجرای بازی، سبب می شود که در عمل نتوان به گجت های مرسوم 
آندرویدی به چشم یک اسباب بازی تمام عیار نگریست.

این جاست که MOJO می تواند از منظر عالقه مندان به بازی های آندرویدی، 
یک انتخاب واقعا خوب محسوب شود. در نگاه اول این کنسول به یک کنترلر 
مخصوص بازی مجهز است که به کنترلرهای کالسیک کنسول های مطرح 
بازی مثل Xbox شباهت زیادی دارد. خوش دست بودن و کارآیی باالی این 

کنترلر باعث می شود بازیکن تجربه بهتری از اجرای یک بازی داشته باشد.
این کنسول از یک خروجی HDMI بهره می برد و تصویری Full HD از بازی 

ورود سیستم  های عامل کاراتر و کاربر پسندتر به صنعت تلفن ها و تبلت ها 
در چند سال گذشته یک انقالب به وجود آورده است؛ انقالبی که توازن 
ثروت در میان بزرگان فناوری را به هم زد و گوگل، اپل و سامسونگ را 
ثروتمند و نوکیا و مایکروسافت را کم درآمدتر کرد. با این وجود تاثیرات 
آندروید به همین جا محدود نشده  این سیستم های عامل به خصوص 
است. بسیاری از شرکت های سخت افزاری به دنبال فرصتی هستند که 
بتوانند سهمی از این تغییرات برای خود دست و پا کنند و محصوالتی 
داشت.  بیشتری خواهند  کند، شانس  کار  عامل  این سیستم های  با  که 
همین نگاه باعث شده است رایانه های کوچک، گجت های پوشیدنی و 

کنسول های جدید آندرویدی سر از بازار در بیاورند.
به  تازگی  به  که  است  آندرویدی  کنسول  جدیدترین  نام   MOJO

فروش،  آغازین  روزهای  در  و  پیوسته  دیگر  آندرویدی  کنسول های 
موفقیت نسبتا خوبی به دست آورده است.

بازار این نوع کنسول ها با توجه به چند ضعف و ویژگی عمومی در میان 
این گجت ها عموما صفحه لمسی  آندرویدی داغ شده است.  گجت های 
هستند و انگشتان روی صفحه، یک مانع جدی برای دید کاربر محسوب 
می شود. معموال کنترل های محدود و سختی در بازی های بسیار متعدد و 
فراوان آندرویدی به کار گرفته می شود و تجربه ناخوشایندی از بازی به جا 
می گذارد، در حالی که بسیاری از این بازی ها پتانسیل باالیی دارند. عالوه بر 
این کیفیت پایین صفحه نمایش، توان کم پردازنده و مصرف باالی انرژی 

ارزان اما کاربردی
تجربه های متفاوت از بازی های آندرویدی
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دیگر  میان  در  مهندسی صنایع  رشته  در حال حاضر 
رشته های مهندسی به دلیل جامع بودن و کامل بودن 
مهندس  یک  است.  کرده  پیدا  بسیاری  طرفدار  آن 
صنایع در شاخه های متنوعی توانایی پیدا می کند که 
می تواند  توانایی ها،  آن  از  استفاده صحیح  در صورت 
انجام  و  کرده  مدیریت  درستی  به  را  کاری  تیم  یک 
صحیح  برنامه ریزی  یک  داشتن  با  را  پروژه ای  هر 
تحلیل  و  صنایع  مهندسی  رشته  برساند.  موفقیت  به 
سیستم ها به نسبت دیگر رشته های مهندسی، شاخه 
بیشتر  اکنون  خاطر  همین  به  و  است  جدیدتری 
این هفته قصد داریم که یکی  مورد توجه قرار دارد. 
معرفی  را  رشته  این  نرم افزارهای  پرکاربردترین  از 

برای  که  دارد  نام   ،Lingo نرم افزار  این  کنیم.  
می رود.  کار  به  مختلف  مسائل  خطی  برنامه ریزی 
لینگو به منظور برنامه ریزی مسائلی نظیر ترکیب تولید، 
فرموالسیون  نقل،  و  حمل  بازاریابی،  سرمایه گذاری، 
محصول و زمان بندی چند دوره ای به کار رفته و به 
آسانی مدل سازی آن ها را انجام می دهد. این نرم افزار 
انعطاف پذیر است و به شکل آسانی از کاربردی بودن 
موارد  در  لینگو  از  می کند.  استفاده  ویندوز  محیط 
این  چیز  هر  از  بیش  اما  می شود  استفاده  مختلفی 
گرافیکی  مدل سازی  و  انیمیشن سازی  برای  نرم افزار 
که  می دهد  اجازه  کاربران  به  لینگو  است.  مناسب 
برای خود و طرحی که باید برای آن مدل سازی کنند، 
ماژول هایی را ایجاد کنند. همه اجزای مربوط به یک 
فرآیند از قبیل منطق، داده های مربوطه، انیمیشن ها و 
این را دارند که  نیاز امکان  آمارهای مورد  جمع آوری 
فرآیندی  کردن  مشخص  برای  ماژول هایی  بتوانند 
نرم افزار  می گذرند.  آن ها  از  موجودیت ها  که  باشند 
لینگو با ارائه الگوهای بسیار مناسبی، به سادگی هر چه 
تمام تر امکان ساخت انیمیشن شبیه ساز مناسبی را برای 
این گونه مسائل فراهم می کند. در حقیقت این گونه 
هستند  شده  ایجاد  ماژول های  از  دسته ای  الگوها،  از 
در  می گیرند.  بر  در  را  پردازش ها  و  موجودیت ها  که 
این نرم افزار الگوهایی به عنوان نمونه، برای مهندسی 
مجدد فرآیندهای تجاری، مراکز تلفن، ساخت و تولید 

با سرعت بسیار باال و ساخت نیمه هادی ها قرار داده 
تحلیل گر  و یک  ورودی  تحلیل گر  و یک  است  شده 
خروجی دارد که کاربر می تواند با استفاده از تحلیل گر 
ورودی آن داده های خام را مشاهده کند و از تحلیل گر 
و  تجزیه  به منظور مشاهده و همچنین  خروجی هم 
کند.  استفاده  شبیه سازی  به  مربوط  داده های  تحلیل 
مایکروسافت  بیسیک شرکت  ویژوال  از  نرم افزار  این 
هم پشتیبانی می کند و به کاربر خود اجازه می دهد که 
از اطالعات موجود در نرم افزارهای کاربردی دیگری 
چون اکسل استفاده کرده یا این که خروجی های لینگو 
نرم افزار تحت  این  منتقل کنند.  نرم افزارها  این  به  را 
تنها  شما  آن  اجرای  از  پس  ابتدا  در  و  است  ویندوز 
منوهای File، View، Tools و Help را می بینید و 
اگر شما یک فایل مدل سازی را باز کنید، می بینید که 
دیگر منوها هم فعال می شوند. در نوار پروژه پانل هایی 
مدل  هر  سازنده  بلوک های  آن ها  در  که  دارند  قرار 
قرار می گیرد. این برنامه بسیار بیشتر از آن موضوعی 
است که در نگاه اول به نظر می رسد و به همین دلیل 
محبوبیت زیادی میان افرادی که در زمینه برنامه ریزی 
فعالیت دارند، پیدا کرده است. اگر شما هم در این راستا 
فعالیت دارید، بد نیست که یک بار محیط کاربری آن 

را آزمایش کنید. می توانید این نرم افزار را از نشانی  
http://goo.gl/FctNrC

به صورت رایگان دانلود کنید.

