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سرانجام نسخه جدید سیستم عامل آي.او.اس براي 
ــخه هاي بعد از  ــی که از آیفون 4S به باال، نس کاربران
ــل پنجم به بعد آیپاد تاچ استفاده می کنند،  آیپد 2 و نس
ــد. اگر انتظار دارید سیستم عامل جدید مانند  عرضه ش
ــین خود، یعنی  iOS7 بسیار متحول شده  ــل پیش نس
باشد، باید بدانید  iOS8 در ظاهر هیچ تحول ویژه اي 
ندارد، به جاي آن اصالحات ظریف و کوچک بسیاري 
ــخه جدید آي.او.اس به  ــت. براي نصب نس داشته اس
ــش گیگابایت فضاي خالی روي دستگاه خود  حدود ش
ــیاري از  نیاز دارید و همین موضوع باعث نارضایتی بس
ــت؛ اما راه ساده تري هم وجود دارد و  کاربران شده اس
آن، این که کاربران می توانند از طریق رایانه و نرم افزار 

آي تیونز این به روزرسانی را دریافت کنند.
ــخه جدید  ــرات نس ــوس ترین تغیی ــی از محس یک
سیستم عامل به مرورگر سافاري مربوط می شود. در این 
ــتري براي دیدن صفحات وب  نسخه شما فضاي بیش
ــت.  ــوار آدرس به صورت دائم خبري نیس ــد و از ن داری
ــده و  ــپ انتقال داده ش ــت به چ ــا از راس بوك مارك ه
مدیریت تب هاي مرورگر بسیار ساده تر و کارآمدتر شده 
است. همچنین اگر روي رایانه یا لپ تاپتان از سافاري و 
اپل آیدي مشترکی استفاده می کنید، در لحظه می توانید 
تمام تب هاي باز شده را روي تبلت یا موبایلتان ببینید. 
دومین تغییر بزرگ، سرویس پیام رسان آي مسیج است 
ــی، تصویر و  ــکان انتقال پیام صوت ــه کاربران ام که ب

همچنین موقعیت مکانی را می دهد. فیس تایم و تقویم 
ــده است که کار کردن با  نیز دچار تغییرات کوچکی ش
ــی دیگر از قابلیت هاي جدید  ــان می کند. یک آنها را آس
ــت. کافی  آي.او.اس 8 امکان پنهان کردن تصاویر اس
 Hide است روي عکس مورد نظر فشار دهید و گزینه

را انتخاب کنید.
ــب آي.او.اس 8 باید به امکان  ــاي جال از ویژگی ه
ــاري به جاي تایپ کردن  ــکن کارت اعتب واردکردن اس
ــتیبانی از تصاویر GIF در متن ها و  شماره کارت، پش
ــفید براي کاهش مصرف  ــتفاده از حالت سیاه و س اس
ــیري هم بهبود  ــتیار صوتی س ــاره کرد. دس باتري اش
ــت با گفتن  ــه و می توانید وقتی آیفون به برق اس یافت
عبارت Hey Siri از این دستیار صوتی استفاده کنید. 
ــدازي این ویژگی که هنگام رانندگی کاربرد  براي راه ان
 General ــه ــمت تنظیمات ب ــتري دارد، در قس بیش
 Allow Hey ــه ــپس در پنل Siri گزین بروید و س

Siri  را فعال کنید.
ــتم عامل تلفن همراه اپل،  ــتمین نسخه از سیس هش
نقل و انتقال اطالعات را براي کاربر آسان تر کرده است، 
سرویس family sharing که در به روزرسانی اولیه 
ــما این امکان را می دهد  ــت به ش ــتفاده اس نیز قابل اس
ــس، موزیک و  ــات خود را مانند عک ــمتی از اطالع قس
ــتان به صورت  ویدئو با تعدادي از اعضاي خانواده و دوس
ــتراك بگذارید، اما تقریبا 99 درصد کسانی  دلخواه به اش

که در ایران از اپل استفاده می کنند از این قابلیت محروم 
ــازي حتما باید کارت اعتباري  ــتند، زیرا براي فعالس هس
داشته باشند. آي کلود درایو نیز پا به عرصه گذاشته است 
تا معضل مدیریت فضاي ابري اپل کمی راحت تر  شود. 
ــتیبانی مناسب از  از ویژگی هاي جانبی آي .او. اس 8 پش
ــت. براي مثال از این به بعد  صفحه کلید هاي متنوع اس
اپل بازها نیز می توانند از صفحه کلید محبوب swype یا 

همان صفحه کلید خطی استفاده کنند.
متاسفانه فعال از اپلیکیشن هاي سالمتی و تندرستی 
ــت و اپل اعالم  ــتم عامل جدید خبري نیس روي سیس
کرده این اپلیکیشن ها بعدا اضافه می شود. عالوه بر این ، 
یکی از بهترین قابلیت هاي آي.او.اس جدید موسوم به 
Handoff  نیز هنوز در دسترس کاربران قرار نگرفته 
ــت، زیرا این قابلیت فعالیت هاي بین دستگاه مبتنی  اس
بر آي.او.اس 8 و رایانه مبتنی بر سیستم عامل یوسمیتی 
ــتفاده از آن باید  ــینک) می کند و براي اس را همگام (س
ــتم عامل یوسمیتی براي  ــار نسخه نهایی سیس تا انتش
ــدن بعضی قابلیت ها،  مک  صبر کرد. به دلیل فعال نش
ــما در اپلیکیشن tips که اپل به صورت خودکار در  ش
ــتی از قابلیت ها  کنار آي .او. اس نصب می کند، با فهرس
ــوید که با جمله «هنوز هم ادامه دارد» به  روبه رو می ش
ــد. باید دید در به روزرسانی هاي بعدي اپل  پایان می رس
ــتی براي  که چندان هم زمان نخواهد برد، چه سرنوش

آي. او.اس 8 رقم می خورد.

پله هشتم آي.او.اس، یک جهش کوچک هند، میزبان اولین 
گوشی هاي ارزان گوگل شد 

ــاالنه  ــس س ــوگل در کنفران ــش گ ــدي پی چن
ــوم به  ــروژه اي موس ــر داد پ Google I / O خب
اندروید وان را براي عرضه گوشی هاي ارزان قیمت 
ــتم عامل اندروید در بازارهاي جدید  مبتنی بر سیس
ــی هاي  ــري گوش ــت. حاال اولین س آغاز کرده اس
اندروید وان در هند معرفی شد تا کاربران با کمترین 
ــی هاي اندرویدي  ــد از گوش ــن بتوانن هزینه ممک
ــتفاده کنند. همان طور که گوگل قبال نیز اعالم  اس
کرده بود، سه گوشی رونمایی شده به شرکت هاي 
ــق  Karbonn، Micromax و Spice  تعل
ــازي دنیا  ــک در صنعت موبایل س ــه هیچ ی دارد ک

شناخته شده و تاثیرگذار نیست.
گوگل تصمیم گرفته ارزان بودن را فداي مشخصات 
ــرکت ها براي  ــی عالی کند، به همین دلیل این ش فن
ساخت گوشی هاي اندرویدي خود به ویژگی هایی مانند 
پردازنده چهارهسته اي 3 / 1 مگاهرتز، یک گیگابایت 
رم در کنار چهار گیکابایت فضاي داخلی، درگاه کارت 
حافظه میکرو اس دي، دوربین پنج مگاپیکسلی اصلی 
ــا کرده اند. اولین  ــلی جلو اکتف و دوربین دو مگاپیکس

گوشی  پروژه اندروید وان با صفحه نمایش 5 / 4 اینچی 
به باتري 1700 میلی آمپر ساعت، بلوتوث، وايـ   فاي، 
ــده است. اندروید  جی. پی .اس و رادیو FM مجهز ش
ــتگاه ها نیز نسخه کیت کت  استفاده شده در این دس
ــت. این گوشی هاي دو سیمکارته با قیمتی معادل  اس
ــورهاي  ــد و کش ــد عرضه خواهد ش 105 دالر در هن
ــتان، سریالنکا، بنگالدش و  اندونزي، فیلیپین، پاکس

نپال میزبان هاي بعدي اندروید وان هستند.

پایان رسمی برند نوکیا 
ــراي حذف  ــا را ب ــن قدم ه ــافت اولی مایکروس
ــت؛ از این  ــاي نوکیا برداش ــد موبایل ه ــل برن کام
ــران و بازدیدکنندگان  پس کارب
سایت نوکیا باید به سایت 
ــل  ــتگاه هاي موبای دس
مراجعه  مایکروسافت 
ــه  ــه ب ــد. با توج کنن
چند زبانه بودن سایت 
ــا، انتقال در چند  نوکی
مرحله انجام خواهد شد 
ــط بخش بریتانیا  و فعال فق
ــی  ــه جدید خود اسباب کش به خان
ــافت تصمیم  ــت. عالوه بر این، مایکروس کرده اس
ــوند «فون» را از واژه ویندوزفون  ــت پس گرفته اس
حذف کند تا همه نسخه هاي ویندوز یکپارچه شود. 
ــام نوکیا از دنیاي موبایل ها  به این ترتیب کم کم ن
حذف خواهد شد، اما بري فرنچ، معاون مدیرعامل 
نوکیا در وبالگش اعالم کرده است نوکیا به عنوان 
شرکت مخابراتی و ارتباطی غیر از تجارت موبایل 

به بقاي خود ادامه خواهد داد.

الیسون بر صندلی رئیس هیات مدیره 
اوراکل نشست

ــون که سال 1977 همراه با باب مینر و اد اوتز، شرکت  لري الیس
ــیس کرد، حاال قصد دارد سمت مدیرعاملی  چندملیتی اوراکل را تاس
ــمت مدیرعاملی به معناي خداحافظی الیسون  را ترك کند. ترك س
ــرکت هاي تولیدکننده  ــاال از بزرگ ترین ش ــت که ح از اوراکل نیس
ــی رود. به گفته  ــمار م ــازمانی به ش نرم افزارهاي طرح ریزي منابع س
ــت هیات مدیره را به جاي  ــتعفا ریاس ــس اوراکل، او پس از اس موس
Jeff Henley برعهده خواهد گرفت. این جایگاه قدرت و اختیارات 
الیسون را براي اتخاذ تصمیمات مهم افزایش می دهد. در طرف مقابل 
ــون را در مقام مدیرعاملی  ــافرا کتز جاي خالی الیس مارك هورد و س
ــت  پر خواهند کرد. کتز، مدیریت مالی و تولید محصوالت را در دس
ــی و فروش محصوالت کار  ــد گرفت و هورد نیز روي بازاریاب خواه
ــده این تغییرات خوشحالی اعضاي هیات مدیره  خواهد کرد. گفته ش
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عینک هوشمند سونی 
معرفی شد

ــگاه CES 2014 از نمونه  ــونی در نمایش س
ــی کرد که  ــمند خود رونمای ــی عینک هوش ابتدای
ــک محصول  ــی ی ــاي نهای ــیاري از ویژگی ه بس
ــید.  ــت و مبتدي به نظر می رس ــمند را نداش ارزش
ــونی روي همان نمونه اولیه کار کرد و چند روز  س
ــمند را  ــش نمونه کامل تري از این عینک هوش پی
ــیدنی  ــایت خود قرار داد. این گجت پوش روي وبس
ــوم به SmartEyeglass اطالعاتی مانند  موس
ــیریابی  ــات مربوط به مس ــن ها، اطالع نوتیفیکیش
ــام  ــران تم ــار کارب ــات را در اختی ــر اطالع و دیگ
ــه اندروید 4/1 به  ــتگاه هاي اندرویدي مجهز ب دس
ــن نمونه اولیه ویژگی هایی  باال قرار می دهد. در ای
ــگر نور محیط، دوربین سه مگاپیکسلی،  مانند حس
ــنج و ژیروسکوپ به  قطب نماي دیجیتال، شتاب س

چشم می خورد.
ــمند  ــن عینک که براي رقابت با عینک هوش ای
ــد،  ــازار خواهد ش ــفند وارد ب ــر اس ــا اواخ ــوگل ت گ
ــس دارد.  ــوگل گل ــا گ ــی ب ــاي محسوس تفاوت ه
ــخت افزار دو محصول متفاوت به نظر می رسد و  س
در انتهاي عینک سونی سیمی به چشم می خورد که  
SmartEyeglass را به یک میکروفن، باتري و 
حسگر بیرونی وصل می کند. عالوه بر این نمایشگر 
ــبز گجت پوشیدنی سونی انرژي بسیار  مونوکروم س
کمی مصرف می کند. اکنون سونی کیت نرم افزاري 
عینک هوشمند خود را در اختیار توسعه دهندگان قرار 
ــت تا نرم افزارهاي مورد نیاز آن را طراحی و  داده اس

منتشر کنند.

ــتم عامل ــت آمازون از سیس ــه اي که گذش در هفت
ــک کتابخوان لوکس  ــه تبلت جدید و ی sangria، س
ــتم عامل آمازون بر  ــخه جدید سیس ــی کرد. نس رونمای
ــمند و  پایه اندروید 4/4 کیت کت براي تلفن هاي هوش
ــده و آمازون آن را بشدت تغییر داده  تبلت ها طراحی ش
است. براي مثال قسمت هایی مانند موزیک ها، ویدئوها، 
صفحات اصلی و تنظیمات دوباره طراحی شده است تا 
با اکوسیستم آمازون هماهنگی الزم را داشته باشد. یکی 
از جالب ترین ویژگی هاي این سیستم عامل این است که 
سریال یا فیلم مورد عالقه شما بدون آن که کاري انجام 
ــوم  ــتگاه قرار می گیرد. این قابلیت موس دهید روي دس
ــدا روي Fire TV قرار گرفت،  ــه ابت ــه ASAP ک ب
ــود هنگامی که می خواهید فیلمی را تماشا  باعث می ش
کنید براي اتصال به شبکه معطل نشوید. از طرف دیگر 
ــن روي تلفن همراه  ــی Firefly  که پیش از ای ویژگ
ــده بود، به کاربران اجازه می دهد با ثبت  آمازون دیده ش
ــایت  ــاهده می کنند، آن را در س تصویر کاالیی که مش
ــل چهارم تبلت هاي  آمازون بیابند. فایر OS4 روي نس
آمازون اجرا خواهد شد و روي نسل سوم تبلت هاي این 

شرکت نیز به روزرسانی می شود.

ــز  نی ــد  جدی ــت  تبل ــه  س ــازون  آم
ارزان قیمت  ــود  وج ــا  ب که  ــرد  ک معرفی 

خوبی  ــخت افزاري  س ــاي  ویژگی ه ــودن،  ب
تبلت  دو  از  ــه  ک  Fire HDX8.9 .ــد دارن
چهار  پردازنده  ــک  ی به  ــت  اس قوي تر  دیگر 
ــته اي اسنپ دراگون 805 با فرکانس 5 / 2  هس
آدرنو  گرافیکی  ــده  پردازن کنار  در  ــز  گیگاهرت
گیگابایتی  نسخه 16  است.  شده  مجهز   420
ــت 379 دالر  اینچی با قیم ــت 8,9  ــن تبل ای
گیگابایتی  هشت  مدل  ــود.  می ش پیش فروش 
صفحه  ــک  ی با  ــز  نی   Fire HD6 ــت تبل
چهارهسته اي  پردازنده  و  اینچی  شش   نمایش 

ــت  قیم دالر   99 ــزي،  گیگاهرت  1 / 5
ــوم به  ــت آمازون موس ــومین تبل  دارد. س
ــا  ب ــش  تفاوت ــا  تنه ــز  نی   Fire HD7 
Fire HD6 بهره گیري از صفحه نمایش 
به  را  آن  ــت  قیم که  ــت  اس اینچی  هفت 

تبلت ها  این  از  یک  هر  است.  داده  افزایش  دالر   139
دارند. کودکان  براي  نیز  نسخه هایی 

کیندل Voyage دیگر محصولی است که از سوي 

آمازون معرفی شد. نمایشگر این کتابخوان لوکس شش 
اینچی که از نسل جدید جوهر الکتریکی بهره برده است، 
 وضوحی برابر 300 پیکسل در هر اینچ ارائه می دهد. فناوري 

Micro ـ Etched با کاهش بازتاب نور، نگاه کردن 
ــان می کند. به  ــدید را آس ــگر زیر تابش نور ش به نمایش
ــازون، این کتابخوان  ــزوس، مدیرعامل آم عقیده جف ب

200 دالري استاندارد کتابخوان ها را افزایش می دهد.

رونمایی از محصوالت جدید آمازون

انتشار نتیجه بنچمارك هاي پردازنده A8 اپل 
ــاخت  همان طور که می دانید اپل از پردازنده A8 س
ــالس بهره برده  ــون 6 پ ــون 6 و آیف TSMC در آیف
ــرکت به جاي تکیه بر اعداد  ــت. این بار هم این ش اس
ــت. به  ــش آنها به تغییرات واقعی اکتفا کرده اس و افزای
همین دلیل با وجود مجهز بودن پرچمداران اندروید به 

ــت هسته اي،  A8یک  پردازنده هاي چهار و حتی هش
ــت. هرچند اپل  ــته اي 4 / 1 گیگاهرتز اس تراشه دو هس
ادعا کرده که این تراشه نسبت به نسل قبلی خود یعنی 
ــد در عملکرد CPU و 50 درصد  A7 حدود 25 درص
ــا نتایج  ــت، ام ــی بهبود یافته اس ــردازش گرافیک در پ

ــد. این نتایج که  ــا این ادعا را تائید نمی کن بنچمارك ه
ــان می دهد A8 در بعضی از  ــر شده نش بتازگی منتش
ــر عمل می کند،  ــبت به رقباي اندرویدي بهت موارد نس
ــت. براي مثال  ولی در بعضی از موارد نیز ضعیف تر اس
آیفون 6 در مقایسه با پرچمدارانی مانند گلکسی S5  و 
اچ.تی.سی وان M8  که به پردازنده اسنپ دراگون 801 
مجهز است، در مرور صفحات وب و نمایش سریع وب 

سایت ها موفق تر عمل می کند.
ــوع پردازنده گرافیکی  ــل هنوز اطالعاتی درباره ن اپ
ــت پردازنده  ــخص اس ــر نکرده، اما مش آیفون 6 منتش
ــزي A8عملکرد  ــد پردازنده مرک ــی جدید مانن گرافیک
ــل هاي قبلی آیفون دارد. بنابراین  بهتري نسبت به نس
ــنگین iOS براحتی روي  همه بازي هاي گرافیکی و س

آیفون هاي جدید اجرا می شود. 
جدول رتبه بندي بنچمارك پرچمداران شرکت هاي 
ــان می دهد پردازنده گرافیکی جدید آیفون  مختلف نش
بسیار پایین تر از گلکسی S5  و اکسپریا Z1  سونی در 
رتبه هفدهم جدول قرار دارد. جالب این که گوشی لومیا 
ــه خود اختصاص  ــا جایگاه اول جدول را ب 1520 نوکی
داده است. البته با نتایج دو نرم افزار بنچمارك نمی توان 
ــه جدید اپل را محک زد؛  قدرت پردازنده گرافیکی تراش
ــان می دهد اجراي نرم افزارها  ــی ها نش زیرا همه بررس

روي آیفون هاي جدید بسیار سریع و روان است.