با شروع سال ۱393 شاید شما بخواهید کار جدیدی انجام 
دهید؟ چه طور است ترستان از ویندوز 8 را بگذارید کنار و 
کار با آن را شروع کنید. چند ترفند کاربردی برای تان کنار 

گذاشته ایم که حتما به دردتان می خورد.
آرزوهایتانراتایپکنید

زمانی که در رابط کاربری مترو در ویندوز 8 هستید و مایلید 
تا برنامه ای را اجرا کنید، نیازی به گشت و گذار با ماوس در 
فهرست برنامه ها نیست. کافی است تا ابتدای نام برنامه مورد 
نظر خود را در هر جا که هستید تایپ کنید تا  ویندوز فهرستی 

از برنامه هایی را که با آن حرف آغاز می شوند، نمایش دهد.
تصاویرجذابوکاربردی

باالخره بعد از دو دهه، کارشناسان مایکروسافت تصمیم 
 )PrintScreen( گرفته اند تهیه تصویر از صفحه نمایش
را ساده کنند. تا قبل از ویندوز 8 اگر می خواستید تصویری 
 Print Screen از صفحه نمایش تهیه کنید الزم بود دکمه
ــده در حافظه موقت را در برنامه  ــر کپی ش را زده و تصوی
ــبانده و آن را ذخیره نمایید. البته در ویندوز 7  دیگری چس
ــیار جذابی به نام Snipping Tools اضافه شده  ابزار بس
ــاده تر می کرد اما در ویندوز 8 کار از  بود که این کار را س
ــت. از این پس کافی است تنها  این هم ساده تر شده اس
کلید ویندوز صفحه کلید )دکمه ای که نشانه پرچم ویندوز 
ــده( را گرفته و دکمه Print Screen را  روی آن حک ش
بفشارید تا بالفاصله تصویر صفحه به صورت یک فایل 

گرافیکی PNG در پوشه تصاویرتان ذخیره شود. 
ارتقاءندهید!

اگر مایلید ویندوز 8 را روی سیستم خود نصب کنید پیشنهاد 
ــانی و روی ویندوز  می کنیم که آن را به صورت به روز رس
ــرا که موجب بروز تداخل های  قبلی تان نصب ننمایید. چ
ــود. از آن گذشته این نسخه هنوز  نرم افزاری جدی می ش
یک نسخه آزمایشی است و بسیاری از باگ های آن برطرف 
نشده و تنها برای مدت زمان محدودی قابل استفاده است. 
ــخصی باید نسخه نهایی ویندوز را  یعنی پس از زمان مش

تهیه و روی سیستم خود مجددا نصب کنید.
گوشههایکاربردی

ــی به ویژگی های ویندوز  در ویندوز 8 بسیار ساده  دسترس
ــت اما جلوی چشم شما قرار ندارد تا بتوانید با استفاده  اس
ــد ماوس را به  ــاوس آن ها را انتخاب کنید! بلکه بای از م
ــه های صفحه ببرید تا همه منو های مخفی اطراف  گوش
ــه می کنیم تا  ــد. برای همین توصی ــه را هم ببینی صفح

ــه ها و جای جای  ــت ماوس خود را در تمامی گوش نخس
ــده را بازیابید! در  صفحه حرکت دهید تا آن چه مخفی ش
ــه سمت راست چه باال و چه پایین که حرکت کنید  گوش
با قسمت های کلیدی گوناگونی چون ویژگی جست وجو 
ــتی از ابزارها و  ــتراک گذاری داخلی ویندوز و فهرس و اش
ــد. با حرکت  ــتم عامل روبه رو خواهید ش تنظیمات سیس
ماوس در گوشه های باال و پایین سمت چپ نیز می توانید 

بین برنامه های در حال اجرای ویندوز 8 پیمایش نمایید.
بهتریندوستشمادرویندوز8

اگر مایلید تنظیمات صفحه قفل شده ویندوز، تصویر زمینه، 
ــت وجوی  رنگ های رابط مترو، نحوه نمایش پیام ها، جس
ــتم، تنظیمات  داخلی، نام ابزارهای جانبی متصل به سیس
همگام سازی و سایر تنظیمات مهم ویندوز را تغییر دهید، 
ــت تا به Charms Bar رفته و از آن جا گزینه  کافی اس
ــه  ــد کلی ــال می توانی ــد، ح More PC Setting را بیابی

تنظیمات دلخواه خود را اعمال نمایید. در واقع این یکی از 
ویژگی های ویندوز 8 است که به کاربر اجازه می دهد همه 
تنظیمات را تغییر دهد. چه تنظیمات محتوایی و کنترل پنل 

و چه تنظیمات مربوط به رابط کاربری مترو.
ویندوز8دربرابرفاجعه

بنا به هر دلیلی یک اشکال بزرگ در سیستم عامل ایجاد 
ــد! آیا دوباره باید ویندوز را نصب کنید؟ این گزینه  کرده ای
همچنان وجود دارد، یعنی کماکان مثل قبل می توانید کمر 
همت را بسته و ویندوز خود را دوباره نصب نمایید اما جالب 
این جا است که گزینه دیگری نیز پیش روی شماست که 
نه تنها فایل های شخصی تان را از بین نمی برد که بسیار 

زودتر از همیشه می توانید ویندوز 8 را به حالت اولیه خود 
بازگردانید و با خوشحالی به کارهای شخصی تان بپردازید. 
ــت روی General Tab که  ــرای این منظور کافی اس ب
ــرار دارد، کلیک کرده  ــش more PC setting ق در بخ
ــه Refresh را برگزینید. بدین ترتیب برنامه های  و گزین
ثالثی که روی سیستم ریخته اید حذف می شوند و ویندوز 
ــات اولیه اش باز می گردد. اگر هم گزینه  دوباره به تنظیم
ــاب کنید نه تنها برنامه ها بلکه فایل های  Reset را انتخ

شخصی تان نیز به زباله دان تاریخ می پیوندند و ویندوز  تر و 
تازه ای خواهید داشت!

دسترسیبایککلیک
اگر مایلید با یک کلیک ساده به بخش های مهم و کاربردی 
ــت ماوس را روی  سیستمی دسترسی پیدا کنید کافی اس
گوشه پایین سمت چپ رابط کاربری مترو یا میزکار ویندوز 
ــتی ظاهر شود، اما به جای  حرکت دهید تا نمای بندانگش
کلیک چپ، راست کلیک کنید. در منویی که نمایش داده 
می شود با میان بری از گزینه های کاربردی مواجه خواهید 
شد که شامل خط دستور )Command Prompts(، برنامه 

مدیریت هارد دیسک و منوی سیستمی است.
پاککردنسریعبرنامهها

به دنبال راهی سریع برای پاک کردن برنامه های نصب شده 
سیستم خود می گردید؟ کافی است تنها روی آیکن برنامه 
Unin�ــت کلیک زده و گزینه  رر محیط کاربری مترو راس

stall را برگزینید. البته برای لغو نصب بعضی از برنامه ها، به 

صفحه Programs and Features هدایت می شوید و 
از آن جا است که اقدامات بعدی را صورت خواهید داد.

 سالم بایت. لطفا در مورد تنظیمات اولیه در Word برای تایپ اعداد به 
صورت فارسی راهنمایی کنید.

چنان چه مایل هستید در هنگام تایپ فارسی در Word اعداد نیز به صورت فارسی 
تایپ شوند باید مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا به سربرگ File در نوار باالی صفحه بروید و سپس از قسمت سمت چپ صفحه 
 Word Options را انتخاب کنید. اکنون صفحه ای به نام Options باز شده گزینه
برای شما باز خواهد شد که در آن باید از قسمت سمت چپ گزینه Advanced را 

انتخاب کنید.
در مرحله بعد از بخش Show Document Content به سراغ numeral بروید 
 ،context را بزنید. در واقع با انتخاب حالت ok را انتخاب کنید و context و حالت
هرگاه به حالت انگلیسی تایپ کنید اعداد به صورت انگلیسی و اگر در حالت تایپ 

فارسی باشید اعداد فارسی نمایش داده می شوند.

برای  تازه  میان بر  یک   8 ویندوز  در  می توان  چگونه  بایت.   سالم 
Windows Explorer ایجاد نماییم؟

ابتدا روی یک فضای خالی در دسکتاپ، راست کلیک کرده و New را انتخاب کنید. 
سپس روی گزینه Shortcut در منوی به نمایش در آمده کلیک کنید.

در محل نمایش داده شده برای آدرس میان بر، متن ذیل را تایپ کنید و در آخر گزینه 
Next را انتخاب کنید.

%windir%\explorer.exe search�ms:

 Finish در آخر نیز یک نام برای میان بر تازه خود انتخاب کرده و سپس روی گزینه
انتخاب شده، ایجاد می شود و حاال شما  کلیک کنید تا میان بر مورد نظر در مکان 

می توانید آن را به محل مورد نظر خود در دسکتاپ انتقال دهید.
حال به سادگی و با دو بار کلیک روی میان بر، می توانید Windows Explorer را باز 
کرده و به جست و جو بپردازید. همچنین می توانید با راست کلیک روی این میان بر، آن 

را به Taskbar و یا Start screen اضافه کنید.

تازگی  به  کرده ام.  نصب   7 ویندوز  که  است  مدتی  بایت.  سالم   
زمانی که سیستم باال می آید، پیامی ظاهر می شود با این مضمون که از 
اطالعات خود پشتیبان بگیرید و نسبت به تعویض هارددیسک اقدام 
ادامه  خودش  عادی  فعالیت  به  سیستم  پیام،  تایید  از  پس  اما  کنید 
می دهد و هیچ مشکلی در اجرای نرم افزارها وجود ندارد و مانند قبل 

کار می کند. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
دچار  شما  هارددیسک  که  این  با  رابطه  در  است  هشداری  اعالم  پیام،  این  مفهوم 
مشکل شده و باید هارددیسک را تعویض کنید. از این رو این پیام به عنوان اخطار 
)هشدار هوشمندانه( اعالم می گردد. دقت داشته باشید همان طور که گفتید، سیستم 
این  نیست  معلوم  اما  است  معمول  به صورت  فعالیت های خود  انجام  در حال  شما 

شرایط تا چه زمانی پایدار می باشد.
پیشنهاد می شود این پیام را جدی گرفته و اطالعات خود را روی یک هارددیسک 
دیگر کپی کنید و هارددیسک جدید را جایگزین قبلی نمایید اما در صورتی که قصد 
تعویض هارددیسک خود را نداشتید، می توانید هارددیسک را فرمت کرده و سپس 

از آن استفاده نمایید.
موجود  بدسکتورهای  رفع  یا  و  هارددیسک  سالمت  از  اطمینان  برای  همچنین 

می توانید از نرم افزارهایی همچون HDD Regenerator استفاده نمایید.

تایپ  برای   Word در  اولیه  تنظیمات  مورد  در  لطفا  بایت.  سالم   
اعداد به صورت فارسی راهنمایی کنید.

چنان چه مایل هستید در هنگام تایپ فارسی در Word اعداد نیز به صورت فارسی 
تایپ شوند باید مراحل زیر را انجام دهید.

ابتدا به سربرگ File در نوار باالی صفحه بروید و سپس از قسمت سمت چپ صفحه 
باز شده گزینه Option را انتخاب کنید.

باید  آن  در  که  باز خواهد شد  برای شما   Word Option نام  به  اکنون صفحه ای 
از بخش  بعد  انتخاب کنید. در مرحله  را   Advanced از قسمت سمت چپ گزینه 
را   Context حالت  و  بروید   Numeral به سراغ   Show Document Content

به حالت  Context، هرگاه  انتخاب حالت  با  واقع  در  بزنید.  را   Ok و  انتخاب کنید 
انگلیسی تایپ کنید اعداد به صورت انگلیسی و اگر در حالت تایپ فارسی باشید اعداد 

فارسی نمایش داده می شوند.

 سالم بایت . آیا روشی برای ساخت فونت های دلخواه وجود دارد؟ 
لطفا راهنمایی کنید.

برای ساخت فونت نرم افزارهای مختلفی وجود دارند اما یک راه ساده ساخت فونت 
توسط خود ویندوز وجود دارد.

برای این کار از منوی start گزینه run را انتخاب کنید. سپس  eudcedit را تایپ 
کرده و enter را بزنید.

حال پنجره ای باز می شود که شما می توانید به راحتی یک فونت زیبا برای خود ساخته 
و یا از سایر فونت ها استفاده نمایید.

نرم افزاری برای فعاالن صنعت
 گلسـا ماهیـان

هشت در هشت
8 ترفند کاربردی در ویندوز 8

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــه تحصیل در  ــد ادام ــی که قص ــن روزها هر کس ای
ــعی  ــگاه های معتبر داخلی یا خارجی را دارد، س دانش
ــطح زبان  ــده ابتدا س ــر نحوی  که ش ــد به ه می کن
ــرده و مدرکی در این زمینه  ــی خود را باالتر ب انگلیس

کسب کند.
ــدت زندگی خود  ــم در برنـامه طوالنی م ــما ه اگر ش
ــان را دارید  ـــی زب ــورهای انگلیس ــفر به کش قصد س
ــطح  ــی در س یا حتی به دنبال یادگیری زبان انگلیس
ــتید باید نمره خوبی را در آزمون آیلتس  پیشرفته هس

کسب کنید.
ــی برای این  ــال مرجع کامل ــیاری از افراد به دنب بس
ــته  ــه آن را به همراه داش ــا همیش ــتند ت آزمون هس
ــود دارد که دارای  ــند. نرم افزاری با همین نام وج باش

بخش های مختلفی است.
در بخش ساختار آن شما با ساختار کلی آزمون آیلتس 
ــده و بخش های مختلف این آزمون را بهتر  ــنا ش آش
ــما 5۰ نکته  ــناخت. در این بخش برای ش خواهید ش
ــل آزمون را به  ــت تا تمامی مراح ــده اس قرار داده ش

خوبی بسنجید.
در بخش دیگری که آموزش نام دارد همان طوری که 
از نام آن هم مشخص است، شما آموزش خواهید دید. 
ــمت به شما نکاتی آموزش داده می شود تا  در این قس
ــب کنید.  ــا یادگیری آن ها بتوانید نمره خوبی را کس ب
ــمت هم ۲۰۰ نکته به تفکیک برای هر  برای این قس

ــده اند که یادگیری را برای  ــمت از امتحان ذکر ش قس
شما سریع تر خواهند کرد.

ــام دارد، تمرین هایی  ــن ن ــش بعدی که تمری در بخ
ــه همه آن ها از  ــرار خواهد گرفت ک ــما ق در اختیار ش
ــند و  ــده قبلی می باش نمونه های آزمون های برگزار ش
ــای امتحان اصلی  ــما را با فض ــد به خوبی ش می توانن
آشنا کنند و آمادگی شما برای پاسخ دادن به هر گونه 

سئوالی باالتر خواهد رفت.
ــما  ــنیداری یا همان Listening هم ش ــش ش در بخ
ــامل فایل های صوتی در 5۱  5۱ نمونه تمریـن که ش
موضـوع مختلـف علمی، اجتمـاعی و فرهنگی است 
ــامل نکاتـی برای آزمـون هستند، خواهید داشت  و ش
ــی این بخش هم  ــل صـوتی فایـل متن ــراه فای و هم
ــما می توانیـد با دانلود آن ها از اینترنت  وجود دارد و ش
روی گوشی خود هر لحظه که تمایل داشتید به آن ها 

گوش دهید.
در بخـش خواندنـی یـا Reading هـم 33 موضوع 
ــده کـه بـا توجه بـه  ــما انتـخاب ش مختلـف برای ش
ـــت،  ــما که جنـرال یا آکادمیـک اس ــوع آزمـون ش ن
ــنجـش معلومات علمـی و عمومی شما قـرار  برای س

گرفته است.
در بخش Writing هم ۲۰ موضوع مختلف برای شما 
ــت و در بخش  ــه عنوان الگو یا نمونه قرار گرفته اس ب
ــا Speaking هم 6۰ نمونه مختلف برای  گفت وگو ی