 راه انـدازي سـرویـس  ابـري بـازي 
با شـرکت شینـرا تکنـولـوژي

اسکوئر انیکس که یک شرکت ژاپنی تولید و توزیع بازي است، قصد دارد دنیاي 
ــراي راه اندازي  ــرکت جدید ب ــازي را متحول کند. از همین رو از یک ش بازیس
استریم بازي هاي ویدئویی و سیستم ابري بازي رونمایی کرد. شرکت 
ــام دارد، اوایل 2015  ــه Shinra Technology ن جدید ک
ــرویس ابري خود رونمایی می کند. این سرویس ابري  از س
ــتریم کردن بازي ها در  ــک ابر رایانه مجازي براي اس از ی
ــینرا تکنولوژي  قالب ویدئو بهره می برد. پیش از این ش
در نمایشگاه بازي توکیو 2014 یک دمو از قابلیت هاي 
سرویس ابري خود منتشر کرد. به گفته اسکوئر انیکس، 
ــه می تواند صنعت دنیاي بازي را  ــتفاده از این ابررایان اس

متحول کند.
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گرافیک

آرش جهانگیري

ــال حرفه اي و نیمه حرفه اي  اگر با دوربین هاي دیجیت
ــید، حتما خواسته یا ناخواسته با عکس هایی  کار کرده باش
با فرمت raw در کارت حافظه دوربینتان برخورد کرده اید. 
 raw، ــه فرمت ــما می توانید عکس هاي خود را در س ش
ــه از درون  ــت raw ک ــد. فرم ــره کنی jpeg و tiff ذخی
ــود، حالت خام عکس  ــما فعال می ش تنظیمات دوربین ش
ــت و به شما این امکان را می دهد تا تمام اطالعاتی را  اس
که با حسگر دوربین ثبت می شود، ذخیره کنید. این موضوع 
باعث می شود هیچ فشرده سازي یا ویرایشی روي عکس 
ــما با باالترین کیفیت  ــما انجام نشود و عکس هاي ش ش
ــود. می توان گفت تمام دوربین هاي دیجیتال با  ذخیره ش
ــتفاده از فرمت raw عکاسی می کنند، اما براي راحتی  اس
ــت jpeg  تغییر  ــک پردازش به فرم ــران آن را در ی کارب
می دهند. تا اینجاي کار همه چیز خوب به نظر می آید، اما 
نکته اینجاست که شما هوش بیشتري نسبت به دوربینتان 
ــما نیز توانایی  براي ویرایش عکس دارید، بعالوه رایانه ش
ــبت به دوربین براي پردازش تصاویر دارد. در  باالتري نس
ــوال عکس هاي jpeg به  نتیجه باید گفت با این که معم
آن چیزي که انتظارش را دارید نزدیک است و نتیجه قابل 
ــرار می دهد، اما فرمت raw این  قبولی را در اختیارتان ق
امکان را به شما می دهد تا عکس هایی با کیفیتی فراتر از 
چیزي که تا به حال تجربه کرده اید، در اختیار داشته باشید. 
عالوه بر این ویژگی ها باید به این نکته هم توجه کرد که 
ــت و  ــر نیس کار کردن با فرمت raw چندان بدون دردس
براي دست پیدا کردن به عکس مورد نظرتان، باید دست 
به دامن فتوشاپ شوید. همچنین اگر از دوربین هاي نیکون 
استفاده می کنید، عکس هاي raw در این دوربین با پسوند 

NEF ذخیره می شود.

باب دل به روزها

در گام اول و قبل از هر چیز باید بدانید اگر از نسخه هاي 
قدیمی تر از cs5 فتوشاپ استفاده می کنید، براي بازکردن 
فرمت raw باید از یک پالگین استفاده کنید تا نرم افزار 
شما قابلیت باز کردن این عکس ها را داشته باشد. عبارت 
photoshop plugin raw را در گوگل باتوجه به 
نسخه فتوشاپ خود جستجو کنید، سپس فایل مورد نظر 
را دانلود کنید و به نشانی نصب نرم افزار بروید و در فولدر 
plug-ins آن را کپی کنید. به طور مثال آدرس روبه رو 
C:\program files  \adobe\photoshop Cs4\

plug-ins   در بیشتر دستگاه ها مقصد اصلی براي انتقال 
فایل پالگین شماست.

ــر باز کرده و  ــزار را یک بار دیگ ــد از این کار نرم اف بع

عکس با فرمت raw را در فتوشاپ فراخوانی کنید. البته 
ــخه هاي cs5 به بعد به طور کلی حل  ــکل از نس این مش
ــخه هاي نهایی استفاده  ــده و اگر به روز باشید و از نس ش
ــرض به این نرم افزار  ــد، پالگین raw به طور پیش ف کنی
اضافه شده است. پس از این که عکس مورد نظر خود را از 
مسیر منوي files و انتخاب گزینه open در فتوشاپ باز 
کردید، عکس شما در پنجره camera raw باز می شود. 
ــما نیز در نوار باالي منو به  اگر دقت کنید مدل دوربین ش

نمایش گذاشته می شود.

همه چیز در دسترس است

ــما در پنجره  ــس ش ــه می بینید عک ــور ک همان ط
ــده و می توانید با انتخاب دکمه  camera raw باز ش
open image در گوشه راست پایین صفحه، عکس 
ــاپ باز کنید یا با انتخاب دکمه  مورد نظرتان را در فتوش
ــپ پایین صفحه، عکس  ــه چ save image در گوش
ــر دهید و ذخیره  ــه می خواهید تغیی ــه هر فرمتی ک را ب
ــد، زیرا امکاناتی در  ــد. از این پنجره براحتی نگذری کنی

اختیارتان قرار می دهد که می توانید کارهاي متفاوتی 
انجام دهید.

ــواري از ابزارهاي مختلف  در باالي کادر عکس، ن
وجود دارد. دو ابزار اول که با شکل ذره بین و دست نشان 
ــده است، به شما امکان بزرگنمایی و جابه جایی  داده ش
ــوم که به شکل قطره چکان  عکس را می دهد. ابزار س
ــما کمک  ــام دارد به ش ــت و white blance ن اس
می کند اجسام درون عکس را به رنگ هاي طبیعی شان 
 white ــن کار اول روي آیکون تبدیل کنید. براي ای
blance کلیک کنید، حال ابزار براي شما فعال شده 
است. یکی از اجسامی را که دقیقا به رنگ واقعیش ثبت 
ــده، انتخاب کنید. همان طور که می بینید رنگ هاي  ش
اجزاي دیگر نیز به صورت خودکار به رنگ طبیعی شان 
 targeted adjustment ــدي در می آیند. ابزار بع
ــزار مرکز نور را به تصویر تابیده  ــام دارد. این اب tool ن
ــده معین می کند. قسمتی از عکس را که قرار است  ش

مرکز نور باشد انتخاب کنید، سپس ماوس را به سمتی که 
می خواهید حرکت دهید تا تغییرات اعمال شود. ابزارهاي 
بعدي مانند crup، red eyes و spot کاربردي مانند 
ــتان از آنها  ــد و می توانید در ویرایش عکس ــاپ دارن فتوش

بهره مند شوید.

بی نیاز به کلیدهاي میانبر

از نوار باال که بگذریم به ستون سمت راست می رسیم 
که ابزارهاي ریز و درشتی دارد که هر کدام وظیفه خاصی 
در ویرایش تصویر انجام می دهند. در باالي این ستون نحوه 
تقسیم رنگ عکستان به وسیله نمودار نمایش داده می شود. 
ــه عدد با نشانه هاي R، G، B به ترتیب میزان  زیر آن س

ــما به نمایش  ــبز و آبی را در عکس ش رنگ هاي قرمز، س
می گذارد. همچنین تنظیمات دوربین شما هنگام عکاسی 
ــت. اولین منو basic نام دارد و  ــده اس نیز نمایش داده ش
تنظیمات ابتدایی رنگ هاي عکس را براي شما امکان پذیر 
ــد temperature و  می کند. لغزنده هاي مختلف مانن
ــما قرار  tint تنظیمات white blance را در اختیار ش
می دهد که می توانید به انتخاب خودتان آن را تغییر دهید. 
 Exposure، ــد ــو، لغزنده هاي دیگري مانن زیر این من
Contranst، Highlights، shadows و... وجود 
دارد که هرکدام روي یکی از خصوصیات عکس شما تاثیر 
ــنایی، شفافیت، سایه روشن ها و  می گذارد و می توانید روش

نقاط تاریک عکس  را ویرایش کنید.
 

پول براي لنز و دوربین ندهید
ــک می کند مانند  ــما کم ابزار tone Curve به ش
ــر Ctrl+M فعال  ــاپ که با کلید میانب Curve فتوش
می شود، نور عکس را تنظیم کنید. همان طور که می بینید 
در مرکز این منو یک فرم پاراماتیک وجود دارد که با تغییر 
ــاط کم نور و پرنور  ــت لغزنده هاي زیر آن می توانید نق حال

تصویر را ویرایش کنید.
ــما را مدیریت  ــوي HLS نیز رنگ هاي تصویر ش من
ــما می توانید هر یک از  می کند. همان طور که می بینید ش
ــورت اختصاصی تنظیم کنید و با انتخاب  رنگ ها را به ص
هر یک از لغزنده ها شدت آن رنگ را به دلخواه خود تغییر 
دهید. همچنین با انتخاب گزینه grayscale عکس خود 
ــیاه و سفید تبدیل کنید. منوي بعدي با نام  را به حالت س
ــابه منوي HLS دارد، با این تفاوت  Hue، کاربردي مش
ــاي آن روي تمام رنگ ها به طور  که هر کدام از لغزنده ه

همزمان تاثیر می گذارد. 

lens Corrections یکی دیگر از ابزارهاست که 
ــما به نمایش می گذارد، با استفاده  تجربه جالبی را براي ش
از این منو می توانید ببینید اگر به جاي لنز فعلی خود از 
لنزهاي دیگر استفاده می کردید، ابعاد و اجسام در تصویر 
ــما به چه شکل نمایش داده می شد. کافی است در  ش
ــز دلخواهتان را  ــمت profile مدل دوربین و لن قس
ــت و خأل  ــیار کارآمد اس انتخاب کنید. این روش بس
نداشتن لنزهاي مختلف را تا حدودي پوشش می دهد. 
ــمت manual می توانید این تغییر  همچنین از قس
ــتی انجام دهید. منوي بعدي نیز  ابعاد را به صورت دس
 camera calibration .مربوط به دوربین می شود
به شما این امکان را می دهد که دوربین هاي مختلف 
را انتخاب کنید تا ببینید دوربین هاي دیگر در شرایطی 
مشابه تصویر را به چه شکل ثبت می کنند. بعد از این 
ــد می توانید با  ــه کارتان با منوهاي مختلف تمام ش ک
انتخاب دو گزینه  اي که ابتدا به آن اشاره کردیم یعنی 
ــس خود را  save image و open image عک

ثبت کنید.

راز عکس 
حـرفـه اي ها
با فرمت raw از تمام ظرفیت 

دوربینتان استفاده کنید

رهایی از فتوشاپ
ــاپ را ندارید یا به  ــه نرم افزار فتوش ــی ب اگر امکان دسترس
ــبتا سنگین دست  هر دلیلی ترجیح می دهید با این نرم افزار نس
ــرکت ادوب  ــوید، می توانید از نرم افزار جانبی ش به گریبان نش
ــتفاده  براي همین کار با نام Adobe Camera Raw اس
کنید. این نرم افزار 180 مگابایتی که براي هر دو سیستم عامل 
ــه کاربران این  ــت، ب ــده اس پرکاربرد مک و ویندوز طراحی ش
ــاپ از تمام ویژگی هاي  امکان را می دهد تا بدون نیاز به فتوش
ــتفاده کرده و عکس هاي خود را با این فرمت  فرمت raw اس
ــتجوي کوتاه در گوگل،  ــما می توانید با جس ــش کنند. ش ویرای
ــخه این نرم افزار یعنی 6 / 8 را دانلود کنید. البته این  آخرین نس
نکته را فراموش نکنید که کار کردن با فتوشاپ امکاناتی را به 

شما می دهد که در این نرم افزار در دسترس نیست.

یکشنبه 6 مهر 1393/ شماره 4489



اگر از مطالب این صفحه راضى هستید، عدد 48905 را به شماره 300011226 پیامک کنید

اینترنت

سجاد تقی زاده بهجتی 
ــت، این جمله خیلی  ــبکه اجتماعی، وبالگ نیس ش
ــرح می کند که اتفاقا  ــت و مفهومی را مط پیچیده نیس
ــد، اما بسیاري از  ــن و بدیهی به نظر می رس خیلی روش
شرکت ها، رستوران ها و مجموعه هایی که در شبکه هاي 
اجتماعی فعالیت می کنند و امیدوار هستند مشتریانی را 
ــبکه هاي  ــب کنند، این تفاوت را بین فعالیت هاي ش جل
ــایت یا وبالگ  ــی و فعالیت هایی که باید در س اجتماع

خود انجام دهند، قائل نیستند.
ــش هاى اساسى در این حوزه این است  یکی از پرس
ــورد نظر را می توانم در  ــته، عکس یا فیلم م که آیا نوش
ــر کنم و اگر این کار را انجام دهم چه  وبالگ هم منتش
ــادي نمی کند، حتما در  ــی می کند؟! اگر تفاوت زی تفاوت
ــر کنید، زیرا مخاطب به قصد دیدن  وبالگ خود منتش
ــر می زند، اما در  ــما به وبالگتان س ــنیدن درباره ش و ش

شبکه هاي اجتماعی اینچنین نیست.

تبلیغات موفق در شبکه هاي اجتماعی
ــی را راه اندازي  ــا کمپین ــوال در دنی ــابه کوکاک نوش
ــا  ــام Share a coke with friends ی ــرد به ن ک
ــوید. این کمپین  ــابه اي را با دوستانتان شریک ش نوش
ــابه به جاي آرم شرکت، اسم هاي  روي بطري هاي نوش
مرسوم آن کشور مانند سارا، جان و مایکل را چاپ کرد. 
شرکت کوکاکوال در تبلیغاتی که براي این کمپین انجام 
ــت با بطري هایی که به نام  ــتریان خود خواس داد، از مش
آنهاست عکس بگیرند و در شبکه هاي اجتماعی منتشر 
ــا پیدا نکردند،  ــر هم نام خود را میان بطري ه کنند. اگ
ــتان خود را خریداري کرده و  می توانند نام یکی از دوس

به یاد او نوشابه اي را به صورت نمادین شریک شوند.
ــبکه هاي  ــدت کوتاهی صدها هزار تصویر در ش در م
اجتماعى منتشر شد، افراد توجه بیشتري به این برند کرده 
ــبکه هاي اجتماعی درباره  آن صحبت می کردند،  و در ش
ــوط به این  ــبوك مرب ــوري که فعالیت صفحه فیس به ط

نوشابه، افزایش 870 درصدى بازدیدکننده داشت.
ــه بود؟ این  ــتقبال چ ــما دلیل این همه اس به نظر ش
ــی براي  ــبکه هاي اجتماع ــی کاربرد ش ــرکت بخوب  ش
ــب و کارها را درك کرده و می دانست افراد، افتتاح  کس
ــتراك نمی گذارند،  ــعبه جدید از یک شرکت را به اش ش
ــابه را  ــري جدید براي یک نوش ــا طراحی یک بط آنه
ــتراك می گذارند، اما قطعا  ــز بندرت با دیگران به اش نی
ــان را به اشتراك  ــان و اتفاقات مربوط به خودش خودش
می گذارند. در این کمپین افراد اتفاق مربوط به خودشان 
را به اشتراك می گذاشتند و همین باعث رشد تصاعدي 
آن شد، چرا که براي دوستان فرد نیز جذاب بود و مدام 

این شبکه وسیع و وسیع تر می شد. 
ــر و صدا  ــابی س مثال دیگري نیز که این روزها حس
کرده است، کمپین سطل آب یخ است که براي حمایت 
از بیماران مبتال به ALS شکل گرفت. به این صورت 
ــود یا  ــطل آب یخ روي فردي ریخته می ش که یک س
ــخصا انجام می دهد و از این طریق  خودش این کار را ش
ــک بیماري مرتبط با  ــاران مبتال به ALS را که ی بیم
ــت، براي چند ثانیه درك کرده و بعد از  عصب بدن اس

آن مبلغی را داوطلبانه کمک می کند. 
ــم افراد  ــدن فیل ــر ش ــن از طریق منتش ــن کمپی ای
ــهور از بازیگران و بازیکنان فوتبال گرفته تا وزرا و  مش

 روساى جمهور کشورهاي مختلف شروع شد و تا جایی 
ــه صدها تصویر  ــت که در کمتر از چند هفت ــد داش رش
ــبکه هاي اجتماعی منتشر و بیش از 114  ویدئویی در ش
ــت از بیماران  ــراي حمای ــون دالر کمک نقدي ب میلی
ــاید باورکردن این اعداد واقعا  ALS جمع آوري شد. ش
ــختی باشد، 114 میلیون دالر طى چند هفته آن  کار س
ــم بدون هزینه اي براي انجمن و صرفا با یک فکر و  ه

ایده هوشمندانه.
موفقیت این کمپین در چه بوده است؟ دقیقا در این 
ــان یا افراد مشهور را به  کمپین نیز افراد تصاویر خودش
ــتند. این تصاویر همراه با سرگرمی  ــتراك می گذاش اش
ــت از بیماران  ــت، موضوعی جدي یعنی حمای و جذابی
ــید،  ALS را یادآوري می کرد. کمپین به هدف خود رس
ــدند،  ــنا ش ــده زیادي در جهان با بیماري ALS آش ع
کمک هاي نقدي زیادي جمع آوري شد و شاید انجمنی 
ــبت به آن شناخت داشتند، در سطح  که تعداد کمی نس

دنیا شناخته شد.

چگونه بازنشر پیدا کنیم؟
ــته هایی که در شبکه هاي  ــیاري از نوش در پایان بس
ــود، جمالتی مانند «ارزش هر  ــر می ش اجتماعی منتش
ــتن آن است» نوشته شده  ــتراك گذاش مطلب در به اش
ــوند مطالب را با دیگر دوستان  ــت تا افراد ترغیب ش اس
ــت این جمله را  ــد؛ اما بهتر اس ــتراك گذارن خود به اش
ــیم و در شبکه هاي اجتماعی براي  براي خودمان بنویس
ــته  ــب و کار خود به یاد داش ــود و رونق کس ــب س کس
ــیم «ارزش هر مطلب به ارزش هایی است که براي  باش
ــتن می کند.» این که ما چه چیزي را  ــتراك گذاش به اش
ــتن مخاطب به او می دهیم،  ــتراك گذاش در ازاي به اش
ــته  ــت که باید به آن توجه داش اصلی ترین نکته اي  اس

باشیم.
ــراي فعالیت در  ــاب و خالقانه ب ــد از ایده هاي ن بع
ــژه اي دارد  ــت وی ــه اهمی ــی، آنچ ــبکه هاي اجتماع ش
ــال نوشته هاست. این موضوع در وبالگ  زمان هاي ارس
ــایت به این مهمی نیست، چرا که در شبکه هاي  یا وبس
ــاهدات فقط در 30 دقیقه نخست  اجتماعی نیمی از مش
بعد از درج یادداشت، عکس یا ویدئو اتفاق می افتد. این 
ــت که در وبالگ ها یا وب سایت ها اینچنین  در حالی اس
نیست و احتمال دارد مخاطب حتی روزها بعد از ارسال 
ــته هاي تان به سایت شما مراجعه و آنها را مشاهده  نوش

کند.

پیدا کردن زمان مناسب براي فعالیت در شبکه هاي 
ــته و نمی توان گفت چه  اجتماعی، نسخه واحدي نداش
ــت، بلکه براساس  ــب این کار اس ــاعت و روزي مناس س
ــود و به گونه  دیگري  ــان این آمار جابه جا مى ش مخاطب

خواهد بود. 
ــن میان آمارهایی وجود دارد که ما را در یافتن  در ای
زمان مناسب کمک می کند. براي مثال روزهاي تعطیل 
ــت، زیرا  ــته هاي تجاري نیس ــبی براي نوش زمان مناس

ــخصی افراد (مسافرت ها،  این روزها معموال اتفاقات ش
ــرگرم  ــوده و بازدیدکننده ها س ــاد ب ــا و...) زی مهمانی ه
ــتان خود می شوند و کمتر زمانی  اتفاقات شخصی دوس
ــما صرف خواهند کرد. یا  را براي پست هاي تجاري ش
ــت که  ــاعت هاي 19 تا 22 معموال زمانی اس این که س
ــام یا تماشاي تلویزیون هستند،  افراد مشغول صرف ش
ــمند خود  ــیاري از افراد با تلفن هاي هوش این زمان بس
ــد، اما زمان  ــز مرور می کنن ــبکه هاي اجتماعی را نی ش
ــت، زیرا تمرکز  ــت هاي تجاري نیس ــبی براي پس مناس
مخاطب بین شام، تماشاي تلویزیون و نوشته هاي شما 

تقسیم خواهد شد.
به طور کلى آنچه در شبکه هاي اجتماعی حائز اهمیت 
ــت؛ به این معنا که الزم  ــت، فعالیتی هوشمندانه اس اس
ــت مواردي منتشر شود که ارزش به اشتراك گذاري  اس
ــرکننده، شخص  ــد و بدون یادآوري منتش ــته باش داش

مشتاق به اشتراك گذاري آنها باشد.

شبکه اجتماعی
وبالگ نیست
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زندگى همراه

مریم محمد بیکی فراهانی

ــول هنگامی که قصد دارید تصویر، فایل  به طور معم
متنی یا یک صفحه  از وب را که در تلفن همراهتان ذخیره 
شده است، چاپ کنید  باید ابتدا رایانه  خود را روشن کنید، 
تلفن همراه را به کمک کابل یو.اس.بی به آن متصل کنید 
و در نهایت با انتقال فایل هاي موردنظر به رایانه، عملیات 

چاپ را انجام دهید.
ــاده تر براي این کار کمک گرفتن  یکی از راه هاي س
ــت. در این  از چاپگرهاي مجهز به بلوتوث یا وایرلس اس
ــاز به رایانه، محتواي  ــت می توانید براحتی و بدون نی حال

موردنظرتان را روي چاپگر ارسال و چاپ کنید.
از دیگر روش هایی که کاربران می توانند از آن استفاده 
کنند، بهره مندي از سرویس هاي آنالینی همچون چاپ 
ابري گوگل (Google Cloud Print) است، اما در 
ــودن رایانه داراي اهمیت  ــن ب این حالت نیز نه تنها روش
ــی از ضروریات  ــه اینترنت نیز یک ــت، بلکه اتصال ب اس

به شمار می رود.
ــوث یا وایرلس  ــما چنانچه چاپگري از بلوت به نظر ش
پشتیبانی نکند یا نخواهید رایانه را به اینترنت وصل کنید 
یا حتی اصال رایانه اي در اختیار نداشته باشید، می توانید از 
چاپگر براي چاپ محتواي موجود در تلفن همراه یا تبلت 

خود کمک بگیرید؟
ــما به سیستم عامل اندروید  اگر تلفن همراه یا تبلت ش

مجهز باشد و از قابلیت OTG پشتیبانی کند، می توانید 
از یک راه حل خوب براي این کار کمک بگیرید.

اتصال بی واسطه
ــتفاده از کابل OTG و برقراري ارتباط مستقیم  اس
ــاده ترین روشی است که می توان براي چاپ  با چاپگر، س
ــه کار برد. در این  ــوا از تلفن همراه و تبلت، آن را ب محت
روش به رایانه نیازي نخواهید داشت و براحتی می توانید 

در کمتر از یک دقیقه عملیات چاپ را انجام دهید.
قدم اول: آماده سازي

ــتقیم چاپگر و دستگاه اندرویدي، به  براي اتصال مس
موارد زیر نیاز دارید:

 ـ چاپگر (فرقی نمی کند معمولی باشد یا از امکاناتی 
مانند وایرلس و بلوتوث برخوردار باشد)

ــتم عامل اندروید با قابلیت   ـ دستگاه مجهز به سیس
OTG  پشتیبانی از فناوري

OTG  ـ کابل رابط 
 ـ کابل یو. اس. بی براي اتصال به چاپگر

قدم دوم: شناسایی در اندروید
ــتگاه اندرویدي خود را  با فرض این که قصد دارید دس
ــر نیز به طور معمول داراي  به چاپگر وصل کنید و چاپگ
کابل یو .اس .بی براي اتصال به رایانه است، تنها گزینه اي 
 OTG ــید، کابل ــه  باید به فکر فراهم کردن آن باش ک

است. در ادامه شما با دو حالت مواجه خواهید شد:
 حالت اول: شناسایی خودکار

چنانچه مدل چاپگر مورد استفاده  شما جدید باشد، این 
احتمال وجود دارد که به محض اتصال کابل OTG به 
ــردن کابل اتصال چاپگر  ــتگاه اندرویدي و متصل ک دس
ــر به طور خودکار  ــی این کابل، چاپگ ــه درگاه یو .اس .ب ب
توسط سیستم عامل اندروید شناسایی شود. در این شرایط 
ــتر، براحتی به هریک از  می توانید بدون طی مراحل بیش
برنامه هاي موردنظرتان مراجعه کنید. روي گزینه  پرینت 
فشار دهید و پس از انتخاب چاپگر از فهرست چاپگرهاي 

موجود، عملیات چاپ را به انجام برسانید.
 حالت دوم: شناسایی نشدن چاپگر

ــما قدیمی باشد یا به دالیل  در صورتی که چاپگر ش
ــتم عامل اندروید آن را شناسایی نکند،  باید  دیگري سیس
ابتدا عملیات شناسایی چاپگر به سیستم عامل را به انجام 

برسانید.
در این مرحله بسیاري از کاربران تصور می کنند هیچ 
ــتم عامل اندروید را در اختیار  چاپگري فایل درایور سیس
ــود  ــرار نمی دهد و همین تصور موجب می ش کاربران ق
ــتگاه اندرویدي را فراموش کنند، اما  اتصال چاپگر به دس
ــما معرفی کنیم،  برنامه اي که قصد داریم در کلیک به ش

این مشکل را حل می کند.
از  ــی  یک  PrinterShare ــد  قدرتمن ــزار  نرم اف
ــتگاه هاي  محبوب ترین برنامه ها براي چاپ محتوا از دس

اندرویدي روي چاپگرهاي معمولی است.
ـ  به لینک زیر بروید و نرم افزار PrinterShare را 

دانلود و روي دستگاه اندرویدي خود نصب کنید:
Bazaar: http: /  / goo.gl / 42ebsB
Google Play: http: /  / goo.gl / hU55AZ

توجه: به کارگیري این نرم افزار در سیستم هاي  عامل  
ــت و براي  ــدوز و مک نیز امکان پذیر اس آي.او.اس، وین
ــایت سازنده برنامه  ــخه ها می توانید از س دانلود دیگر نس

کمک بگیرید:
http: /  / www.printershare.com

ــوان یک چاپگر  ــزار PrinterShare به عن نرم اف
مجازي به سیستم عامل اندروید اضافه می شود و شما آن 
ــت چاپگرهاي سیستم عامل مشاهده خواهید  را در فهرس

کرد، اما هنوز قادر به چاپ نیستید، چرا که فعال اتصال با 
هیچ چاپگري برقرار نشده است.

ــتگاه اندرویدي  ــل OTG را به دس ــه کاب ـ  در ادام
ــل یو .اس .بی اتصال چاپگر به رایانه را  متصل کرده، کاب
ــر آن را به چاپگر و سر دیگر را به  نیز جدا کرده و یک س

کابل OTG متصل کنید.
ــزار PrinterShare را اجرا کرده و روي   ـ نرم اف

Select Printer فشار دهید.
ــاي مختلفی وجود دارد که   ـ در این مرحله گزینه ه
ــراي اتصال به چاپگر در  ــدام امکانات متعددي را ب هرک
ــیله  ــما قرار می دهند. اتصال به چاپگرها به وس اختیار ش
ــاپ ابري گوگل و  ــرویس چ ارتباط بلوتوث، وایرلس، س
ــتند. گزینه اي که  چاپ از راه دور برخی از این موارد هس
 Nearby – USB در این مرحله با آن سر و کار داریم

یا Direct USB است.
روي این گزینه فشار داده و منتظر بمانید چاپگر شما 

به وسیله نرم افزار شناسایی شود.
ــایی چاپگر توسط برنامه، روي نام آن  ـ  پس از شناس
فشار دهید تا درایورهاي موردنیاز به وسیله نرم افزار دانلود 

شده و چاپگر به دستگاه شما اضافه شود.
ــما در سیستم عامل اندروید  ـ  از حاال به بعد چاپگر ش
ــده و می توانید به چاپ محتواي موردنظر از  شناسایی ش

دستگاه روي چاپگر بپردازید.
قدم سوم: چاپ محتوا

ــا نرم افزار  ــید ی ــد در مرورگر وب باش ــی نمی کن فرق
ــس یا حتی برنامه مدیریت ایمیل ها. از هرجایی و هر  آفی
ــی به منو و انتخاب گزینه   برنامه اي می توانید با دسترس
چاپ، چاپگر PrinterShare را انتخاب کرده سپس با 
انتخاب هریک از چاپگرهاي اضافه شده به این نرم افزار، 

عملیات چاپ را انجام دهید.
تعداد نسخه هاي چاپی، صفحات موردنظر براي چاپ، 
اندازه کاغذ، چاپ دو طرفه، افقی یا عمودي بودن صفحه 
و دیگر تنظیمات رایج پیش از عملیات چاپ نیز با نرم افزار 
ــتیبانی می شوند و شما می توانید باتوجه به سلیقه   باال پش

خود آنها را تغییر دهید.

مدیریت فایل ها و پوشه ها
Aerize Explorer  :عنوان نرم افزار

سیستم عامل: ویندوزفون 8 و 8/1
ــه ها در  ــا و پوش ــت فایل ه ــراي مدیری ــی ب ــاي مختلف نرم افزاره
  Aerize Explorer ــده است که دستگاه هاي هوشمند طراحی ش
ــتگاه هاي  ــق این نرم افزارها براي کاربران دس ــی از نمونه هاي موف یک

مجهز به ویندوزفون به شمار می رود.
ــط ــه ها توس ــتراك فایل ها و پوش ــا از محلی به محل دیگر، اش ــال فایل ه ــام و انتق ــذف، تغییرن ــی، ح  کپ

ــب ترین  ــخصات فایل ها، نمایش پیش نمایش فایل ها، انتخاب مناس NFC ـ بلوتوث ـ ایمیل و...، نمایش مش
ــه ها به صفحه  شروع و بسیاري از امکانات دیگر از  ــنجاق کردن فایل ها و پوش برنامه براي نمایش هر فایل، س

جمله مواردي است که براي سهولت در مدیریت فایل ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
استفاده از این نرم افزار کامال رایگان است و با حجم کمتر از یک مگابایت می توانید آن را دانلود کنید:

http: /  / goo.gl / nV1gsg

فته
ن ه

کیش
اپلی

بدون نیاز به رایانه چاپ کنید
OTG  اتصال مستقیم چاپگر به دستگاه هاي اندرویدي با قابلیت

ــارژ باتري تلفن همراه یا تبلت مشکلی است که امیدواریم هیچ کسی آن را تجربه نکند، زیرا در  ــدن ش تمام ش
بیشتر موارد زمانی شارژ دستگاه تمام می شود که بیش از هر زمان دیگري به آن نیاز است.

ــده اید؟ تابه حال شرایط به گونه اي بوده که مجبور شوید براي  ــما تا به حال چند بار با این مشکل مواجه ش  ش
ــندگان بخواهید در صورت امکان با  ــر زده و از فروش ــارژ کردن تلفن همراهتان به مغازه هاي داخل خیابان س ش
شارژر دستگاه خودشان (در صورت مشابه بودن کابل شارژ) تلفن همراه یا تبلت شما را شارژ کنند؟ همان طور که 
ــاري، انتقال اعتبار از خطی به خط دیگر  ــارژ اعتبار ریالی در تلفن هاي همراه اعتب ــد یکی از روش هاي ش می دانی
ــماره  دوستتان انتقال دهید تا او نیز بتواند از  ــما می توانید مبلغی را از اعتبار خودتان به ش ــت. به عنوان مثال ش اس
ــی براي شارژ باتري دستگاه خود  ــتفاده از چنین روش ــود. تا به حال به اس خدمات مکالمه یا پیام کوتاه بهره مند ش
فکر کرده اید؟ چنانچه دوست دارید این روش را تجربه کنید تا بتوانید در شرایط اضطراري از تلفن هاي همراه یا 

تبلت هاي اطرافیان خود انرژي قرض کنید(!) به روش زیر عمل کنید:
ــنهاد می شود این روش میان دو  ــتیبانی کند. (پیش ــتگاه ها  باید حتما از قابلیت OTG پش توجه: یکی از دس

دستگاه مجهز به سیستم عامل اندروید استفاده شود)
 ـ یک کابل OTG تهیه کنید.

 ـ کابل یو .اس .بی مربوط به شارژ تلفن همراه یا تبلت فردي را که قرار است از او شارژ بگیرید نیز آماده کنید. 
(در بیشتر موارد کابل هایی که یک سر آنها یو .اس .بی و سر دیگر میکرو یو .اس .بی است عمومیت دارند و بیشتر 

دستگاه هاي هوشمند از آنها پشتیبانی می کنند)
ــتیبانی  ــتگاهی که از OTG پش ــتگاه خود (دس ـ  کابل ها را به یکدیگر وصل کنید و کابل OTG را به دس

می کند) و کابل شارژ دستگاه دوم را نیز به همان دستگاه وصل کنید.
ـ  پس از اتصال موفقیت آمیز، انرژي از دستگاهی که داراي شارژ بیشتري است به دستگاهی که شارژ کمتري 

دارد منتقل می شود و این عملیات تا زمانی که شارژ باتري هر دو دستگاه مساوي شود، ادامه خواهد داشت.
ــت و می تواند دستگاه شما را براي  ــارژ در شرایط اضطراري بسیار سودمند اس ــتفاده از این روش ش نکته: اس
مدتی روشن کند، اما همواره توجه داشته باشید استفاده نکردن از شارژر اصلی دستگاه و استفاده مداوم از چنین 

روش هایی موجب صدمه دیدن دستگاه و باتري آن می شود.