شما در نظر گرفته شده و برای این بخش زمان بندی 
ــتفاده از  ــما در حداکثر ۲ دقیقه با اس ــود دارد تا ش وج
ــری که در نرم افزار قرار دارد، در مورد موضوع  کرنومت

صحبت کنید.
ــخه آندروید این برنامه  در صورت تمایل می توانید نس
کاربردی را از طریق نشانی زیر با حجم 1.4 مگابایت 

دریافت کنید.

 http://www.appsapk.com/ielts�word�pow
er/

آیلتس آسان می شود

 Temple اگر اهل بازی هستید مسلما بازی فرار در معبد یا
Run که در دو نسخه متفاوت منتشر شده می تواند مدت ها 

ــه ای که نفهمید  ــرگرم خود نگه دارد؛ به گون ــما را س ش
ــت. این بازی یکی  ــان به چه صورتی در حال گذر اس زم
ــی های  ــت که برای گوش از محبوب ترین بازی هایی اس
ــی های مبتنی بر پلتفورم iOS طراحی  آندرویدی و گوش
ــت و تا به حال بیش از ۱7۰ میلیون نفر نسخه  ــده اس ش
ــتان  ــازی را دانلود کرده اند. در مورد داس ــدی این ب آندروی
ــما به یک معبد برای اکتشاف  بازی هم باید گفت که ش
وارد می شوید و یک مجسمه نفرین شده را از معبد سرقت 
می کنید اما صاحب معبد که یک هیوالی خشمگین است 
درصدد آن برمی آید که به هر طریقی این مجسمه را از شما 

پس گیرد. به همین خاطر شما باید نهایت سرعت و دقت 
ــت او فرار کنید. البته نباید این  خود را به خرج داده و از دس
نکته را فراموش کنید که در طول مسیر موانع و ماجراهای 
ــما هستند و باید برای این که زنده  گوناگونی در انتظار ش
بمانید تالش زیادی داشته باشید. سکه هایی در طول مسیر 
ــت که با جمع آوری آن ها به  ــما قرار داده شده اس برای ش
ــد. این بازی به قدری  ــما افزوده خواهد ش توانایی های ش
هیجان انگیز است که می تواند زمان را از دست شما خارج 
کرده و کمی هم برای تان در ابتدا اعتیاد آور باشد. حجم این 
برنامه تقریبا 37 مگابایت است و می توانید نسخه دوم آن را 

برای آندروید از نشانی زیر دریافت کنید.
http://goo.gl/8GYihI

 بـا سـالم. چگونه و با چه برنامـه ای فایل هـای avi ،3gp  و این جور 
فرمت ها را باید روی آیفون 4 ببینم و چگونه باید این فایل ها را به گوشی 

انتقال دهم؟
شما می توانید با Oplayer یا buzzplayer پسوندهای مختلف را ببینید و با آی تیونز یا  

ifunbox می توانید فایل ها را دریافت کنید.

 سالم. برای این که بتوانم در آیفون 4 فارسی تایپ کنم باید چه کار 
کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.

برای داشتن صفحه کلید فارسی در سیستم عامل آی اواس، باید از قسمت تنظیمات 
فارسی  اضافه کنید که همان صفحه کلید  را   arabic به صفحه کلید، گزینه  مربوط 

خواهد بود.

 سـالم بایت عزیز من گوشـی سامسنگ ویو 3 دارم. آیا نرم افزار و 
بازی برای گوشی من پیدا می شود؟ ممنون

بله. نام سیستم عامل گوشی شما بادا است و نرم افزارها و بازی های خوبی برای آن 
منتشر شده است. در سایت های ایرانی برای این گوشی نیز نرم افزار و بازی قرار داده 
شده است برای مثال می توانید به سایت موبایلستان مراجعه و در قسمت بادا بازی و 

برنامه مخصوص گوشی خود را پیدا کنید.

 سـالم بایت. چگونه می توانم IP گوشـی آندروید خود را به صورت 
دستی تنظیم کنم؟

برای این کار باید به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:
ـ  از فهرست برنامه ها روی Settings کلیک کنید.  ۱

ـ  به بخش تنظیمات WiFi مراجعه کنید و روی شبکه بیسیم متصل به آن کلیک   ۲
کنید.

3 ـ  عالمت چک مارک Show advanced Options را فعال کنید.
 DHCP ـ  مشاهده می کنید که تنظیمات آدرس آی پی به صورت پیش فرض روی  4

است. روی آن فشار دهید و Static را انتخاب کنید.
ورودی  دروازه   ،)IP Address( آی پـی  آدرس  به طـور دستـی  ـ  حاال می توانیـد   5

)Gateway( و دی ان اس )DNS( را مشخص کنید.

 سـالم بایت. از کجا می شـود فهمید که گوشـی آندروید روت شده 
است. لطفا راهنمایی کنید.

اگر گوشی روت شده باشد معموال برنامه Super user در فهرست برنامه های نصب 
شده روی گوشی وجود دارد و یا می توانید یک برنامه که برای اجرا نیاز به روت دارد 
را نصب کنید و اگر برنامه کارکرد پس می فهمید که گوشی روت شده است. یا این 
که برنامه Root Explorer را نصب کنید و اگر توانستید به فایل های قبل از پوشه 

SDcard دسترسی داشته باشید یعنی گوشی روت شده است.

 Delivery بایت عزیز سالم. نحوه فعال سازی آموزش فعال کردن 
report در آی فون به چه طریق است؟

متاسفانه در گوشی های آیفون چنین گزینه ای وجود ندارد البته در صورتی که گوشی 
شما جیلبریک شده باشد امکان فعال سازی این گزینه در دسترس خواهد بود.

 سـالم بایت عزیز. برای بردن شماره های گوشی خود از آندروید به 
آیفون چه راه حلی وجود دارد؟

ابتدا  آندرویدتان روی حافظه خود گوشی ذخیره شده  اگر شماره تلفن های دستگاه 
باید تمام آن را به صورت یک فایل روی کارت حافظه بریزید. برای این کار مراحل 

زیر را دنبال کنید:
در قسمت Contact دکمه Menu را بزنید و Import/Export را انتخاب کنید.

Export to SD Card را انتخاب کنید.

فایل های تماس خود را روی یک فایل با پسوند VCF. ذخیره کنید. این فایل در 
Root کارت حافظه ذخیره می شود.

 ،Root گوشی یا کارت حافظه را به کامپیوتر متصل کنید و در پرونده کارت حافظه در
فایل ذخیره شده را پیدا کنید.

حال می توانید فایل شماره تماس ها را روی نمایه گوگل یا Outlook خود آپلود کنید.
 Settings > Import > Browse. برای گوگل، در جی میل این مسیر را دنبال کنید
سپس فایل شماره تلفن ها  که از گوشی اندروید خود ذخیره کرده اید را انتخاب کنید.
 File > Import and را دنبال کنید  برنامه مسیر روبه رو  این  Outlook، در  برای 

.Export > Browse

اکنون شماره تلفن ها با نمایه گوگل یا Outlook همگام سازی شده و فقط کافی است 
آن ها را روی آی فون کپی کنید.

 Import گزینه Info در برنامه آی تیونز در پرونده آی فون، در پرونده ،Outlook برای
Contacts from Outlook را انتخاب کنید.