شارژ موبایل به موبایل
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تالش

رامین فتوت

ــب و کارهاي دانش بنیان،  در دنیاي کس
کارهایی هم یافت می شود که ایده اولیه اش 
ــته، اما او  ــن تعلق نداش ــخص کارآفری به ش
توانسته به بهترین شکل ممکن آن را عملی 

کند. مثل کاري که اورشکا سرشن انجام داده 
است.

ایده
ــک زنان باتجربه اي بود  ــکا پزش مادر اورش
ــادي را در مطب خود صرف معاینه  و زمان زی
بیماران می کرد. او از کارش لذت می برد، اما با 
ــت، دوستدار فناوري و  این که سن کمی نداش
ــاي آن بود. یکی از موضوع هاي مورد  کاربرده
ــه اش که در خانه از آن صحبت می کرد،  عالق
حرف زدن در مورد تعداد مریض هایی که در روز 
ــات اخالقی آنها بود.  ویزیت کرده و خصوصی
می گفت زن هاي باردار با چه مصیبت و سختی 
خودشان را به مطب او می رساندند تا از سالمت 
کودك درون شکم شان مطمئن شوند. یک بار 
در حالی که مثل همیشه در این مورد صحبت 
ــکا آن را دیگر از  می کرد چیزي گفت که اورش
ــد زن هاي  یاد نبرد. مادرش گفت: «چه می ش
باردار به جاي آمدن به مطب من در خانه شان 
ــان می کردم و  می ماندند و از راه دور ویزیت ش
ــت؟ آن وقت  ــم بچه در چه وضعی اس می گفت
براي خودم هم بهتر می شد، می توانستم افراد 

بیشتري را ویزیت کنم!»
ــراغ کارش رفت، اما  ــادر این را با عجله گفت و س م
اورشکا با خودش فکر کرد اگر بتوانم چنین کاري را انجام 
ــیار بزرگ تر از  ــانده ام، بس دهم کار بزرگی را به ثمر رس
کاري که سال هاست به آن عالقه مندم. اورشکا هنرهاي 

زیبا خوانده بود و ذاتا یک هنرمند بود تا یک آدم 
فنی یا پزشک مانند مادرش.

ــت انجام دهد  ــه او می توانس تنها کاري ک
ــه همین دلیل  ــود. ب ــردازي ب ــی و خیالپ طراح
ــتان مهندسش  ــرعت ایده را با یکی از دوس بس
ــت و از او کمک خواست. همین  در میان گذاش
کمک خواستن به ایجاد شراکت و کمک او براي 

تاسیس کسب و کار این ایده منجر شد.
ــر کاري،  ــل از ه ــریکش قب ــکا و ش اورش

تحقیقات خود را شروع کردند تا واقع بینانه تر خشت هاي 
شرکتشان را یکی یکی روي هم بگذارند. پس از اندکی 
ــادران پا به ماه  ــکان و م ــرس و جو و صحبت با پزش پ
ــدن ایده عقب  ــد هر یک روزي که از اجرایی ش دریافتن
می افتند، زمان زیادي را از دست داده اند، زیرا بشدت نیاز 
براي معاینه از راه دور زنان باردار احساس می شد. اورشکا 
وقتی شگفت زده شد که دریافت در این باره مادران بیشتر 
احساس نیاز می کنند تا دکترها. تقریبا همه مادران باردار 
دوست داشتند بدون این که از خانه خارج شوند از وضع و 
ــالمت فرزند خود باخبر شوند. از طرفی هزینه مراجعه  س

به پزشک با توجه به تعداد دفعاتی که یک مادر در دوران 
ــتر آنها زیاد بود.  بارداري اش پرداخت می کند، براي بیش
اورشکا و همکارش با درك این موضوع، شبانه روز روي 
ایده کار کردند و تصمیم گرفتند هر طور شده آن را عملی 
کنند. آنها تصمیم گرفتند دستگاهی بسازند تا هر مادري 

ــهولت از وضع  ــتفاده کند و با س براحتی بتواند از آن اس
 (Bellabeat) ــا بِالبیت ــود. ایده آنه کودکش مطلع ش

نام گرفت.
تالش

اگر ایده اورشکا عملی می شد، نه تنها زن هاي باردار 
ــدند، بلکه  ــه مطب خالص می ش ــقت مراجعه ب از مش
ــتند شبانه روز بچه را تحت مراقبت قرار دهند؛  می توانس
ــکی فعلی ممکن نبود. از طرفی پدران  کاري که با پزش
و مادران عالقه مندند هر لحظه بدانند کودکشان در چه 
ــه ریتمی می زند.  ــت؛ مثال ضربان قلبش با چ حالی اس

ــکا به آن فکر  ــان نکاتی بود که اورش ــن یکی از هم ای
ــکل  ــا بتواند محصول نهایی را به بهترین ش می کرد ت

بازاریابی کند. 
براي کنترل ضربان قلب جنین از فناوري پیشرفته و 
ــتگاه هاي بزرگی در کلینیک ها استفاده می شود، ولی  دس
ــکا باید آن را در کوچک ترین ابعاد ممکن  اورش
طراحی می کرد تا هر مادري بتواند از آن استفاده 
کند. این کار یکی از زمان گیرترین مراحل پروژه 
ــیاري از کارهایی  ــراي عملی کردنش بس بود، ب
ــا نرم افزار  ــد، ب ــخت افزار انجام می ش را که با س

جایگزین کردند.
سرانجام نمونه هاي اولیه بالبیت ساخته و در 
اختیار برخی پدر و مادرها قرار گرفته شد. نتیجه 
رضایت بخش و باورنکردنی بود. دستگاه نوظهور 

از اقبال باالیی برخوردار شد.
ــر یک تیم تمام عیار  ــکا و یارانش که حاال دیگ اورش
ــردن کار و تبدیل آن به یک  ــده بودند، براي نهایی ک ش
ــتند. به این  محصول بی نقص، به پول هنگفتی نیاز داش
ــاي مختلفی در  ــات و کنفرانس ه ــور آنها در جلس منظ
ــرکت کردند، بلکه سرمایه گذار  ــی ش کشورشان کرواس
ــواب قریب به  ــت بود، اما ج ــد. بازخوردها مثب ــدا کنن پی
اتفاق سرمایه گذارها منفی بود، زیرا در کشوري همچون 
کرواسی هیچ کس پیدا نمی شد خطر سرمایه گذاري روي 

یک استارت آپ را قبول کند.

ــتگاه  ــاخت این دس ــد و مراحل س تولی
ــت و کوچک ترین خطا  پیچیده و زمانبر اس
ــکا با توجه به مونث  ــت، اما اورش جایز نیس
ــه عنوان یک  ــه کل این قضیه ب بودنش ب
سرگرمی نگاه می کرد و سعی داشت ناامید 
ــترس زیاد براي  ــت اس ــود. اعتقاد داش نش
ــبانه  ــد به یک کابوس ش ــی می توان کارآفرین

تبدیل شود.
ــکا تصمیم گرفت با سرمایه  در نهایت اورش
ــازد و با  ــخصی نمونه هایی براي فروش بس ش
ــاز را براي کل کار مهیا  ــود آن، پول مورد نی س
ــت به نابودي کل کار  کند. این اقدام می توانس
ــود، اما ساخت  و هدررفتن زحمات تیم منجر ش
چند نمونه نهایی و باکیفیت گرچه سرمایه را به 
اتمام رساند، اما به پیدا کردن یک سرمایه گذار 

منجر شد.
آینده

اورشکا اکنون توانسته ایده اش را عملی کند 
ــعبه ـ یکی در زادگاهش و  ــرکتی با دو ش و ش
ــري در کالیفرنیاي آمریکا ـ با مجموع 25  دیگ
نفر کارمند تاسیس کند. ورود به بازار آمریکا به 
کمک یک سرمایه گذار موهبتی بود که نصیب 

بالبیت شد و آن را بکلی دگرگون کرد.
ــر هفته ها را می تواند بدون  همین که او آخ
ــاس موفقیت  دغدغه و با آرامش بگذراند احس
ــده اش افراد  ــه عقی ــرایطی که ب ــد، ش می کن
ــیر عملی  ــد. او در مس ــد از آن محرومن کارمن
ــنیده و معتقد است تا  کردن ایده اش «نه» هاي زیادي ش
جواب خیر منطقی براي پیشبرد کار دریافت نکند، دست 
ــرفت برنمی دارد و براحتی امیدش را  از تالش براي پیش

نمی بازد.
اورشکا همچنین ارتباط خوبی براي شناساندن بالبیت 
ــانه ها برقرار کرد که یکی از شاه کلیدهاي اساسی  با رس

موفقیتش را در این نکته می داند.
بالبیت چیست؟

بالبیت دستگاهی است که یک زن باردار با قراردادن 
آن روي شکمش می تواند به اطالعات درستی از آخرین 
ــمند وصل  ــتگاه به تلفن هوش وضع جنین پی ببرد. دس
ــود را از طریق برنامک  ــود و داده هاي دریافتی خ می ش
نشان می دهد. با استفاده از بالبیت، مادر و پدر می توانند 
ــنوند، آن را ضبط و  ــودك را بش ــداي ضربان قلب ک ص
ــال کنند یا به اشتراك گذارند. می توان  براي دیگران ارس
تکان ها و رشد بچه را زیر نظر گرفت و وزن آن را کنترل 
کرد. برنامک غیر از این امکانات، توصیه هاي پزشکی به 
ــال اطالعات براي پزشک  والدین می دهد و امکان ارس

معالج را فراهم می کند.

نام: اوِرشکا ِسرشن  
(Urška Sršen)

کشور: کرواسی
 (Bellabeat) نام ایده: بِالبیت

bellabeat.com :وب سایت

ــتارت آپ در واقع شرکتی نوپاست و روي حل مشکلی کار می کند که راهکار  اس
ــخص نبوده و موفقیت براي رسیدن به جواب هم در آن تضمین شده است.  آن مش
ــت. فرض کنید شما  ــب و کار اس ــتارت آپ به نوعی روحیه حمله به کس در واقع اس
ــتعدادهایتان و از همه  ــوید، پول هم ندارید! اما به خودتان، اس می خواهید توانگر ش
ــتارت آپ به  ــت که اس ــه توان نوآوري و خالقیت تان ایمان دارید. اینجاس مهم تر ب

دردتان می خورد، البته همه چیز استارت آپ از خلق ایده شروع می شود.
مشخصه کلیدي استارت آپ، قابلیت رشد آن است

ــتارت آپ شرکتی است که طراحی می شود تا خیلی سریع رشد کند. یک نمونه  اس
ــاده آن فیسبوك است که براي دانشجویان دانشگاه خدمات ارائه می کرد و ناگهان  س
ــتارت آپ روي رشد  ــد. اس ــال به یک غول اینترنتی تبدیل ش در عرض کمتر از ده س

ــن نکته تفاوت  ــرکت، تمرکز می کند. همی ــرف نظر از جغرافیا و مکان ش ــریع، ص س
ــان می دهد. یک رستوران در شهري  ــتارت آپ را با یک بنگاه تجاري کوچک نش اس
ــتارت آپ نیست، اما یک بستنی فروشی زنجیره اي در نوع خود استارت آپ  کوچک اس
موفقی محسوب می شود. این بستنی فروش، شکل خاص و منحصر به فردي از بستنی 
را تولید می کند و در تمام شهرها و کشورها شعبه می زند، فرد براي مدت طوالنی است 
که با تغییر شکل بستنی ها و نوع خدماتی که ارائه می کند، طیف جدیدي از مشتریان را 
به سوي خود جذب و با سودآوري فوق العاده باال فعالیت می کند. دلیل این که مشاغل 
استارت آپی را نسبت به کسب و کارهاي سنتی، بیشتر مناسب افراد بیکار عصر حاضر 
می دانند، متخصص بودن، جوان بودن و خالقیت قشر تحصیلکرده و بیکار کنونی است. 
ــیار زیاد است و متاسفانه کارآفرینان سنتی و  تعداد این افراد بویژه در میان خانم ها بس

بنگاه هاي اقتصادي فعلی نمی توانند براي آنها شغلی ایجاد کنند.

نظرتـان در مـورد این ایده چیسـت؟ 
پیشـنهادها و انتقادهاي خود را درباره 
تالش این هفته با ما در میان بگذارید. 
کلیـک حرف هـاي شـما را بـه گوش 
اورشـکا سرشن می رسـاند. شاید در 
آینـده نـه چندان دور یکـی از اعضاي 
طرح او شـدید. عالوه بـر این،  کلیک 
دسـت افرادي را که توانسـته اند ایده 
دانش بنیان خود در فضاي آي.تی را به 
یک کسـب و کار تبدیل کنند به گرمی 
می فشارد. ما را از شنیدن داستان هاي 
خود محروم نکنیـد، کلیک بی صبرانه 

منتظر شماست.
شماره پیامک: 300011226 

 آدرس ایمیل: 
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با

تحقق رویاي شخصی سازها
 NBA 2K15 ــازي  ب
این فرصت را براي بازیکنان 
فراهم می آورد که با دوربین 
را  ــود  خ صورت  ــول،  کنس
ــخصیت  ــکن کنند و ش اس
ــاس  ــازي را بر اس ــل ب داخ
ــازند. پیش از  چهره  خود بس
ــازي Rainbow Six: Vegas این امکان  ــن در ب ای
وجود داشت که بازیکن با ثبت تصویري از صورت خود، 
ــازي بیندازد که در  ــخصیت درون ب آن را روي چهره  ش
ــد تا جذابیت  ــک فاجعه  هنري می مان ــتر موارد به ی بیش
هنرى! البته برخالف آن عنوان، 2K15 تصویر بازیکن را 
به طور کامل اسکن می کند. براي این موضوع، بازیکن باید 
در فاصله 6 تا 12 اینچی دوربین قرار بگیرد و به آهستگی 
سر خود را به چپ یا راست بچرخاند. این فرآیند در صورت 
شرایط ایده آل حدود 30 ثانیه طول می کشد.قطعا این خبر 
به لحاظ تکنولوژیک، از شیرینی بسیاري براي گیمرهایی 
برخوردار است که سال هاست در حسرت پیاده سازي دقیق 

چهره  خود در بازي به سر می برند.

«خون زاده» بزودي منتشر می شود
 Bloodborne عنوان
ــور انحصاري براي  که به ط
شده  معرفی   PS4 کنسول
بود، زودتر از انتظار و در ششم 
ــر خواهد  فوریه  2015 منتش
ــد. این بازي به دست تیم   ش
 From Software
ساخته می شود؛ همان تیمی که مسئول ساخت سري بازي 
ــبک اکشنـ   ــت. این بازي که در س Dark Souls اس
نقش آفرینی به بازار می آید و نسخه  ویژه  آن 80 دالر قیمت 
ــامل جعبه  فلزي، کتابچه  طراحی ها و ساندتراك  دارد، ش
ــق فیلم هایی که از این بازي پخش  بازي خواهد بود. طب
ــیاق دنباله روي سري  ــده، خون زاده از نظر سبک و س ش
ــت. پیش از این سازندگان  بازي هاي Dark Souls اس
اعالم کرده اند این قسمت کنترل ساده تري دارد و بازیکنان 
ــتري می توانند به آن جذب شوند، اما سختی گیم پلی  بیش

همچنان به قوت خود باقی است.

 فانتزي نهایی 15

ــل هفتم با  ــه از ابتداي نس ــزي نهایی XV ک فانت
ــوان Final Fantasy XIII Versus معرفی  عن
ــده بود و پس از گذشت نزدیک به یک دهه هنوز به  ش
بازار عرضه نشده، کم کم دارد ظاهر زیباي خود را به رخ 
می کشد. دموي جدیدي از این بازي در توکیو گیم شوى 
امسال به نمایش درآمد که چشم ها را به خود خیره کرد. 
ــن و  ــتایل گرافیکی بازي گرفته تا اکش همه چیز از اس
ــعت محیط و انیمیشن ها چشمگیر است. گفته شده  وس
ــمالی بازي  ــکاي ش ــخه  عرضه  آمری ــه نس ــانی ک  کس
ــد، ژتونی دریافت  Final Fantasy Type-0 بخرن
ــال آینده دموي  ــد که با آن می توانند مارس س می کنن
ــار  ــی 15 را دانلود کنند. البته تاریخ انتش ــزي نهای فانت

نهایی این عنوان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

سیاوش شهبازي

ــم می دهد تا  ــت ه ــت به دس گاهی همه چیز دس
ــردن ببینی؛ پیله کردن به  ــا راه ماندن را در پیله ک تنه
ــانی که  خودت، به آنهایی که بد تو را می خواهند، کس
ــت که خود را  ــرا در پیش گرفته اند... اینجاس راه قهق
غرق انزوا، دور از هر نوع حس و هویت می یابی. کرم 
بودن دشوار نیست، پروانه شدن سخت است. شب تاب 
بودن مشکل نیست، غلبه بر تاریکی گران است. آري، 
ــاخته که رهایی از آن محتاج  این برزخی است خودس
ــا اعتماد به هدایت  ــالوده اي از بخت و اراده، توام ب ش

قلب است. 
ــود الزمه هاي یک  ــاي روایی خ ــبگرد در زیربن ش
ــت  ــان مرموز، آنتاگونیس ــذار را دارد: قهرم کار تاثیرگ
ــاع و حتی  ــکاران قربانی جبر اجتم ــمی؛ بزه سادیس
نیکوکاران خوشدلی که بی چشمداشت کمک می کنند 
ــاخت سازه   اما این که چقدر در انتقال این مفاهیم و س

ذهنی آن موفق بوده، جاي بحث دارد. 
ــازي دیالوگ ها بیشتر دقت  ــاید اگر در پیاده س ش
ــر روبه رو  ــه مراتب اثرگذارت ــا محصولی ب ــد، ب می ش
ــفه  کلی آن  ــتان و فلس ــینه  داس ــدیم. اگر پیش می ش
ــتی و  ــبگرد به بیماري پوس ــدن ش را ندانید (دچار ش
ــی دیالوگ ها  ــت خود) بعض ــتجویش براي هوی جس
ــی اصلی این  ــر می آیند. البته بان ــی به نظ غیرمنطق
ــت و در بالیی  ــکل، کمبود بودجه و امکانات اس مش
ــپ» آمد، سازندگان  ــر بازي «گرشاس ــابه که س مش
ــتن از طول و تعداد دیالوگ ها شده اند،  مجبور به کاس

ــت و  ــتر اس ــبگرد حجم دیالوگ ها بیش هرچند در ش
داستان غناي قابل توجه تري دارد.