فرار در معبد

موقعیت  به  توجه  با  که  هستنـد  افراد  از  بسیاری 
شغلی که دارند، دائما در حـال سفـر هستند و باید به 
کشورهای مختلفی بروند. اگـر شما هم جزو آن دسته 
از افراد کثیر السفر هستید بایـد چند نکته مهم امنیتی را 
رعایت کنید تا بهتر بتوانیـد از گوشی هوشمند خود در 

سفر استفاده کنید.
سرگرمی ها، نقشه های الزم برای سفر و حتی داشتن 
این زمینه  یک سیم کارت جدید می تواند به شما در 
بهتر کمک کند. اگر در طول سفر برای گوشی پر از 
مسلما  بیفتد،  اتفاقی  شما  شخصی  و  مهم  اطالعات 
که  زمانی  نباشد،  بد  شاید  خواهید شد.  ناراحت  بسیار 
به یک کشور خارجی سفر می کنید، قبل از هر چیز در 
این رابطه تحقیق کنید که چه نوع اتصاالتی در آن جا 
مورد نیاز است. اطالعات مربوط به انواع اتصاالت در 
کشورهای مختلف را می توانید از طریق وب سایت های 
مختلفی از جمله PlugsMap بررسی کنید. شاید بهتر 
باشد شارژر USB و شارژر مربوط به ماشین هم همه 
جا همراه تان باشد تا اگر در هواپیما یا فرودگاه نیاز به 
شارژ داشتید، در این باره با مشکلی مواجه نشوید. به 
بیسیم  معمولی  سرویس های  که  باشید  داشته  خاطر 
بسیار پر هزینه هستند و بهتر است که در طول سفر 

اینترنت سیم کارت خود را خاموش کنید. حواستان باشد 
که کلیه هشدارهای وسیله همراه خود برای اتصال به 
اینترنت را به صورت کلی غیر فعال کنید که به هیچ 
عنوان به اینترنت متصل نشود. شاید بهتر باشد که در 
بین  کارت  سیم  یک  دیگر،  به کشورهای  سفر  زمان 
المللی تهیه کنید و از مراکز اتصال به سرویس بیسیم 
برای فعال سازی اینترنت سیم کارت خود کمک بگیرید. 
در هنگام سفر به نقاط جدید که هیچ گونه اطالعاتی در 
Four�  وورد مراکز مختلف آن ندارید اپلیکیشنی مانند

square می تواند کمک بسیار بزرگی برای شما باشد 

تا بتوانید بهترین رستوران ها یا کافی شاپ ها را خودتان 
را به خاطر  این نکته  پیدا کنید. بسیار مهم است که 
داشته باشید که در هنگام استفاده از سرویس بیسیم 
الگین  خود  حساس  کاربری  حساب های  در  عمومی 
خود  اطالعات  ابری  ذخیره  سرویس های  به  و  نکنید 
مانند "دراپ باکس" وارد نشوید زیرا همان طور که حتما 
می دانید تمامی اطالعات حساس و مهم شما در این 
پایگاه ها قرار دارند. بهترین توصیه این می تواند باشد 
که همیشه قبل از سفر یک نسخه پشتیبان از تمامی 
اطالعات گوشی همراه خود تهیه کنید تا در هنگام سفر 

خیالی آسوده داشته باشید.

آن چه مسافران باید بدانند

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته یک معمای ریاضی به نام ۲۰48 است. این معما، یک معمای 
خالقانه است که در چند ماه گذشته طرفداران بی شماری پیدا کرده و به همین سبب 

خیلی زود مرز پلتفورم های مختلف را پشت سر گذاشته است.
ــت که می توانید آن را روی بیشتر  ــخه تحت وب اس ــنهادی ما یک نس ــخه پیش نس

پلتفورم ها اجرا کنید.
اصول این بازی ساده بر جمع های پی درپی استوار است. معمای بازی در یک جدول 4 
در 4 قرار دارد. در نقطه شروع بازی شما با دو خانه که عدد ۲ یا 4 را نشان می دهند، 
ــوند. حال بازیکن باید  ــتید. این دو خانه به صورت تصادفی تعیین می ش رو به رو هس
یکی از دکمه های جهت دار را فشار دهد. فشار هر یک از خانه های جهت دار منتهی به 
حرکت تمامی خانه های شماره دار در جهت دکمه فشرده شده خواهد شد. در صورتی 
ــته باشند، این دو عدد با یکدیگر  ــانی داش که در طول این حرکت، دو خانه عدد یکس
جمع شده و یک خانه از جمع این دو خانه حاصل خواهد شد. با هر حرکت، یک خانه 
ــامل عدد ۲ یا 4 ظاهر خواهد شد. بازی زمانی به پایان می رسد  به صورت تصادفی ش
که شما با این جمع های پی درپی به عدد ۲۰48 برسید. در صورتی که همه خانه ها از 
عدد پر شوند و شما قادر به انجام هیچ حرکت جدیدی نباشید، بازی را می بازید و باید 
ــانی زیر اجرا کنید. ــروع کنید. در صورت تمایل این بازی را از نش همه چیز را از نو ش

)رعایت حروف کوچک و بزرگ در هنگام وارد کردن لینک الزامی است.(:

http://goo.gl/EvHNV3

دوتا دوتا جمع شود، وانگهی 2048 شود!

 رایانـه مـن بازی فوتبال را شـش ماه پیش به خوبـی اجرا می کرد. 
کارت گرافیـک قدیمی رایانه ام را با یک کارت گرافیک جدید با همان 
مقـدار حافظه تعویض کردم و این کار باعث شـد رایانـه دیگر نتواند 

بازی را خوب اجرا کند. علت چیست؟
ابتدا باید به این سوال جواب داد که آیا اجرای بازی همچنان با کیفیت و پارامترهای 
قبلی مورد انتظار است یا نه؟ شاید در تنظیمات جدید بازی، شما رزولوشن یا نمایش 
جزئیات را در سطح باالتری قرار داده باشید و این موضوع دلیل ضعیف تر اجرا شدن 

بازی شده باشد.
داشته  یکسان  با حجم  حافظه ای  گرافیک  کارت  دو  اگر  که  است  این  نکته  دومین 
توانمندی یک  معیار  بر خالف تصور عمومی،  ندارند.  برابری  توانمندی  لزوما  باشند، 
کارت گرافیک، پردازنده آن است و نه حجم حافظه آن. چه بسا بسیاری از کارت های 
پیش،  سال  دو  گیگابایتی  دو  گرافیکی  کارت های  از  امروزی  گیگابایتی   ۱ گرافیکی 
قوی تر باشند و این به علت ارتقای قدرت پردازنده کارت های گرافیکی است. احتمال 
دارد کارت گرافیک جدید رایانه شما از نظر توانمندی پردازنده گرافیکی، ضعیف تر از 

کارت گرافیکی قبلی شما باشد.

 وقتـی کـه باتری لپ تاپ به شـارژ نیسـت، بازی کنـد و دچار تیک 
می شـود ولی هنگامی که سیسـتم را به برق متصل می کنم، بازی روند 
عـادی و نرمـال خود را سـپری می کند. مشـکل از کجاسـت و چگونه 

می توانم آن را برطرف کنم؟ 
سیستم عامل ویندوز به یک سیستم مدیریت انرژی داخلی مجهز است و روی همه 
رایانه ها نیز کار می کند اما در اصل این سیستم برای تنظیم میزان انرژی در لپ تاپ ها 
ساخته شده است. زمانی که لپ تاپ به برق وصل نیست، سیستم عامل به طور پیش فرض، 
راندمان سیستم را پایین می آورد تا در نتیجه مصرف انرژی نیز کاهش یافته و باتری مدت 
زمان بیشتری شارژ باقی بماند. به همین دلیل توان پردازنده و کارت گرافیک پایین 
می آید. در صورتی که نمی خواهید در حالت استفاده از باتری، راندمان کاهش یابد، روی 
آیکن باتری در نوار وظیفه کلیک کرده و گزینه High Performance را انتخاب کنید. 
گزینه Battery Saver گزینه ای است که مصرف انرژی و راندمان سیستم را کاهش 
می دهد و گزینه Balanced یک حالت میانی است. در صورت تمایل می توانید این 
تنظیمات را کامل شخصی کرده و برای هر حالت، تنظیمات معینی را انتخاب نمایید. این 
تنظیمات شامل راندمان سیستم، مدت زمان روشن باقی ماندن سیستم در حالت بیکار، 
روشنایی نمایشگر و موارد دیگر است. در بیشتر لپ تاپ ها، خود سازنده نیز برنامه هایی 
اضافی را برای مدیریت انرژی در نظر گرفته که البته به طور مستقیم روی همین بخش 