غیر از این دو مورد، شبگرد در خلق برخى صحنه ها، 
بیش از حد انتظار موفق بوده است. حتما دوستانی که 
بازي هاي ایرانی را پیگیري می کنند، «عصر پهلوانان» 
و دیگر عناوین وطنی را تجربه کرده اند. انیمیشن هاي 
ــبگرد به همه آنها می چربد. همه چیز، از  دست ساز ش
نحوه  راه رفتن و دویدن خود شبگرد گرفته تا انیمیشن 
ــمنان و به زمین افتادن آنها قابل توجه  تیر خوردن دش
ــت. در انیمیشن شبگرد کمتر نُت فالش می بینید و  اس
همه چیز یادآور استانداردهاي تثبیت شده  روز است. با 
توجه به شرایط ناخوشایندي مثل ابتدایی بودن وسایل 
ــن کپچر در کشور و اجبار تیم سازنده به طراحی  موش
ــتی حدود 60 درصد انیمیشن هاي اثر، باید اذعان  دس

کرد در این راه گل کاشته اند.
ــادي از این  ــط وب نقدهاي زی ــروز در محی ــا ام ت
ــر شده است. از نکاتی که خیلی از منتقدان  بازي منتش
ــدد، افت فریم و  ــاره کرده اند باگ هاي متع به آنها اش
ــت. به عنوان نویسنده، بازي را با  بافت هاي ضعیف اس
کارت گرافیک GEFORCE GT 550M، هشت 
گیگابایت رم و پردازنده  Core i5 اجرا کردم و حدود 
ــاعتی که با آن درگیر بودم، فقط یک باگ  ــت س هش
ــدد بازي از چک پوینت  ــاهده کردم که با آغاز مج مش
قبل مرتفع شد. بافت ها و طراحی ها همگی قابل قبول 
بود و یکدستی خوبی در اجزاى بازي مشاهده می شد. 
افت فریم هم فقط به چند صحنه  انگشت شمار و کمتر 

از یک ثانیه خالصه شد.
ــتی مقایسه  این بازي  جدا از بحث انصاف و نادرس
ــی، هر منتقد یا صاحب نظري  با عناوین بزرگ خارج
می داند که سازندگان موظف نیستند بازي خود را براي 
تک تک سیستم ها بهینه سازي کنند و وظیفه  بازیکن 

است که سیستم مناسب را تهیه کند. 
ــت. کیفیت  ــم نواز اس ــان ابتدا چش ــبگرد از هم ش
بافت ها مطلوب و رنگ پردازي با سلیقه کار شده است. 

با وجود محوریت گرافیکی بازي بر سبک نوآر، تفاوت 
ــت و از یکنواختی خبري  ــوس اس بین محیط ها محس
ــب  ــن و ختم آن به ش ــت. آغاز بازي در روز روش نیس
ــال پیامی  تاریک، آن هم زیر رگبار باران، در عین ارس
ــت. مراحل از  ــیده اس مفهومی به این تنوع قوت بخش
ــاخانه و بام ساختمان ها  انبارگاه متروکه تا مترو، تماش
ــبگرد یکدست و  ــود. همه چیز در ش ــامل می ش را ش
ــش و انفجار  ــت و فقط افکت هاي آت ــته رفته اس شس
ــت که آن هم قابل   از زرق و برق کافی برخوردار نیس

چشم پوشى است.
ــتر بازي هاي ایرانی با  یکی از حیطه هایی که بیش
ــربلند بیرون آمده اند،  ــتی ها از آن س وجود کم و کاس
موسیقی است. شبگرد در زمره  بهترین هاي آنان است. 
ــیقی خوب  ــتر آلبوم هاي موس ــازار امروز که بیش در ب
ــبگرد  ــیقی ش ایرانی ده هزار تومان قیمت دارند، موس

مجید رحمانی

ــان این است که بازي هاي ایرانی  خیلی ها باورش
ــد. گاهی این کار  ــانه اي از ایران داشته باش باید نش
ــکل ممکن با قرار دادن المان هاي  ــاده ترین ش به س
ــیر می شود و گاهی نیز  معماري ایرانی در بازي تفس
ــتر  ــوروز، رویاي آدم برفی» در بس ــون «عمو ن همچ
ــان می دهد. اسم  ــتان و روایت قصه خود را نش داس
ــد، کاراکترها  این بازي می تواند هر چیز دیگري باش
ــیار غربی داشته باشند و با این  می توانند ظاهري بس
ــی آن را بازي می کنید می دانید یک عنوان  حال وقت

ــت، چون این ویژگی در بطن داستان بازي  ایرانی اس
ــود که اواخر  ــروع می ش وجود دارد. قصه از جایی ش
فصل زمستان بچه ها با کمک هم یک آدم برفی زیبا 
ــرما براي تکمیل شادي بچه ها، با  می سازند و ننه س
ــفند جادویی بر سر آدم برفی به  ریختن دانه هاي اس
ــحالی و شادي با شنیدن  آن جان می دهد. البته خوش
قصه اي که ننه سرما از آمدن بهار و آب شدن برف ها 

براي بچه ها می گوید، دیري نمی پاید. 
ــرما تمام می شود و عمو نوروز  خیلى زود فصل س
ــراي دیدن آنها و آوردن بهار به آنجا خواهد آمد تا با  ب
آب کردن برف ها، زمین را مملو از سبزي و نشاط کند. 
از آنجا که آدم برفی به بچه ها عالقه زیادي پیدا کرده، 
تصمیم می گیرد مانع آمدن عمونوروز شود. او براي این 
منظور سفري را آغاز مى کند و سراغ غول سرما می رود 
و از او براي این هدف کمک می خواهد، اما غول سرما 
که موجودي پلید و بدذات است، از این فرصت به نفع 
خود استفاده مى کند و آدم برفی را به تسخیر درمى آورد 
ــرور تبدیل می کند و به  ــه موجودي پلید و ش و او را ب

جنگ عمونوروز می فرستد. از طرف دیگر ننه سرما نیز 
ــه اي از عمو نوروز می خواهد به دیدن آنها بیاید  در نام
ــر راه هم سبزي و نشاط بگیرد و بیاید. با رساندن  و س
ــط هدهد، عمونوروز سفر خود را براي  این پیغام توس
دیدن ننه سرما آغاز می کند، اما در این راه با مشکالت 

عدیده اي روبه رو می شود. 
ــکان بازي کردن در دو  ــتان بازي و ام کلیت داس
ــوروز و آدم برفی که دو  ــش مقابل هم یعنی عمون نق
ــوارد جذاب بازي به  ــال متضاد دارند، از م هدف کام
ــانه هاي فانتزي نیز بخوبی در آن  نظر می رسد و نش
ــود. بازیکن گاه با کاراکتر عمونوروز و گاه  دیده می ش
با آدم برفی همذات پنداري می کند زیرا آدم برفی براي 
بقا تالش می کند و عمونوروز با غول سرما می جنگد. 
ــتان که تغییر فصل، محور اصلی آن  در کنار این داس
است، شخصیت هاي باستانی و آداب تحویل سال نو 

نیز بازآفرینی شده است.
ــاس توانایی هاي دو کاراکتر  گیم پلی بازي بر اس
ــت. عمونوروز را گذر زمان هیچ گاه شکسته  بازي اس

Shabgard عنوان بازي: شبگرد ـ
PC :پلتفرم

ناشر: پردیس 
سازنده: استودیو پردیس
سبک: شوتر سوم شخص

امتیاز: 8

عنوان بازي: عمو نوروز، رویاي آدم برفی
PC، Mac :پلتفرم

ناشر: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
Median Games :سازنده

سبک: سکوبازي
تاریخ عرضه: نامشخص

از برف زمستـان تـا شـکوفه  بهـار

خبر داغ
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ازي

ــاي  ــال آن، بازي ه ــه دنب ــید و ب ــز از راه رس پایی
ــا نخواهند  ــراي م ــت خالی ب ــچ وق ــه هی ــی ک فراوان
ــتدار تالکین و دنیاي فانتزي  ــما که دوس ــت. ش گذاش
ــار دیگر با ــن هفته ب ــتید، ای ــاب حلقه ها هس ــاب ارب  ن

ــه  میان ــرزمین  س ــه  ب  Shadow of Mordor
ــوردور» به حقیقت  ــا جنگیدن در «م ــد تا ب بازمی گردی
ــی پی  ــر اصل ــی کاراکت ــاي جادوی ــه در قدرت ه نهفت
ــف  ــت حلقه هاي قدرت را کش ــاي اصال ــد، رازه ببری
ــائورن  ــازید و در نهایت با س ــطوره بس کنید، از خود اس
ــی از  ــی تلفیق ــوید. گیم پل ــه رو ش ــیطان صفت روب ش
ــون مجموعه ــذار آزادانه در محیطی همچ ــت و گ  گش

ــاي  ــري از المان ه   Assassin’s Creed و بهره گی
نقش آفرینی بویژه در بخش مبارزات است.

دل  ــاب  ب ــاال  احتم ــه  هفت ــن  ای ــازي  ب ــر  دیگ
ــخه   ــد بود. نس ــو خواه ــتان ماجراج ــی از دوس جماعت
ــا عنوان ــرلوك هولمز ب ــاي ش ــري بازي ه ــد س  جدی

 Crimes and Punishments این هفته روانه 
بازار می شود و یک بار دیگر هدایت مشهورترین کارآگاه معاصر 
را به دست شما می سپارد تا با استفاده از استعدادهاي خود پرده 
از راز شش پرونده  متنوع و هیجان انگیز در مورد جنایات، افراد 
گمشده یا دزدي هاي منحصر به فرد و… بردارید. نکته  جالب 

این که رفته رفته وارد قلمروى فانتزي نیز می شوید.

ــوان  ــک عن ــز ی ــه نی ــن هفت ــازي ای ــومین ب س
ــام  ن ــه  ب ــکوبازي  س ــازل  پ ــبک  س در  ــتقل   مس
Shadow Puppeteer است. گیم پلی بازي مبتنی 
ــاختار Co-Op شکل گرفته و براي  بر همکاري با س
ــکوبازي غلبه  آن که بتوانید بر چالش هاي معمایی و س
ــت اهداف خود  ــایه ها را در جه ــد، باید نورها و س کنی
ــازي در مورد یک  ــتان ب ــد. کلیت داس ــتکاري کنی دس

پسربچه و سایه اوست.

ــت. ملودي ها  ــی براي خریدش اس ــی توجیه به تنهای
ــی. ضرباهنگ ها  ــتند و بالطبع به یاد ماندن ــرا هس گی
ــد آوردن بازیکن برآمده،  ــی از عهده  به وج نیز بخوب
ــند.  ــن می بخش ــق دوچندانی به صحنه هاي اکش عم
ــبگرد هم خوب از کار درآمده و  افکت هاي صوتی ش
ــه  ــا این که امکانات صداپردازي در ایران در مقایس ب
ــتی دارد، با نمونه اي  با غول هاي صنعت بشدت کاس

ستودنی طرف هستیم.
ــیار خوب صداپیشگان این  ــت به کار بس الزم اس
ــاره کنیم. تیم پردیس براي صداگذاري  بازي هم اش
ــن گوینده هاي  ــدادي از بهتری ــراغ تع این عنوان س
ــد حبیبی و  ــان مجی ــه آقای ــور، از جمل ــر کش حاض
ــان نیز دوبله   ــت. ایش محمدرضا علیمردانی رفته اس
ــبگرد را به برگ ممتاز دیگري از کارنامه  درخشان  ش

خود تبدیل کرده اند.

گیم پلی بازي از نظر فنی نقصی ندارد. تنوع سالح 
ــامل یک هفت تیر، یک مگنام، یک ساب ماشین  (ش
ـ گان و چند نوع مسلسل و دورزن) اقناع کننده است. 
ــی زبدگی در  ــی عمل می کند و با کم ــر عال هدف گی
ــد کمباینی در  ــوتر، براحتی می توانید مانن ــبک ش س
ــته دشمنان را هدشات کنید.  مزرعه  گندم، دسته دس
ــمنان براي هشت ساعت بازي کافی است.  تنوع دش
ــادي، مهاجمان فیزیکی،  ــواع پیاده نظام ع آنها در ان
ــات دارند) و  ــد هدش ــاز به چن ــک دارها (که نی ماس
ــاص براي  ــد از حربه هاي خ ــه بای ــا (ک مینی باس ه
ــان بهره بگیرید) مالل بازیکن را به کمترین  نابودیش

حد ممکن کاهش داده اند.
ــا عناوین  ــه ب ــبگرد در مقایس هوش مصنوعی ش
خارجی هم سبک خوب است و در مقایسه با بازي هاي 
ایرانی، فوق العاده! بیشتر اوقات شاهد پویایی و حرکت 

ــی دور زدن و حمله  آنها از  ــمناِن در تیررس و حت دش
چند جهت هستیم. 

بازي از سه درجه  سختی بهره می برد. سازندگان در 
هیچ کدام مانند بیشتر بازي هاي نسل هفتم به بازیکن 
ــردن مراحل به  ــاج نمی دهند. در عوض براي رد ک ب
ــرعت عمل نیاز دارید. خوشبختانه گیم پلی  دقت و س
آن قدر روان هست که سختی بازي فقط حکم چالش 
ــد، نه مصیبت. یکی از نکته هاي مهم  ــته باش را داش
ــت پناه گرفتن و زاویه   ــبگرد، یافتن محل درس در ش
ــد تاکتیکی بازي  ــت؛ نکته اي که به بع تیراندازي اس
ــتن این نکته، رد کردن  ــت. با در نظر داش افزوده اس

مراحل بازي بسیار ساده تر خواهد شد.
ــمنان قادرند از نارنجک علیه شما  ــبگرد دش در ش
ــد. در عوض  ــما نارنجک نداری ــتفاده کنند، اما ش اس
ــه خاطر اتفاقی  ــبگرد که ب ــتان یعنی ش قهرمان داس
نامعلوم پوستش دچار سوختگی شده و نیرویی ماورایی 
پیدا کرده، مى تواند زمان را آهسته کرده، مشابه آنچه 
 Splinter Cell: Conviction ــوان  عن در 
دیده ایم، با تگ کردن دشمنان در مدت زمانی معین، 
ــا درآورد. در کل باید  ــري از ثانیه از پ همه را در کس
ــازندگان در برقراري تعادل بین عناصر  اذعان کرد س
ــرده و در طول بازي  ــف گیم پلی موفق عمل ک مختل
ــه اي غیر قابل ــود مهمات و نه با مرحل ــه دچار کمب  ن

 رد کردن روبه رو می شوید.
ــبگرد و ارتش هاي  ــت که ش ــت محض اس حقیق
ــازه اي را در بازي هاي ایرانی  ــتاندارد ت فرازمینی، اس
تعریف خواهند کرد که پس از این هر عنوان جدیدي 
ــویم نمره  شبگرد  باید با آن رقابت کند. باید متذکر ش
در این نقد، نه به عنوان یک بازي ایرانی که به عنوان 
ــه به حجم و قیمتش، در  ــتقل و با توج یک بازي مس

مقایسه با عناوین غربی به آن داده شده است. 
ــى براي  ــتم هاي دو گرافیک ــت سیس ــی اس گفتن
ــم دارد. براي  ــن بازي نیاز به تنظی ــراي صحیح ای اج
راهنمایی هاي الزم توصیه می شود به سایت پردیس 
ــت بزودي پچ دیگري  مراجعه کنید. همچنین قرار اس
ــتم هاي ضعیف تر  براي بهبود اجراي بازي روي سیس

عرضه شود. 
ــتید، به هیچ عنوان  ــوتر هس اگر اهل بازي هاي ش
ــت ندهید. سواي گیم پلی خوب و  این بازي را از دس
طراحی مراحل متنوع و مناسب، شبگرد مانند انفجاري 
ــازي ایران است که حتی اجرایش به  در عرصه  بازیس

خودي خود لذت زایدالوصفی نصیب فرد می کند.

ــکوها باال می رود.  ــاالك از موانع و س نمی کند و چ
ــد با موجودات  ــوروز وقتی او می خواه عصاي عمون
ــود و هنگامی  ــالح می ش یخی بجنگد، مانند یک س
ــدي انجام دهد، به  ــوروز بخواهد پرش بلن که عمون
ــتن  عنوان یک طناب عمل می کند. عمونوروز با کاش

ــط بازي باز  ــاي جدیدي در محی ــرو، راه ه درخت س
می کند و با هل دادن سکوها پازل هایی را که بر پایه 
ــت، حل می کند. در طرف دیگر آدم برفی  فیزیک اس
ــر می خورد و روان و سریع به اطراف  روي برف ها س
می پرد. غول سرما به آدم برفی دو توانایی یاد می دهد؛ 

اول آن که چگونه به حیوانات جنگل برف پرت و آنها 
ــودات یخی تبدیل کند تا در مراحل بعدي  را به موج
ــدن پس  با عمونوروز بجنگند و دوم توانایی بزرگ ش
ــت که به او توانایی  ــت گلوله اي در برف هاس از حرک

ضربه زدن بیشتر می دهد.
ــان در  ــا نور ها و رنگ هاي درخش ــک بازي ب گرافی
ــده و در مدل سازي و انیمیشن ها  مراحل مختلف کار ش
ــت. تکنیک هاي به کار  ــی به کار رفته اس دقت فراوان
ــازي، حتی در  ــتم ذرات ب ــه در نور پردازي و سیس رفت
زیرزمین هاي تاریک، با دقت ساخته شده تا فضاسازي 
ــود.  ــم نواز و به یاد ماندنی دیده ش ــازي، چش فانتزي ب
گرافیک عمو نوروز، رویاي آدم برفی از نقاط برجسته  آن 
ــت و با عرضه  بازي مهم ترین عاملی خواهد بود که  اس
ــمت خود جذب  می تواند مخاطبان را با نگاه اول به س
کند. متاسفانه هنوز خبري از زمان بندي کانون پرورش 
ــازي نداریم، ولی امیدواریم تا آن  فکري براي عرضه  ب
زمان موسیقی بخصوص در حین مراحل به بازي اضافه 
شود و شاهد تنوع بیشتري در صداگذاري شخصیت ها و 
کیفیت بهتري در صداهاي محیطی باشیم؛ چراکه نقش 
عمده اي در غوطه ور کردن ما در دنیا و محیط یک بازي 

ایفا می کند.

بازى هفته
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امنیت

مراقبت از آى کلود دربرابرهکرها 
آزاده ارشدي

ــرویس را در  ــت. اپل این س ــازي ابري اس iCloud  فضاي ذخیره س
ــرویس در جوالي  ــم اکتبر 2011 ارائه کرد و تعداد کاربران این س دوازده
ــرویس به کاربران امکان ذخیره  ــید. این س 2013 به 320 میلیون نفر رس
ــرورهاي رایانه  ــک و برنامه هاي آي.او.اس را در س ــات مانند موزی اطالع
راه دور براي دانلود در دستگاه هاي متعدد می دهد مانند دستگاه هاي مبتنی 
ــتم عامل آي.او.اسی که iOS 5 یا باالتر، رایانه هاي شخصی که  بر سیس

 OS X 10.7.2 Lion یا باالتر یا ویندوز مایکروسافت (ویستا سرویس 
ــرویس  ــرا می کنند. همچنین آي کلود جایگزین س ــک 2 یا باالتر) را اج پ
MobileMe می شود و به عنوان مرکز همزمان سازي داده براي ایمیل، 
ــت ها، اسناد iWork، عکس ها و  تماس ها، تقویم، بوك مارك ها، یادداش
ــه کاربران امکان بک آپ به  ــرویس ب دیگر داده ها فعالیت می کند. این س
ــتگاه هاي آي.او.اس را نیز در آي کلود به جاي این که به  ــیم دس طور بی س

طور دستی با استفاده از آي تونز این کار را انجام دهند، می دهد.
ــه به لو رفتن عکس هاي خصوصی  ــایبري اخیر آي کلود ک اما حمله س
بیش از صد سوپر استار هالیوودي منجر شد، این پرسش را مطرح می کند: 
براستی سرویس ذخیره سازي ابري اپل چقدر در حفظ اطالعات خصوصی 
ــت؟ در  کاربران موفق بوده و تا چه حد می توان به امنیت آن اطمینان داش
واقع از اسناد تجاري محرمانه گرفته تا فایل هاي حاوي اطالعات حساس 
و محرمانه کاربران، همه چیزهایی که در آي کلود بک آپ گرفته می شوند، 

براحتی قابل نفوذ هستند.
ــان از این که  ــراي اطمین ــتار ب ــا در این نوش م

اطالعات شما ایمن باشد، چهار روش  براي 
حفظ ایمنی اکانت تان معرفی می کنیم:

یک پسورد ایمن ایجاد کنید
ــایبري ذکر  ــع حمله س 1 ـ در واق

ــود. هکرها با  ــه آي کلود نب ــده نفوذ ب ش
ــیانه  به حفره  ــاي ناش ــتفاده از حمله ه سوءاس

 Find My ــام ــه ن ــود ب ــرویس آي کل ــی در س امنیت
ــد هکرها امکان  ــن نفوذ منجر ش ــد. ای ــرداري کردن iPhone بهره ب

ــتاره هاي هالیوودي را داشته  ــی به پسوردها و نام هاي کاربري س دسترس
ــازي و  ــت آنالین دیگري، ایجاد ذخیره س ــن مانند هر اکان ــند. بنابرای باش
پسوردهاي منحصر به فرد و حصول اطمینان از ایمن بودن آنها اصلی ترین 

اصول حفظ امنیت اکانت آي کلود شماست.
به همین منظور اپل به چنین پسوردهایی نیاز دارد:

ــامل حداقل یک عدد و  ــته باشد که ش ــت کاراکتر داش حداقل هش
حروف بزرگ و کوچک باشد.

ــور متوالی تکرار  ــه بار به ط ــورد بیش از س ــچ کاراکتري از پس    هی
نشود.

   با نام اکانت مشابه نباشد.

  جدید و غیرمتداول باشد.
ــوردهاي آي کلود بهترین روش ها را  ــالوه اپل براي حفظ ایمنی پس بع

پیشنهاد کرده است:
ــانه گذاري  ــاي غیر متداول و عالمت هاي نش ــا افزودن کاراکتره    ب

پسوردهایتان را قوي تر کنید.
از پسوردهاي مشابه براي ایمیل، اکانت هاي شبکه هاي اجتماعی و 

اکانت هاي آنالین دیگر استفاده نکنید.
از یک پسورد به مدت زیادي استفاده نکنید.

پسوردتان را به دیگران نگویید.
ــورد  ــر دهید و هیچ گاه دوباره از یک پس ــب تغیی ــوردتان را مرت پس

استفاده نکنید.
ــود را با ایمیل براي  ــاس خ ــوردها یا دیگر اطالعات اکانت حس پس

کسی ارسال نکنید.

Two-Step Verification را روشن کنید
ــام  ن ــه  ب ــی  ویژگ ــل  جیمی ــاي  اکانت ه در  ــه  ک ــور  همان ط ـ   2 
Step Verification-2  داریم تا با استفاده از پسورد و تلفن خود، اکانتمان 
ــد، در اکانت اپل نیز چنین ویژگی موجود  ــتري برخوردار باش از ایمنی بیش
است. ویژگی Two-Step Verification، الیه دیگري از امنیت را با 
لزوم این که کاربران باید پسورد و فرم اضافی از بازبینی را با استفاده از یکی 

ــان وارد کنند، به آي کلود اضافه می کند. با طرح سوال در  از دستگاه هایش
مورد فرم فیزیکی آي دي، Two-Step Verification از دسترسی 
کاربران غیرمجاز و اعمال تغییرات در اکانت هاي آي کلود حتی اگر پسورد 
 به خطر بیفتد، جلوگیري می کند. این ویژگی مانع خرید اکانت هاي شما در
ــوي هکرها هم  ــا iBooks از س  iTunes Store، App Store ی

می شود.
به منظور استفاده از Two-Step Verification ، باید از دستگاه 
ــام کنید. وقتی   ــد، ثبت ن ــال پیامک باش ــل اطمینانی که قادر به ارس قاب
ــد، اپل کد تائید چهار رقمی را  Two-Step Verification فعال ش
ــال می کند که شما براي ورود با پسورد خود به منظور  ــتگاه ارس به آن دس

دسترسی به آي کلود به آن نیاز خواهید داشت.
ــردن  Two-Step Verification می توانید به  ــن ک ــراي روش  ب
 Manage your Apple ــد و روي ــه کنی My Apple ID مراجع
ــاب کنید،  ــرده و Password and Security را انتخ ــک ک ID  کلی
 Two-Step Verification ــر ــپس رويGet Started در زی س

کلیک کنید.

My Photo Stream را غیرفعال کنید
3ـ  وقتی عکسی می گیرید یا در آیفون ذخیره می کنید، به طور خودکار 
ــتفاده از ویژگی My Photo Stream در آي کلود  این عکس ها با اس
ــترس هرکسی که به اکانت  ــود. این ویژگی تصاویر را در دس آپلود می ش
ــی داشته باشد، قرار  ــتگاه هاي داراي آي کلود شما دسترس آي کلود یا دس
ــد. البته وقتی عکس ها به طور خودکار در آي کلود قرار بگیرد، قادر  می ده
ــی داشته  ــتگاهی دسترس ــتید هر زمان که بخواهید به آنها از هر دس هس
ــامل اطالعات محرمانه اي  ــت ش ــید، منتها به دلیل این که ممکن اس باش

باشد، بهترین گزینه نیست.
ــارج از آي کلود  ــتگاه خود و خ ــه منظور حفظ ایمنی عکس ها در دس ب
ــتگاهی که می خواهید  ــد My photo Stream را در هر دس می توانی
ــن کار از منوي Settings به iCloud بروید و  خاموش کنید. براي ای

photos را انتخاب و My Photo Stream را خاموش کنید.

آدرس ایمیل تان را ذخیره کنید
ــوید یا  ــد وارد ایمیل خود ش ــی می خواهی 4 ـ  وقت
ــت کنید، آدرس ایمیل شما  ــوردتان را ریس پس
ــی اکانت آي کلود  ــدي براي حفظ ایمن کلی
شماست. به همین دلیل کاربران آي کلود 
باید همیشه به آدرس ایمیل پیوند خورده 
خود با آي کلود دسترسی داشته باشند. آنها 
ــایبري  ــت را از نفوذ حمالت س باید آن اکان
ــنهاد می دهد اپل  ــظ کنند. اپل در این باره پیش حف
ــید، براي  ــته باش ــترس داش ــه در دس آي دي خود را همیش
ــید اپل آي دي خود را با ایمیلی که اکنون از آن  ــه مطمئن باش مثال همیش
ــدارها و ایمیل هایی  ــتفاده می کنید، به روزرسانی کنید تا همیشه به هش اس
ــید. همچنین  ــته باش ــی داش ــود، دسترس ــتاده می ش  که از طرف اپل فرس
ــت اپل آي دي خود اضافه کنید.  ــه اکان rescue email address را ب
این آدرس کلیدي براي ریست پسورد، تغییر اطالعات تماس یا حفظ اکانت 
ــت کاربران همیشه اطمینان داشته  ــت. در آخر اپل توصیه کرده اس شماس
ــند بهترین راه حل ها را براي حفظ ایمنی اکانت خود علیه هکرها دنبال  باش
ــده از آدرس هاي ناشناخته را باز نکنند،  ــال ش می کنند. مثال ایمیل هاي ارس
ــکوك کلیک نکنند و از ارائه اطالعات شخصی خود به  روي لینک هاي مش

وبسایت هاي ناشناس اجتناب ورزند.
news.discovery :منبع

iCloud به کاربران امکان ذخیره اطالعات مانند موزیک و برنامه هاي 
آي.او.اس را در سرورهاي رایانه راه دور براي دانلود در دستگاه هاي متعدد 
می دهد مانند دستگاه هاي مبتنی بر سیستم عامل آي.او.اسی که iOS 5 یا 
باالتر، رایانه هاي شخصی که  OS X 10.7.2 Lion یا باالتر یا ویندوز 

مایکروسافت (ویستا سرویس پک 2 یا باالتر) را اجرا می کنند
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اگر از مطالب این صفحه راضى هستید، عدد 48911 را به شماره 300011226 پیامک کنید

بررسى و مقایسه

جواد ودودزاده

ــته هاي فنی و تخصصی به  ــجویان رش ــال تحصیلی، دانش ــروع س با ش
لپ تاپ هایی نیاز دارند که براي کاربري عمومی و چند رسانه اي طراحی شده 
باشند و در کارهاي اداري  و  مهندسی نیز بهترین قابلیت ها و کارایی را داشته 
باشند. لپ تاپ هاي رده چند رسانه اي که یکی از قوي ترین لپ تاپ ها به حساب 
ــبک بوده، براى گیمر مناسب ترین  ــب بازي هاي رایانه اي س مى آیند و مناس
ــط  ــتند. در اینجا دو نوع از با کیفیت ترین  لپ تاپ هاي رده متوس انتخاب هس

بازار را با هم مقایسه می کنیم.

Lenovo IdeaPad S510p-D
سري آیدیا پد اس 510 پی لنوو یکی از لپ تاپ هاي رده متوسط براي رفع 

نیازهاي عمومی کاربران است که قیمت مناسبى دارد. 
طراحی و ساخت

ــتاندارد  ــاپ همه پیش نیاز هاي یک اولترابوك را ندارد. طبق اس این لپ ت
ــد که اس  ــرکت اینتل، ضخامت اولترابوك ها باید حداکثر 21 میلی متر باش ش
ــتگاه در  ــی حدود 25 میلی متر ضخامت دارد. برخالف ظاهر فلزي دس 510 پ
نظر اول، بدنه آن کامال پالستیکی است. کیفیت ساخت این نوت بوك مقداري 
ــت. پالستیک بدنه آن کیفیت خوبی ندارد و به دلیل  پایین تر از حد انتظار اس
ــت باز کرد، اما بدنه از  ــتگاه، نمی توان آن را با یک دس ــیار پایین دس وزن بس

استحکام باالیی برخوردار است.
صفحه نمایش و بلندگوها

ــی.دي با نور  آیدیا پد اس 510 پی از یک صفحه نمایش 15/6 اینچی ال.س
پس زمینه ال.اي.دي بهره می برد که دقت تفکیک پذیري تصویري یا رزولوشن 
برابر با 1366×768 را دارد. کنتراست و روشنایی صفحه نمایش پایین  بوده و به 
ــنایی ضعیف آن نمی توان براحتی  علت براق بودن صفحه نمایش در کنار روش
 TN ــتفاده کرد. به علت نوع ــتقیم آفتاب اس از آن در فضاي باز و زیر نور مس
ــگرش خیلی جالب  ــودن پنل صفحه نمایش این نوت بوك، زوایاي دید نمایش ب
نیست. وب کم تعبیه شده در باالي صفحه نمایش براي انجام تماس هاي اینترنتی 
کیفیت نسبتا خوبی دارد. دو بلندگوي استریوي تعبیه شده در پایین لبه جلویی 
لپ تاپ صداي شفاف و قدرتمندي را تولید می کنند، اما بهتر است عالقه مندان 

دنیاي موسیقی یا تماشاي ویدئو از بلندگوهاي خارجی یا هدفون استفاده کنند.
 صفحه کلید و تاچ پد

ــوو از یک  ــرکت لن ــاخت ش ــتر نوت بوك هاي س این مدل نیز مانند بیش
ــتفاده می کند. صفحه کلید  ــام AccuType اس ــد جزیره اي با ن صفحه کلی
ــا، داراي بخش عددي یا نامریک  ــن لپ تاپ  15 اینچی مانند دیگر مدل ه ای
ــکل  ــبی دارند و مش ــت. کلیدها، ترکیب بندي و عمق مناس ـ پد جداگانه اس

ــت. ابعاد و  ــده اس ابعاد کوچک کلیدهاي Enter و Shift در آن برطرف ش
حساسیت تاچ پد این لپ تاپ بسیار خوب است و فرمان هاي چند لمسی را نیز 

پشتیبانی می کند.
درگاه هاي اتصال

با وجود ضخامت پایین دستگاه، لنوو بیشتر درگاه هاي اتصال الزم را روي 
اس 510 پی گنجانده است. در سمت چپ دستگاه، پورت شبکه و در کنار این 
ــمت  پورت، یک پورت HDMI و دو پورت USB 3.0 نیز قرار دارد. در س
راست، یک پورت USB 2.0، یک فیش 3/5 میلی متري خروجی و ورودي 
صدا و گرداننده نوري لوح فشرده دستگاه قرار دارند. براي ارتباط بی سیم نیز، 
ــتاندارد 802.11b / g / n و کنترلر اینتل و فناوري بلوتوث  ــه وايـ  فاي اس ب

نسل چهارم مجهز شده است.
سخت افزار داخلی و باتري

ــخت افزارهاي  ــا پیکربندي س ــاي متفاوت ب ــی مدل ه ــوو اس 510 پ لن
مختلفی دارد تا بتواند پاسخگوي هر نیازي باشد. همه مدل ها به نسل چهارم 
ــتند، ولی  ــاي کم مصرف Core i7 و Core i5 اینتل مجهز هس پردازنده ه
ــاي ارزان تري با پردازنده هاي اینتل Core i3نیز در بازار وجود دارند.  مدل ه
ــگرهاي گرافیکی نسل هفتم شرکت انویدیا نیز وظیفه انجام پردازش  پردازش
ــی این نوت بوك ها را به عهده دارد. به هر صورت، نوت بوك هاي اس  گرافیک
ــوب می شوند و براي  ــتگاه هاي قدرتمند رده مالتی مدیا محس 510 پی از دس
رفع نیازهاي روزمره، مرورگري وب و گشت و گذار در اینترنت، تماشاي فیلم 
ــت، اما قدرت پردازشی این دستگاه ها  ــیقی مناسب اس و گوش دادن به موس
ــتم خنک کننده این  ــبک برمی آید. سیس ــده اجراي بازي هاي س ــط از عه فق
ــیار خوبی ارائه می  کند و حتی هنگامی که نوت بوك  نوت بوك ها عملکرد بس
ــد، دماي بدنه خنک است و فن هاي سیستم  ــباتی سنگین باش زیر بار محاس
سرمایش آن، صداي بسیار کمی دارند. باتري همه مدل هاي آیدیا پد اس 510 
ــت مرورگري اینترنت از طریق وايـ  فاي،  ــلولی هستند و در تس پی چهار س
ــف باتوجه به نوع پردازنده مرکزي، بین 3 تا 5 / 3 و در پخش  مدل هاي مختل
ویدئو دو ساعت شارژدهی کردند که نسبتا ضعیف محسوب می شود. بنابراین 
ــما اهمیت دارد، آیدیا پد اس 510 پی نوت بوك  اگر طول عمر باتري براي ش

مناسبی برایتان نیست.

HP ProBook 450 G1 E9Y39EA
سال گذشته، شرکت اچ.پی نسل جدیدي از لپ تاپ هاي اداري و حرفه اي 
ــبتا  ــود را با نام پروبوك (ProBook 450) معرفی کرد. لپ تاپ هایی نس خ
ــات، بدنه اي با کیفیت  ــی م ــه اي با صفحه نمایش 16/5 اینچی با روکش حرف
ساخت خوب که براحتی می تواند پاسخگوي همه نیازهاي کاربران حرفه اي، 

اداري و خانگی باشد.