از سیستم عامل ویندوز تاثیر می گذارد و وجود آن ها الزامی نیست.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

محدودیت هایی روی بخش اکشن اعمال می شوند در 
حالی که قهرمان بازی همیشه می تواند از ویژگی های 
مخفی کاری خود نهایت استفاده را ببرد. بخش مخفی 
ــالح های  ــت، س ــعه یافته اس کاری در این بازی توس
ــده اند و دوربین بسیار  این بخش تقویت و متنوع تر ش
ــمندانه تر کرده  ــی کاری را هوش ــردی، این مخف کارب
است. به شکل متناسبی هوش مصنوعی بازی تقویت 
ــطحی و احمقانه  ــت تا مخفی کاری های س ــده اس ش
ــایی شدن نیز  ــند. در پی شناس ــته باش کاربردی نداش
معموال با یک گروه تا دندان مسلح روبه رو خواهید شد 
ــان نیست. به همین  که گذر از آن ها به هیچ وجه آس
دلیل سازنده بازی همیشه بازیکنان را به استفاده خوب 
ــب از ویژگی های مخفی کاری دعوت می کند.  و مناس
ــد.  ــک Sandbox واقعی به نظر می رس این بازی ی
ــتر از همه نسخه های قبلی  آزادی عمل در بازی بیش
است و گیم پلی نیز تنوع بسیار زیادی دارد. استفاده از 
ــرد، نبردهای تن به تن، اعتراف گیری ها و  تانک، بالگ
ــلحانه چریکی، همه بسیار خوب طراحی  نبردهای مس
ــده اند و بازی پر از هیجان و تنوع است اما متاسفانه  ش
ــت. ۲ تا 3 ساعت، حداکثر زمانی است  بازی کوتاه اس
ــد و تجربه خوب آن بسیار  که این بازی طول می کش

سریع به پایان می رسد.

 FOX ــر از موتور گرافیکی جدید گرافیک بازی، متاث
ــیار خیره کننده است. حرکات کاراکترها  Engine بس

ــد و در بخش  ــر می رس ــه به نظ ــر از همیش طبیعی ت
ــازنده  ــتیم. س ــاهکار رو به رو هس نورپردازی با یک ش
ــه ویژه ای  ــی نیز توج ــا و عوامل محیط ــه متغیره ب
ــاب، واقعا خوب از آب  ــان داده و باد و باران و آفت نش
ــل هفتمی ها  ــن منظر باید گفت نس ــد. از ای در آمده ان
ــاخته شده برای  با یکی از گرافیکی ترین بازی های س
کنسول خود رو به رو هستند، اگر چه کنسول های نسل 

هشتمی، پتانسیل بیشتری دارند.
ــر از امتیازات  ــیقی بازی یکی دیگ صداگذاری و موس
ــیقی بازی زیبا و به یاد ماندنی است  بازی است. موس
ــکل طراحی  ــالژ و دیالوگ ها نیز به بهترین ش و دوب
ــده اند. اصوات نقش ویژه ای در اجرای یک عملیات  ش
ــازنده بازی سنگ  مخفی کاری دارند و از این منظر س

تمام گذاشته است.
ــین  ــا این توصیفات Ground Zeroes مورد تحس ب
ــازی و قیمت 3۰  ــرار گرفته اما کوتاهی ب ــدان ق منتق
ــازات دریافتی آن  ــب کاهش امتی دالری بازی، موج
ــت. به همین دلیل این بازی به امتیاز خوب   ــده اس ش
 Xbox 360 ــت. ایـن بــازی در 76 بسنده کرده اس

Xbox One، PS3 و PS4 میزبانی می شود.

 EA ــرکت ــط پاییز دو ش ــال در اواس ــوال هر س معم
ــخه های  ــار نس Games و Capcom اقدام به انتش

جدید بازی های فوتبال خود می کنند.
ــار کامال رقابتی است و هر دو شرکت به این  این انتش
ــوع توجه دارند که بازی خود را تقریبا همزمان با  موض
ــال  ــب ارائه کنند. س بازی دیگر و البته در زمان مناس
گذشته شرکت Capcom بازی محبوب PES را چند 
ــت  ــه کرد و به همین دلیل نتوانس ــه زودتر عرض هفت
ــزرگ را در بازی خود  ــای ب ــن تغییرات لیگ ه آخری
ــتی  ــال کند و اینک EA Games یک پیش دس اعم

انجام داده است.
EA Games یک نسخه جدید مخصوص بازی های 

ــل آماده عرضه کرده  ــام جهانی فوتبال ۲۰۱4 برزی ج
است. این بازی جای نسخه اصلی این بازی را نخواهد 
ــته در  ــمی این مجموعه مانند گذش گرفت و بازی رس
زمان مقرر به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد. نکته 
ــرای این واقعه  ــه Capcom ب ــت ک جالب این جاس
ــی، برنامه ای ندارد و تنها عنوان فوتبالی  بزرگ ورزش

این شرکت، همان PES 2015 خواهد بود.

ــا آغاز  ــان ب ــه همزم ــد EA Games ک ــازی جدی ب
ــد،  2014  ــی عرضه خواهد ش ــای جام جهان بازی ه
ــت.  ــده اس FIFA World Cup Brazil نام گذاری ش

ــی این مجموعه، این  ــخه های اصل البته بر خالف نس
 Xbox ــل هفتمی یعنی ــول نس بازی تنها در دو کنس
360 و PS3 میزبانی می شوند و رایانه و کنسول های 

دیگر، قادر به اجرای آن نخواهند بود.
ــن بازی را  ــار ای ــه EA Games خبر انتش ــی ک زمان
اعالم کرد، بسیاری گمان می کردند که این بازی تنها 
 FIFA ــری اصلی ــته معمولی برای س یک تغییر پوس
ــگاه ها  ــت و تنها چیدمان تیم ها، بازیکنان و ورزش اس
ــب با جام جهانی ۲۰۱4 تغییر خواهد کرد اما با  متناس
ــتر از این بازی، مشخص شد که  ــار جزئیات بیش انتش
ــوان فوتبالی جدید با ویژگی های  این عنوان، یک عن
ــری FIFA است که به فوتبال  کامال بهبود یافته از س

حرفه ای امروز شبیه تر شده است.
ــن جدید به  ــرد ۱۰۰ انیمیش ــالم ک EA Games اع

ــی از مهم ترین تغییرات  ــت. یک ــن بازی افزوده اس ای
ــتم ربودن توپ در هواست. در  در گیم پلی بازی، سیس

ــوپ، در صورتی که  ــر زدن به ت ــک رقابت برای س ی
یکی از دو بازیکن در پشت سر دیگری ایستاده باشد، 
می تواند از حریف خود یک سکوی کمکی برای پرش 
ایجاد کند. این کار باعث پرش بلندتر و مانع از پریدن 
دیگری خواهد شد و جالب این جاست که داور نیز به 

کار خطا نمی گیرد!
ــی، EA Games مدافعان بدون  ــخه های قبل در نس
ــب که مدافعان  ــمندتر کرد. به این ترتی توپ را هوش
ــت مهاجمان بدون  ــع از حرکت راح ــوپ مان بدون ت
ــراب می کردند.  ــدند و موقعیت آن ها را خ توپ می ش
ــخه جدید برای مهاجمان نیز توسعه  این اقدام در نس
ــت. مهاجمان می توانند مانع از حرکت  ــده اس داده ش
ــریع مدافعان شده و راه را برای مهاجم حامل توپ  س
ــال ها نیز  ــد. این اقدام می تواند در هنگام ارس باز کنن

صورت گیرد.
FIFA World Cup Brazil 2014 با چند تورنومنت 

بزرگ و همزمان با جام جهانی ۲۰۱4 یک جام جهانی 
ــایبر را به وجود خواهد آورد. تورنومنت های بزرگ  س
ــامل  ــن بازی به صورت آنالین انجام می گیرد و ش ای
بازی هایی میان تیم های حاضر در جام جهانی خواهد 
بود. عالوه بر این، یک تورنومنت بزرگ تر شامل ۲۰3 
ــابقات مقدماتی جام  ــت که مس تیم وجود خواهد داش
ــازی خواهد کرد. در پایان، مسابقات  جهانی را شبیه س
ــایبری  ــازی به صورت س ــام جهانی این ب ــمی ج رس
ــور، یک بازیکن به  صورت خواهد گرفت و از هر کش
ــور خود  ــابقات نهایی راه خواهد یافت و برای کش مس

مسابقه خواهد داد.
خیلی هیجان انگیز به نظر می رسد که یک نفر از پشت 
ــورش را در مسابقات فوتبال  کنسول خود، پرچم کش

جام جهانی سایبری باال ببرد.

کاپیتان تیم ملی کشور خود باشید
FIFA World Cup Brazil 2014 همزمان با مسابقات جام جهانی

خاموش اما سریع، همچون مار
Ground Zeroes تجربه ای خیلی کوتاه از یک بازی واقعا خوب

 وحید     صفــایی

از  ــی  یک  Metal Gear Solid ــازی  ب ــه  مجموع
پرطرفدارترین بازی های سبک مخفی کاری هستند و 
ــبک توسط این بازی ها  به جرات می توان گفت این س
ــیده است. جدیدترین  ــال به تکامل رس در طی ۱۰ س
 Metal Gear Solid V: نسخه از این مجموعه با نام
ــال گذشته  Ground Zeroes در آخرین روزهای س

ــد. Ground Zeroes یک بازی مستقل  ــر ش منتش
ــه کوجیما، آن را  ــت، در حالی ک در مجموعه خود اس
 The Phantom ــی از بازی بزرگ تر به عنوان بخش
ــال ۲۰۱3  ــت. کوجیما در س ــی کرده اس Pain طراح

ــدن پروژه، تصمیم گرفته  اعالم کرد به دلیل بزرگ ش
ــوان یک بازی  ــه عن ــت Ground Zeroes را ب اس
The Phan� ــتقل و مقدمه ای بر عنوان بزرگ تر  سس

tom Pain به عرضه عمومی بگذارد.

ــال  ــتانی، Ground Zeroes وقایع س ــر داس از منظ
ــت پس  ــد. این زمان درس ۱975 را به تصویر می کش
 The و قبل از وقایع Peace Walker از وقایع بازی
ــود. قهرمان بازی در پی  ــد ب Phantom Pain خواه

 Peace ــت که در طی وقایع نجات دوستان خود اس
ــتگیر شده بودند. او در طی این عملیات  Walker دس

نجات، به حضور گروه XOF پی می برد.
ــت و پیچیدگی های  ــتان بازی چندان بزرگ نیس داس
خیلی زیادی ندارد اما برای دریافت پیوستگی داستان 
کلی MGS یک بخش ضروری محسوب می شود. از 
ــخه  ــاخت و عرضه این نس این منظر باید گفت که س

توسط کوجیما بسیار هوشمندانه به نظر می رسد.
ــی این مجموعه  ــخه آت ــی بازی از گیم پلی نس گیم پل
منشعب شده است. این گیم پلی بر اصول کلی گیم پلی 
مخفی کاری این مجموعه تاکید زیادی دارد و یکی از 
ــبک محسوب می شود. در حالی  ناب ترین ها در این س
ــن یا  که در همه عملیات ها می توان از دو روش اکش
مخفی کاری استفاده نمود، بازی طوری طراحی شده 
ــتفاده از روش های مخفی کاری همیشه  است که اس
ــالوه بر این که  ــد. ع ــر و منطقی تر به نظر رس موثرت

خبربازی

خبربازی
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با  دهید.  توضیح  را   WinRAR فایل های  بازگشایی  و  قفل  روش  لطفا  سالم.  با   
تشکر فراوان 

 سالم. لطفا اگر ممکن است در مورد گوشی Huawei G610 یک نقد کوتاه بنویسید. 
ممنون

بازی  تا  کنید  معرفی  تومان   4۰۰ تا  خوب  گوشی  چند  لطفا  عزیزم.  بایت  سالم   
Subway Surf در آن به خوبی اجرا شود. 

 سالم بایت. لطفا در قسمت بازی کوچک هفته نامه بازی های ایرانی  را هم معرفی 
کنید. ممنون

 سالم بایت. نرم افزاري براي قفل کردن فولدرها در ویندوز هفت معرفي کنید.

 سالم بایت عزیزم. اگر ممکن است در مورد بازی METRO LAST LIGHT و 
 METRO 2033 و داستان های آن ها توضیح بدهید.

 لطفا یک سیستم خوب برای کامپیوتر معرفی کنید که بتوان با آن بازی های نسل 
هشتمی را بدون مشکل اجرا کرد. 

 سالم بایت. لطفا درباره سیستم عامل کروم توضیحات کاملي بدهید.

 لطفا یک مطلب معرفی کامل از گوشی GLX X1 بنویسید. با تشکر

 سالم لطفا اگر ممکن است در مورد گوشی Huawei G610 یک نقد کوتاه بنویسید.
ممنون  

 سالم بایت. اگر ممکن است در مورد بازي Mafia 3 و این که واقعا مي آید یا نه 
اطالعاتي بدهید. متشکرم

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی سامسونگ گالکسی نوت3 توضیح دهید. در ضمن 
از هفته نامه خوبتون ممنون. 

 سالم بایت. لطفا نحوه تعمیر ویندوز را توضیح دهید. اگر امکانش هست در همین 
شماره چاپ کنید. با تشکر فراوان

 بایت سالم. آیا وقت آن نرسیده است که عالوه بر هفته نامه کاغذي و سایت اینترنتي 
یک مجله تصویري هم در شبکه استاني راه بیندازید مثل برنامه ب روز شبکه 3 یا برنامه 

بر خط شبکه 7 )در کل خدا قوت(

 سالم بایت. لطفا در مورد مزایا و معایب گوشی Xperia play توضیح دهید و این که 
مدل جدید آن که آندروید 4 دارد و به بازار آمده، توضیح دهید.

 سالم بر بایت. لطفا یک پیگیری کنید اگر می توانید به صفحه بازی ها بیفزایید. چون 
طرفداران بازی کم نیستند.

 سالم. مي خواستم روش کار با نرم افزار ریکاوری را توضیح دهید. ممنون

معصومـهبیرقـداري-نسـترنداروگر-مـژگانرحیمـی-ریحانه
رجبزادگان-ابوالفضلمرشـدلو-زهـراخاوری-نجمهبافندگان
-فتـحا...غفاری-مهدیایرانی-مهدیصانعی-سـعیدهخلیلی-
ریحانهسـاداتماهبدزاده-غالمحسـنگنجبخش-عیسـیدهقان
-عبدالکریمخجستهگالیمی-مهشـادخداپرست-حجتدرودی
-مسعودرئیسالمحدثین-بیژنکچرانلویی-ساراملکسیما-شبنم
صانعی-سیدمجتبیرحیمی-سیدهنرگسبیات-سعیدموسیزاده
-عاطفهجلیلی-هاشـمروحبخش-سـحرروحبخش-الههنوایی
-زهراامیریجامی-مجتبیعباسـیان-سـیدهادیبیـات-پروانه
اسـماعیلزاده-پروانهخانی-سمیهخلیلی-سمانهخلیلی-پوریا
زحمتکـش-عابدانصاري-نعیمجعفرزاده-امیدانصاري-سـحر
صادقی-امیرحسیناسدا...ی-آرماناسدا...ی-وحیدخاکپور-حسن
لطفی-محمدرضاشهبال-محمدحسنخرمی-بهاراسماعیلزاده-
نعمتاسماعیلزاده-رضالطفيایلهائي-علیاکبرخیاطیان-حمیدرضا
خالـقزاده-مهديابراهیمـي-مریمتوانایي-ماهمنیـرابراهیمپور
-فاطمـهاخوان-مریمرفیعزاده-عینا...محمدپور-آقجهرفیعزاده
-لیالمحمدپور-ابوالفضلمحمدپور-علیایزدی-عادلمحمدپور
-میثمراعی-امینزریننژاد-معصومهشـیرازی-یاسرسعادتنژاد
-نسرینجاجرمي-مهدينوروزي-سعیدهمختاريمقدم-نرجس
رحمانی-حجتربانی-مصطفیرضائی-ساسـاندلیلياسـکوئي
-علیرضـاسـهامی-شـهرزادشـریف-حسـیندری-ابوالفضل
ذوالفقاری-فریدهذوالفقاری-مهرانذوالفقاری-مریمخورشـاهی