طراحی و ساخت
ــته و وزنی معادل 2/3  این لپ تاپ ها نزدیک به 23 میلی متر ضخامت داش
کیلوگرم دارند که براي یک لپ تاپ 15/6 اینچی کامال مناسب است، بنابراین 
مشکل خاصی بابت جابه جایی و حمل ونقل آنها نخواهید داشت. همان طور که 
ــد، بدنه این لپ تاپ ها از جنس پالستیک بسیار مقاومی ساخته شده  گفته ش
ــبکی وزن این دستگاه ها می شود. جنس  و مقاومت باالیی دارد که موجب س
روکش داخلی و محل استراحت دست ها از آلومینیوم مات است که حس کار 
ــیک و گران قیمت را به کاربر می دهد. پرو بوك 450 جی  ــتگاه ش با یک دس
وان از طراحی ویژه اي برخوردار است، طوري که محافظ زیرین لپ تاپ مجهز 
ــار دادن قفل هاي دو طرف آن به داخل  ــویی است که با فش به یک قاب کش
ــی داشته باشید و ارتقاي  ــتگاه دسترس می توانید براحتی به قطعات داخلی دس
ــتگاه فوق العاده راحت است. همچنین، عنصر زیبایی و باریکی به  قطعات دس
این دستگاه افزوده شده و با قیمت مناسبی که دارد، طرفدارهاي بسیاري براي 

خود پیدا کرده است.
درگاه هاي اتصال

ــیار کاملی  هستند.  ــري450 لپ تاپ هاي بس از لحاظ امکانات ارتباطی، س
 HDMI پورت شبکه با سرعت گیگابیتی، پورت ،VGA  کابل برق، پورت
ــمت  ــتگاه ورودي قرار دارند. در قس و دو پورت USB 3.0 در لبه چپ دس
راست این لپ تاپ نیز خروجی و ورودي جداگانه صدا، دو پورت USB 2.0 و 
گرداننده نوري دستگاه قرار گرفته اند و درگاه کارتخوان در لبه جلویی لپ تاپ 
تعبیه شده است. عالوه بر این، بعضی از مدل هاي این لپ تاپ ها، به حسگر اثر 
ــت نیز مجهز شده اند. براي ارتباط بی سیم نیز این لپ تاپ، پورت شبکه  انگش

بی سیم با استاندارد 802,11b / g / n  و بلوتوث داخلی دارد.
صفحه کلید و تاچ پد

ــت که این  ــیار خوبی اس پرو بوك 450 جی وان داراي کیبورد و تاچ پد بس
یک مزیت بزرگ براي کاربران اداري محسوب می شود. کیبورد جزیره اي این 
لپ تاپ، تایپ کردن را براي کاربران لذت بخش کرده و تجربه تایپ با کمترین 
ــتراحت  ــب محل اس ــزان خطا را براي آنها به ارمغان می آورد. زاویه مناس می
ــت ها و صفحه کلید، میزان خستگی هنگام تایپ با این دستگاه را کاهش  دس
ــتفاده از آن را آسان کرده است. تاچ پد  می دهد. وجود کلیدهاي نمرات نیز، اس
این لپ تاپ، بزرگ، با کیفیت و داراي حساسیت باالیی است و نیاز به استفاده 
ــود دو کلید تاچ پد به صورت  ــتر مواقع از بین می برد. وج ــاوس را در بیش از م

جداگانه در پایین و طراحی برجستگی آنها باعث راحتی کار با آنهاست.
صفحه نمایش و بلندگوها

ــش 6 / 15 اینچی  ــی وان داراي صفحه نمای ــوك 450 ج ــرو ب ــاپ پ لپ ت
ــط خارج و  ــت که در محی ــت روکش مات آن اس ــا نکته مثب ــت، ام TN اس
ــران و همچنین  ــی براي کارب ــیار مهم ــتقیم آفتاب، مزیت بس زیر تابش مس
ــر 1366 در 768،  ــت. دقت تصوی ــگر اس ــري از انعکاس نور در نمایش جلوگی
ــوان از خصوصیات صفحه  ــر و رنگ هاي زنده را می ت ــت باالي تصوی کنتراس
ــط یک وب کم با کیفیت ــت. امکان ارتباط تصویري نیز توس  نمایش آن دانس
 HD 720p که در باالي قاب نمایشگر قرار گرفته فراهم می شود. بلندگوهاي 
این لپ تاپ رو به باال (Forward-Facing)  طراحی شده که باعث می شود 

کیفیت صدا و حجم صدا بیشترشده و همچنین وضوح صدا بهبود یابد.
سخت افزار و باتري

ــوم و چهارم پردازنده هاي  ــل س تمام اعضاي خانواده  پروبوك 450 از نس
ــري HD 8750 و  ــل Core و کارت هاي گرافیک قدرتمند آنها از س اینت
ــت. سیستم سرمایش این  HD 8670 محصوالت AMD Radeon اس
ــده و در عین کم صدایی، بدنه  را کامال خنک نگه   ــازي ش لپ تاپ ها بهینه س
ــارژدهی الزم براي  می دارد. در نهایت، باتري لیتیوم ـ یون این لپ تاپ ها، ش

5 / 2 تا 3 ساعت مرورگري وب با واي ـ فاي را فراهم می کند.
LENOVO IdeaPad مدل لپ تاپ

S510p-D
 HP ProBook 450 G1

E9y39EA
Intel Core i7 4500UIntel core i5 4200Mپردازنده

750 گیگابایتیک ترابایتفضاي ذخیره 
حافظه رم 
44(گیگابایت)

GeForce GT 740Mگرافیک
2 گیکابایت

Radeon HD 8750M
2 گیگابایت

درگاه هاي 
اتصال

درایو نوري
   Wi-Fi / LAN / BT / SD / HDMI

USB 3.0  /  USB 2.0

درایو نوري
Wi-

 Fi / LAN / BT / SD / HDMI / VGA
USB 3.0  /  USB 2.0

سخت افزار قويمزایا
شارژدهی باالي باتري

سیستم سرمایش بهینه
طراحی زیبا و ارگونومیک

19400001790000قیمت (تومان)

ــت در بازارها و  ــت و ممکن اس ــده تقریبی اس نکته: قیمت هاي ذکر ش
فروشگاه هاى مختلف متفاوت باشد

مقایسه 2 لپ تاپ  سبک 
براى خرید یک کامپیوتر قابل حمل ارزان و با کیفیت بازار را زیرورو نکنید
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اگر از مطالب این صفحه راضى هستید، عدد 48912 را به شماره 300011226 پیامک کنید

کارگاه

امیر عصاري
تقریبا شش ماه پیش (هشتم آوریل 2014 مصادف با 
نوزدهم فروردین 1393) مایکروسافت به وعده  خود عمل 
کرد و به پشتیبانی از ویندوز اکس پی پایان داد. همان طور 
که می دانید مدت ها قبل قرار بود مایکروسافت پشتیبانی از 
ویندوز اکس پی را خاتمه دهد، اما زمان انجام این کار بارها 
ــاده بود تا این که باالخره  ــه دالیل متعدد به تعویق افت و ب
ــران اکس پی که تا آن  ــیاري از کارب این اتفاق افتاد و بس
زمان هیچ اقدامی براي به روزرسانی به نسخه هاي باالتر 
ویندوز انجام نداده بودند، دست به کار شدند. برخی دیگر 
هم که قادر به به روزرسانی به نسخه هاي جدیدتر ویندوز 
ــتم هاي عامل از جمله اوبونتو (یکی  نبودند، به دیگر سیس
ــی با شباهت بسیار به  از محبوب ترین توزیع هاي لینوکس

ویندوز) نقل مکان کردند.
ــود دارند که از  ــیاري نیز وج در این میان کاربران بس
ترس مواجهه با سیستم هاي  عامل جدید بویژه توزیع هاي 
لینوکسی و در مواردي نیز به دلیل وابستگی هاي نرم افزاري 
ــتفاده،  ــخت افزاري تجهیزات و برنامه هاي مورد اس یا س

همچنان به استفاده از ویندوز اکس پی ادامه می دهند.
فاجعه بزرگ

همان طور که می دانید استفاده از ویندوز اکس پی پس 
ــیاري را براي کاربران  از تاریخ مذکور، خطرات امنیتی بس
این سیستم عامل به همراه دارد، چرا که هیچ به روزرسانی 
ــده و حفره هاي  ــتم عامل ارائه نش دیگري براي این سیس
امنیتی شناخته شده پس از این تاریخ نیز اصالح نشده اند. 
ــش ماه است اکس پی به روزرسانی نشده و   اکنون ش
ــمار می رود،  در دنیاي امنیت، این زمان یک فاجعه به ش
ــیاري از کاربران  اما فاجعه بزرگ تري نیز وجود دارد. بس
ــرویس پک شماره یک، 2 یا حتی  ویندوز اکس پی از س
ــتفاده می کنند و اگر بخواهیم  ــماره 3 این ویندوز اس ش
ــرویس پک ها را در نظر بگیریم به  ــار این س تاریخ انتش
ــال قبل خواهیم رسید. حاال فرض  بیش از یک یا دو س

ــد یک تهدید  ــک روز به روز نباش ــد ویندوزي که ی کنی
ــدوزي که بیش از  ــمار می رود، وین ــی بزرگ به ش امنیت
ــده به چه میزان امن و قابل  ــت به روز نش ــال اس دو س

اعتماد است؟
سرویس پک 4

آخرین سرویس پک رسمی مایکروسافت براي ویندوز 
اکس پی سرویس پک شماره 3 است، اما پس از انتشار این 
سرویس پک و تا پیش از فرارسیدن تاریخ پشتیبانی نکردن 
ــانی هاي متعدد  از ویندوز اکس پی، اصالحیه ها و به روزرس
ــیاري از کاربران سیستم عامل  دیگري نیز براي آن و بس
ــتگاه خود را با این اصالحیه ها به روز کرده اند. یکی از  دس
مشکالتی که امروز کاربران ویندوز اکس پی با آن مواجهند 
ــانی ها روي  ضرورت نصب همین اصالحیه ها و به روزرس

ویندوز اکس پی است. 
ــیاري از کاربران ویندوز رایانه  خود را مجدد نصب  بس
کرده اند و برخی از آنها نیز سرویس پک شماره یک یا 2 را 
در اختیار دارند و می خواهند براي امنیت بیشتر سیستم عامل، 
سرویس پک شماره 3 و حتی به روزرسانی هایی که پس از 
آن منتشر شده را نیز روي ویندوز نصب کنند تا دست کم 
ــند، نه با  ــش ماه مواجه باش ــا خطرات امنیتی همین ش ب

ــت سیستم عامل  ــال اس خطراتی که بیش از یک یا دو س
ــما هم جزو این  ویندوز اکس پی را تهدید می کند. اگر ش
ــتید، استفاده از سرویس پک 4 را به  دسته از کاربران هس

شما پیشنهاد می کنیم.
ــرویس پک  ــرویس پک 4 ویندوز اکس پی یک س س
ــرویس پک هاي غیررسمی  ــمی است و نصب س غیررس
ــود،  ــدوز توصیه نمی ش ــخه هاي مختلف وین روي نس
ــانی هاي  ــامل به روزرس ــرویس پک تنها ش ــا این س ام
ــرویس پک شماره یک است و آخرین  ویندوز پس از س
اصالحیه ها تا پیش از تاریخ پشتیبانی نکردن از ویندوز 
ــت. با توجه به این  اکس پی را نیز در خود جاي داده اس
نکته که ویندوز اکس پی نیز دیگر پشتیبانی نمی شود و 

ــمی اي براي آن منتشر نخواهد شد و  سرویس پک رس
دسترسی به این به روزرسان ها براي بسیاري از کاربران 
ــت، توصیه می شود از این سرویس پک  امکان پذیر نیس

کمک بگیرید.
ــی در ویندوز  ــماره  4 ویندوز اکس پ ــرویس پک ش س
ــت  ــک و باالتر قابل نصب اس ــرویس پک ی اکس پی س
ــدوز نیز اضافه  ــک نصب وین ــد آن را به دیس و می توانی
ــتید،  کنید تا هر زمان که به نصب مجدد ویندوز نیاز داش
ــتم عامل روي  ــز همراه با نصب سیس ــرویس پک 4 نی س

ویندوز نصب شود.
ــخه  آزمایشی  ــرویس پک اکنون به صورت نس این س
ــخه  جدید آن  ــده است و بزودي نس ــماره 3 منتشر ش ش
ــتر و به روزرسانی هاي  همراه با اصالحیه هاي امنیتی بیش

رجیستري براي رفع مشکالت امنیتی منتشر می شود.
ــاخت سرویس پک شماره 4  ـ صفحه رسمی پروژه  س

ویندوز اکس پی:
http: /  / goo.gl / OJKccS

ـ دانلود سرویس پک شماره  4 ویندوز اکس پی نسخه  
آزمایشی شماره  3:

http: /  / goo.gl / lSY96N
http: /  / goo.gl / ODvKGF

ــرویس پک  ــاي موجود در س ــا و مجموعه ه ـ فایل ه
شماره4: 

http: /  / goo.gl / yiLFYM

ایمن کردن اکس پی
نصب سرویس  هاى پک غیررسمى روى نسخه هاى مختلف ویندوز توصیه نمى شود

سرویس پک ویندوز چیست؟
ــتم عامل ویندوز، فایل هاي به روزرسان، اصالحیه هاي امنیتی، بهینه سازهاي  پس از انتشار هر نسخه از سیس
نرم افزاري و... در بازه هاي زمانی مختلفی توسط مایکروسافت ارائه می شود و کاربران با نصب این فایل ها روي 
سیستم عامل، همواره آن را به روز نگه داشته و از بروز مشکالت احتمالی جلوگیري می کنند. پس از مدتی که این 
فایل ها و به روزرسان ها ارائه می شود، همه آنها در یک بسته قابل نصب گرد آوري شده و در اختیار کاربران قرار 

می گیرند. این بسته هاي نصبی شامل مجموعه اي از فایل هاي باال را سرویس پک نامگذاري می کنند. 
ــماره یک ویندوز، سرویس پک  ــرویس پک ش ــار س ــش ماه از انتش ــت ش به عنوان مثال چنانچه پس از گذش
ــود، کاربران پس از نصب ویندوز سرویس پک یک نیازي به دانلود تک به تک فایل هاي  ــماره  2 ویندوز ارائه ش ش
ــرویس پک می توانند ویندوز خود را تا  ــش ماه اخیر ندارند و تنها با نصب این س ــانی و اصالحیه هاي ش به روزرس

لحظه  انتشار سرویس پک شماره  2 به روز کنند.

ــت که براي  ــی از جذابیت هاي ویندوز 8/1 روش جدیدي اس یک
ــده است. شما می توانید  ــتن صفحات فعال در آن به کار گرفته ش بس
ــمت پایین، آنها  ــیدن آنها به س ــاالي صفحات را بگیرید و با کش ب
ــیار  ــی بس ــگر هاي لمس ــتفاده از این قابلیت در نمایش را ببندید. اس
ــت و  ــتن نیازي نیس ــتجوي کلید بس ــت، زیرا به جس لذت بخش اس
براحتی می توانید با استفاده از انگشت خود صفحه  موردنظر را ببندید. 
ــت وجود دارد که یکی از آنها  ــفانه محدودیت هایی در این قابلی متاس
توانایی نداشتن در بستن پنجره هاي متعلق به برنامه هاست. به عبارت 
ــما می توانید صفحات سیستمی همچون دسکتاپ، صفحه   دیگر، ش
ــتم و صفحه  برنامه ها را به این روش ببندید،  شروع، تنظیمات سیس
ــپلورر را  اما نمی توانید یک نرم افزار در حال اجرا یا پنجره  ویندوز اکس

نیز به این روش ببندید.
دوست دارید این کار را نیز با استفاده از انگشت خود انجام دهید 
ــد از قابلیت  ــتفاده نمی کنی ــی اس ــگر لمس یا در صورتی که از نمایش

کشیدن و بستن با ماوس کمک بگیرید؟
ــت که  ــزار Process Closer ابزاري کامال رایگان اس نرم اف
ــخه هاي مختلف ویندوز از جمله  ــتن را به نس ــیدن و بس قابلیت کش

اکس پی، ویستا، ویندوز 7 و 8 اضافه می کند.
ــون در کنار  ــک آیک ــن نرم افزار، ی ــب ای ــود و نص ــس از دانل پ
ــک روي آن پنجره   ــه با کلی ــرار خواهد گرفت ک ــاعت ویندوز ق  س
ــما می توانید با کشیدن این  Drag & Kill به نمایش درمی آید. ش

پنجره روي هریک از پنجره هاي فعال در ویندوز، آنها را ببندید.
چنانچه از نمایشگرهاي لمسی استفاده می کنید، از همان عملیات 
کشیدن روي پنجره  هدف استفاده کنید و در صورتی که با ماوس این 

ــت ماوس این گزینه را روي  کار را انجام می دهید،  باید با کلیک راس
پنجره  موردنظرتان حرکت دهید.

 ،Process Closer ــزار ــر در نرم اف ــل ذک ــاي قاب از ویژگی ه
پشتیبانی از قابلیت بستن پنجره ها در حالت هاي مختلفی مانند بستن 

عادي، بستن پردازش و زیرپردازش هاي مرتبط است.
ــت  ــردن قابلی ــال ک ــا فع ــد ب ــما می توانی ــا ش ــر اینه ــالوه ب  ع
ــه بخواهید تا  Detect not responding process از برنام
در صورت هنگ کردن هریک از برنامه ها به شما هشدار دهد. در این 
شرایط نیز شما می توانید با فشار یک دکمه، برنامه  مذکور را ببندید.