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2000999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسـال پیامـک: کلمه »بــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شـمـــاره جد    ول، رمز جـد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسـتــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسـال ایمیـل: کلمه »بــایـت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شـمـــاره جد    ول، رمز جد    ول و حـرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

رمز جد    ول 313 را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)9 افقی و 6 عمودی( - )۱ افقی و ۱۰ عمودی( - )9 افقی و 4 عمودی( - )7 افقی و 6 عمودی(

)6 افقی و 3 عمودی( - )3 افقی و  8  عمودی(

)iPod( رمز جد    ول شمــاره 312: آی پاد

عمـودی:

ــی JavaScript )صفحه 4( - دهان  ــذار زبان برنامه نویس ۱- بنیان گ
ــیمی 3- ترس و  ــاخه ای از علم ش ــان عربی ۲- از چهارپایان – ش در زب
ــبنده – ریه 4- بازی - روز قبل از امروز 5- زیرانداز  بیم - هر ماده چس
بسیار ارزان قیمت - از سازهای سنتی - صفحات اینترنتی 6- پوسته های 
ــتگاه گوارش 7- معادل 3 کیلوگرم  ــمتی از دس گرافیکی - کمک - قس
است - شاخه ای از علم ریاضی 8-  دادرسی و دادخواهی - ظهر 9- عدد 
ــته شده باشد - پارچه ابریشمی رنگین  یا حروفی که به صورت رمز نوش
ــراب ۱۰- مذهب – باالترین عضو بدن - از کلیدهای صفحه کلید  - ش
ــعه  ــرکت های بزرگ تولیدکننده دوربین - یکی از اهداف توس ۱۱- از ش

موتور جست وجوی بینگ )صفحه 5(

۱- موتور جست وجوی مایکروسافت - مدیرعامل شرکت اپل )صفحه 5( 
۲- چوبی که برای آتش جمع آوری شود - مجازات شرعی 3- پیش خدمتی و 
نوکری - من و تو می شویم - از نت های موسیقی 4- نام یکی از شبکه های 
اجتماعی )صفحه 5( 5- تاب و توان - دارو - از مهمات جنگی 6- رام 
و دست آموز - عابد مسیحی 7- نام کاربری - پسوند شباهت 8- رود 
کوچک - روشن بودن چراغ ID - حافظه رایانه 9- آن چه که درد را آرام 
کند ۱۰- از انواع حافظه جانبی – سخن بیهوده - دانش فناوری اطالعات 

۱۱- رئیس هیات مدیره موزیال )صفحه 4( - مجسمه سنگی

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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ضمیمهبایت

جوی استیک ماوس

تصویر فوق جوی استیک ماوس کامال ارگونومیکی را نشان می دهد که تنها با یک 
اشاره کلیک می کند و بسیار راحت تر از ماوس های معمول کار می کند.

ــت قرار گرفته و مانند خودکار می توان آن را به هر سو  ــانی در دس این ماوس به آس
حرکت داد و جابه جا کرد.

ــکلی است که هیچ فشاری به مچ دست وارد نمی کند و به صورت  طراحی آن به ش
بیسیم به رایانه کاربر متصل می شود.

باتری قابل شارژ آن تا ۲ ساعت شارژ بهینه را برای کاربر فراهم می کند.

اولین روبات متعادل جهان

تصویر فوق اولین روبات متعادل جهان را نشان می دهد که روی دو چرخ راه می رود 
و می تواند برای شما نوشیدنی بیاورد.

پیش از این روباتی که چنین تعامل باالیی با انسان داشته باشد وجود نداشته است.
این روبات می تواند به راحتی خود را به هر سو حرکت دهد به عالوه این که سینی 

کوچکی به آن متصل است که می تواند خوراکی یا نوشیدنی سرو کند.
ــت کاربر به فرامین او عمل می کند. هر  این روبات که MIP نام دارد با حرکات دس

آن چه بخواهید را با سرعت برای شما از اینترنت دانلود می کند.
ــیار خوبی برای  ــت و می تواند پیش خدمت بس ــت این محصول ۱۰۰ دالراس قیم

شما باشد.

در این جوی استیک داده ذخیره کنید

این PS3 کوچک، کنترلر مناسبی برای بازی شما نخواهد بود ولی اگر از طرفداران پلی 
استیشن هستید می توانید بازی های مختلف را روی این کنترلر ذخیره کنید.

ــت که ۲۲  ــول در حقیقت حافظه فلش در اندازه ۱4×4۰×58 میلی متر اس این محص
گرم وزن دارد.

جالب این که کلیه جزئیات یک دسته بازی کامل را دارد و پورت USB آن در قسمت 
کنار بدنه اش قرار گرفته است.

این محصول در 5 ظرفیت مختلف و به قیمت ۱4 دالر در بازار موجود است.

صفحه کلید هوشمند

برای افرادی که کار آن ها در طول روز با رایانه و انواع نرم افزارهای 
 Shortcut ــه بعدی و دو بعدی است، به خاطر سپردن کلیدهای س
ــد. این صفحه کلید هوشمند به شما اجازه  ــیار سختی می باش کار بس
می دهد تا بتوانید این کلیدها را به راحتی روی صفحه کلید تشخیص 
ــا توجه به نرم افزار  ــه نمایش E�ink می تواند خود را ب دهید. صفح
مورد استفاده قرار گرفته شده وفق دهد. به این معنی که به صورت 
خودکار با توجه به نرم افزار در حال اجرا، کلید های Shortcut روی 
ــوند. این صفحه کلید محصول مناسبی  ــخص می ش صفحه کلید مش

برای گرافیست ها و طراحان می باشد.

تلفن همراه انگشتی

ــت در آینده ای نزدیک نوعی گوشی موبایل  ــرکت نوکیا قرار اس ش
ــتی به بازار عرضه کند که کامال روی انگشت جای می گیرد و  انگش

کامال ارگونومیک و راحت می باشد.
این محصول که نوکیا FIT نام دارد از جنس سیلیکون و چرم بسیار 

قابل انعطاف است و کامال ضد آب می باشد.
امکان ارسال پیام متنی و تماس به آسانی با آن مهیا بوده و دکمه ها 

کامال در دسترس می باشند.
این گوشی بسیار سبک وزن است.

 شاد ی طباطبایی

ظرف خواننده
این لیوان سبز زیبا اگر چه برای خوردن نوشیدنی 

مناسب نیست ولی می تواند اسپیکر مناسبی برای، 
آیفون، آی پد،  مک بوک و انواع گوشی موبایل باشد. 

این محصول که مجهز به فناوری NFC است، به 
راحتی با بلوتوث به انواع وسایل متصل شده و با ولوم 

قابل تنظیم از راه دور، صدای بسیار مطلوبی را در اختیار 
کاربران قرار می دهد.

ــارژ آن تا 6 ساعت می تواند موسیقی مورد  باتری قابل ش
نیاز کاربر را برای او پخش کند.

ــبک بوده و تنها ۲55 گرم وزن دارد. این محصول بسیار س
قیمت این محصول4۰ دالر است.
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