ــتم هاي عامل اکس پی،  ــن نرم افزار براي نصب و اجرا در سیس ای
ویستا و ویندوز 7 نیازمند NET Framework 4 است و می توانید 

آخرین نسخه  آن را از لینک زیر دانلود کنید:
http: /  / www.adminscope.com / downloads / process-
closer
Microsoft.NET Framework 4: http: /  / goo.gl / uOa1P3

پوشه هاي دلخواهبِکش و ببند
ــافت  ــنهادي به مایکروس بعضی از برنامه ها می توانند به صورت یک گزینه  پیش
ــوند. نرم افزار  ــتم عامل تبدیل ش ــوند تا به یک قابلیت پیش فرض در سیس ارائه ش
ــمار می رود. این نرم افزار با روش  ــه این برنامه ها به ش FoldersPopup از جمل
ــت؛ زیرا به شما کمک می کند با  ــیاري از کاربران مفید اس ــاده  خود براي بس کار س
ــط ماوس به فهرستی از پوشه هاي موردعالقه  خود دسترسی  کلیک روي دکمه  وس
داشته باشید. براي مثال فرض کنید در بیشتر موارد به پوشه  موزیک یا پوشه  دانلود 
ــریع به این پوشه ها  ــط ماوس و دسترسی س ــار کلیک وس مراجعه می کنید. آیا فش

براي شما سودمند نیست؟ 
ــات  ــپلورر و صفح ــدوز اکس ــکتاپ، وین ــزار FoldersPopup در دس  نرم اف
ــت و هنگام  Export Import Open Save Select Upload فعال اس
استفاده از هریک از این 
با  می توانید  نیز  صفحات 
فشار کلیک وسط ماوس 
خود به پوشه  دلخواهتان 
ــه به  ــن برنام ــد. ای بروی
و  ــدارد  ن ــاز  نی ــب  نص
آن  در  موجود  پوشه هاي 
ــلیقه  شما  نیز کامال به س
ایجاد می شوند. همچنین 
براي دسترسی به برنامه 
می توانید از کلید میانبر Win+K کمک بگیرید که باتوجه به فعال بودن نرم افزار 
ــار این کلیدها در نرم افزارهاي دیگر هیچ تداخلی را  ــده، فش در بخش هاي ذکر ش

به همراه نخواهد داشت.
http: /  / code.jeanlalonde.ca / folderspopup / #download یکشنبه 6 مهر 1393/ شماره 12489
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کارگاه

جواد ودودزاده

پاییز از راه رسیده و رایانه هاي ما پیش از شروع دوباره 
ــق به یک خانه تکانی و نظافت اساسی نیاز  درس و مش
دارند. نظافت رایانه ها فقط براي ظاهر و زیبایی آنها نیست، 
ــازي سیستم خنک کننده آنها  بلکه با این کار به بهینه س
کمک کرده و از داغ کردن آنها که به قطعات داخلی شان 
ــاند، جلوگیري می کنید. هنگامی که رایانه  صدمه می رس
کار می کند، داخل آن الکتریسیته ساکن ایجاد می شود که 
ــطح اجزاي  موجب جذب گرد و خاك و کرك و مو به س
تشکیل دهنده رایانه می شود. این ذره ها به مرور به صورت 
توده هایی چرب درآمده و سطح هیت سینک خنک کننده، 
ــاي خنک کننده کیس رایانه و قطعات داخلی دیگر  فن ه
را می پوشاند و باعث می شود گرما داخل قطعات بماند و 
ــطح آنها و خنک شدنشان  مانع برخورد جریان هوا به س
ــل رایانه مانده  ــود. به همین علت گرماي زیادي داخ ش
ــاله باعث داغ کردن رایانه  ــود که این مس و خارج نمی ش
ــزي فراتر از  ــن خانه تکانی رایانه ها چی ــود. بنابرای می ش
ــت و شما باید مرتب به نظافت  آن کردن ظاهري آنهاس
ــا قصد داریم روش صحیح  ــه خود بپردازید. در اینج رایان

تمیزکردن قطعات داخلی رایانه را بیان کنیم.
لوازم مورد نیاز

ــور  ــپري کنتاکت ش ــرده، اس ــواي فش ــپري ه اس
ــک (غیرچرب)،  ــوص لوازم الکتریکی از نوع خش مخص
الکل سفید، آب مقطر، پارچه بدون پرز، گوش پاك کن 

و یک عدد مسواك تمیز.
مراحل کار

الف ـ کیس رایانه
ــه کیس مربوط  ــت رایانه ب ــن مرحله نظاف مهم تری
ــر حرارت  ــاي پ ــورد رایانه ه ــن کار در م ــود. ای می ش
ــت؛ چون در  ــوري از اهمیت خاصی برخوردار اس بازیخ
این رایانه ها فیلترهاي هواي روي فن هاي خنک کننده 
ــت که از همه  در بدنه کیس و خود فن ها از قطعاتی اس

بیشتر خاك می گیرد. 

1 ـ خامـوش کـردن و باز کـردن درهاي کناري 
ــید که باید  ــته باش کیس رایانه: این نکته را در نظر داش
کار گردگیري و نظافت را در محیط خارج از اتاق و هواي 
آزاد انجام دهید. در اولین قدم ابتدا رایانه را خاموش کرده 

و همه اتصاالت رایانه شامل کابل برق، لوازم جانبی 
یو.اس.بی، بلندگوها و هدست را از آن قطع کنید. مهم 
ــتم و  ــس کردن بدنه منبع تغذیه سیس ــت که با لم اس

فشردن دکمه روشن  خاموش دستگاه، الکتریسیته ساکن 
باقیمانده در رایانه و همچنین بدن خود را تخلیه کنید. 

2 ـ فیلترهـاي هوا را خارج کنیـد: اگر فیلترهاي 
هواي تعبیه شده مقابل فن هاي خنک کننده روي کیس 
ــارج کنید. اگر  ــت، آنها را جدا و خ ــدن اس قابل جدا ش
ــاي کناري کیس  ــه روي دره ــه صورت یکپارچ هم ب
ــد، باید خود درپوش هاي کناري کیس  ــده باش تعبیه ش
را جدا کنید. حاال گرد و خاك آن را ابتدا با باد سپس با 
دستمال، پاك کنید. در مورد فیلترهاي اسفنجی یا پشم 
شیشه، در صورت امکان آنها را جدا و تعویض کنید. در 
ــوع فیلترها را با آب و  ــورت می توانید این ن غیر این ص

کمی مایع نرم کننده لباس شسته و خشک کنید. 

3 ـ تمیز کردن مادربورد و قطعات داخلی رایانه: 
ــت و پا گیر است،  ــما دس اگر کابل هاي اتصال براي ش
ــان، آنها را  ــل و نحوه اتصالش ــپردن مح با به خاطر س
ــاي گرافیک،  ــامل کارت ه ــع کنید. این قطعات ش قط
ــاور و اتصاالت  ــاي پ ــه رم کابل ه ــاي حافظ ماژول ه
ــینک ها می شود. البته پیش  داخلی دیگر و حتی هیت س
ــینک ها کمی خمیر حرارتی براي  از جدا کردن هیت س
ــه و کنارهاي مادربورد  ــان تهیه کنید. تمام گوش زیرش
ــت و احتیاط داخل تمام  ــپس با مالیم را باد بگیرید. س
ــدا با  ــورد را ابت ــال مادرب ــاي اتص ــوکت ها و پایانه ه س
ــت سپس  ــتن توده هاي بزرگ گرد و غبار با دس برداش
ــواك تمیز کنید. حاال  ــتمال، گوش پاك کن و مس با دس
ــوکت ها و  ــور به داخل س ــپري کنتاکت ش ــداري اس مق
ــاي گرد و  ــورد بزنید. توده ه ــال مادرب ــاي اتص پایانه ه
ــوند  ــده و جدا نمی ش غباري را که به قطعات آویزان ش
ــوش پاك کن که کمی به آن الکل  می توانید با یک گ

زده اید، پاك کنید.
ــد نظافت هیچ    4 ـ تمیز کردن کیس: یادتان باش
ــر آن را از قلم  ــقف و کف و زی ــاي کیس از جمله س ج

نیندازید. 
ب ـ نظافت فن هاي خنک کننده 

ــاي کیس، کارت گرافیک  ــش از باد گرفتن فن ه پی
ــان را  و پردازنده، براي جلوگیري از چرخیدن، پره هایش
بدون فشارآوردن بیش از حد و به آرامى با نوك خودکار 

ــده را نگهدارید. مثل  ــک و پردازن ــته کارت گرافی آهس
ــته تکه هاي بزرگ گرد و غبار را با دست برداشته  گذش
سپس با یک تکه پارچه و گوش پاك کن آغشته به الکل 
(نه کامال خیس) بدنه فن و داخل پره هاي آن را نظافت 
ــت.  کنید. حاال نوبت باد گرفتن فن هاي خنک کننده اس
ــی پره ها، داخل فن خنک کننده، داخل  در اینجا به آرام
ــکاف هاي اتصال را به آرامی باد بگیرید.  سوکت ها و ش
ــام دهید، زیرا  ــن را با مالیمت انج ــا کار باد گرفت حتم
ــاد می تواند موجب چرخیدن  ــار زی به کار بردن باد با فش
ــه موتور آن صدمه  ــده و ب ــره فن با دور خیلی زیاد ش پ
برساند یا این که باعث صدمه زدن به قطعات الکترونیک 

یا سوکت ها شود. 
ج ـ اتصال و بازگرداندن قطعات به حالت اولیه

ــی کار نظافت تمام قطعات داخلی رایانه تکمیل  وقت
شد، دوباره همه قطعات و اتصاالت جدا شده را سر جاي 
خود نصب کنید. دقت کنید رم و کارت گرافیک درست 
ــوکت و پایانه اتصالشان نصب شده و کابل ها  داخل س
نیز بدرستی سرجایشان قرار گیرند. حاال درهاي کناري 
کیس را بسته، پیچ هایش را محکم کرده و در پایان کل 
ــته به آب مقطر پاك کنید.  کیس را با پارچه نمدار آغش
ــه را دوباره  ــاالت و کابل برق رایان ــن مرحله اتص در ای
ــان نصب صحیح  ــرده و رایانه را براي امتح ــل ک متص

قطعات و اتصاالت، به برق زده و روشن کنید. 
د ـ نظافت صفحه کلید و ماوس

ــطح خارجی  ــا نظافت س 1 ـ صفحه کلیـد: کار را ب
صفحه کلید با پارچه خشک و نمدار تمیز بدون پرز شروع 
ــم. پس از تمیز کردن چربی ها و گرد و غبار روي  می کنی
سطح صفحه کلید، آن را پشت و رو کرده و مقداري تکان 
می دهیم تا آشغال ها و ذرات کوچکی که بین دکمه هاي 
ــوند. سپس بین کلیدهاي  صفحه کلید افتاده اند، خارج ش
ــرد و خاك، موها و  ــد را باد بگیرید تا همه گ صفحه کلی
ــود. تا حاال 80 درصد کار  ذرات باقیمانده از آنجا خارج ش
نظافت صفحه کلید را انجام داده اید و بسیاري از مشکالت 
ــده باشد. اگر  آن باید با انجام کارهایی که گفتیم حل ش

ــن فراتر رفته و زیر دکمه هاي صفحه کلید  بخواهید از ای
ــوص درآوردن  ــیله مخص ــت کلی کنید، باید وس را نظاف
ــا این که از یک  ــد را تهیه کرده ی ــاي صفحه کلی کلیده
پیچ گوشتی تخت ظریف براي درآوردن کلید ها استفاده 
کنید. پیش از درآوردن کلیدها یک عکس از صفحه کلید 
ــن مرحله به تجربه و حوصله  بگیرید. فراموش نکنید ای
کافی نیاز دارد. به آرامی نوك پیچ گوشتی را زیر کلیدها 
ــر کلیدها را با  ــان درآورید. زی ــه و آنها را از جایش انداخت
ــته به الکل (نمدار  ــتفاده از یک گوش پاك کن آغش اس
ــپس با مالیمت باد بگیرید. پس  نه خیس) تمیز کرده س
ــپري کنتاکت شور زیر کلیدها، دوباره  از گرفتن کمی اس
ــی که  با مالیمت باد بگیرید. حاال با نگاه کردن به عکس
ــتر از ترکیب بندي صفحه کلید گرفته اید، دکمه هاي  پیش

آن را سر جایشان بیندازید. 

2ـ  ماوس: تمیز کردن ماوس تقریبا مانند صفحه کلید 
است. بین دکمه هاي ماوس و چرخ اسکرول آن را با یک 
ــتفاده از  گوش پاك کن نمدار با الکل تمیز کرده و با اس
ــر آن را از چربی ها پاك  ــطح رو و زی ــک تکه پارچه س ی
ــاوس یعنی جایی که با پد  ــتر کثیفی در زیر م کنید. بیش
تماس دارد جمع می شود، پس براي تمیز کردن این ناحیه 
توجه خاصی به  خرج دهید. اگر توده اي از گرد وغبار، مو 
ــغال بین چرخ اسکرول یا دکمه هاي ماوس  و ذره اي آش
گیر کرده باشد، می توانید آن را با گوش  پاك کن، مسواك 
ــگر نوري یا  ــت آخر نوبت به حس ــا باد خارج کنید. دس ی
ــد که می توانید آن را نیز با پارچه  اپتیکال ماوس می رس

تمیز و گوش پاك کن نمدار با الکل پاك کنید. 
جمع بندي

رایانه شما کامال تمیز شده است و هوا در آن بخوبی 
ــتم سرمایش کیس و قطعات آن  جریان می یابد و سیس
ــازي شده، عالی کار می کند. حاال  که با نظافت بهینه س
سیستم شما مثل روز اولش کار می کند و شما می توانید 
ــچ نگرانی از داغ کردن با  ــودگی خاطر و بدون هی با آس
ــتفاده از آن به مطالعه، گشت و گذار در وب و انجام  اس

کارهاي مدرسه بپردازید.
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ترفند

هرجا بجز مجموعه ها
ــه (Taskbar) در  ــوار وظیف ــاي موجود در ن ــی از میانبره یک
 File ــا ــه  Windows Explorerی ــاي 7 و 8 گزین ویندوزه
ــت. با کلیک روي این گزینه یک پنجره اکسپلورر  Explorer  اس
ــه   ــه مجموعه ها یا همان پوش ــما را ب ــش درمی آید که ش ــه  نمای ب

Library هدایت می کند.
ــتفاده اي نمی کنند و ممکن  گاهی کاربران از مجموعه ها هیچ اس
ــدن این پوشه، پوشه  خاص  ــت قصد داشته باشند به  جاي باز ش اس
ــته  ــما هم جزو این دس ــراي آنها به نمایش درآید. اگر ش ــري ب دیگ
ــه   ــتید و می خواهید با کلیک روي میانبر باال، پوش ــران هس از کارب
ــري برایتان به نمایش  ــه  دلخواه دیگ ــاي دانلودي یا هر پوش فایل ه

درآید  باید از ترفند زیر کمک بگیرید:
1ـ  روي آیکون ویندوز اکسپلورر یا فایل اکسپلورر (ویندوز 8) در 
ــت کرده و از پنجره  به  نمایش درآمده  نوار وظیفه ویندوز کلیک راس
ــپلورر یا فایل اکسپلورر رفته و مجددا کلیک  روي گزینه  ویندوز اکس

راست ماوس را فشار داده و Properties را انتخاب کنید.
ــش  به نمای ــره   پنج در  ـ   2
 Shortcut ــب به ت ــده  درآم
 ،Targetــش ــد و در بخ بروی
ــیر پوشه  دلخواه خود را وارد  مس

کنید.
 Apply 3 ـ با کلیک روي
ــرات را ذخیره کرده  OK , تغیی
ــک روي میانبر موجود،  و با کلی

نتیجه  کار را مشاهده کنید.

مبتدي

امیر عصاري
ــاي صوتی و  ــراي پخش فایل ه ــیاري از کاربران ب ــن روزها بس ای
ــري خود از نرم افزار رایگان KMPlayer کمک می گیرند، زیرا  تصوی
ــر فرمت فایل صوتی و  ــتیبانی از امکانات فراوان ه ــن نرم افزار با پش ای
ــر دیگري را نیز در اختیار  ــري را پخش می کند و امکانات بی نظی تصوی

کاربران قرار می دهد. 
ــخه هاي جدید این نرم افزار، بازشدن  یکی از موارد قابل توجه در نس
ــمت راست برنامه و نمایش تبلیغات در آن است. البته  یک پنجره در س
ــات به  نمایش  ــد این تبلیغ ــما با اینترنت برقرار باش ــه ارتباط ش چنانچ
 ADSL درمی آید و از آنجا که بسیاري از کاربران از اینترنت پر سرعت
استفاده می کنند با هر بار اجراي این برنامه پنجره  تبلیغاتی ذکر شده را 
ــاهده می کنند و بناچار  باید آن را ببندند. دوست دارید این پنجره را  مش
ــه ببندید تا تبلیغات آن مزاحمتی براي شما نداشته باشد؟ از  براي همیش

یکی از روش هاي زیر کمک بگیرید:
روش اول:

1 ـ مرورگر اینترنت اکسپلورر را اجرا کنید.
ــار داده و پس از به نمایش  2 ـ کلید Alt را از روي صفحه کلید فش
  Internet options  به روي گزینه Tools درآمدن منوها از منوي

کلیک کنید.
ــا کلیک روي تب Security گزینه  Restricted site را  3 ـ ب

انتخاب کنید.
ــت روي گزینه  sites کلیک کرده و پس از وارد کردن  4 ـ در نهای
آدرس زیر در کادر مربوط Add  را انتخاب و تغییرات را ذخیره کنید.

player.kmpmedia.net

روش دوم:
1 ـ منوي استارت را باز کرده به All Programs بروید. در ادامه 
ــت روي نرم افزار  Accessories را انتخاب کرده و پس از کلیک راس
Notepad، گزینه  Run as administrator را انتخاب کنید تا 

نرم افزار با دسترسی مدیر سیستم اجرا شود.
ــرده و در کادر مقابل  ــک ک ــوي File روي Open کلی 2 ـ از من

filename، عبارت زیر را وارد کرده کلید اینتر را فشار دهید:
C:\Windows\System\Drivers\etc\hosts 32

ــر از درایو C نصب  ــدوز را در درایو دیگري غی ــه: چنانچه وین توج
کرده اید، نام درایو را در ابتداي فرمان باال تغییر دهید.

3ـ  در صفحه  به نمایش درآمده به آخرین خط مراجعه کرده و عبارت 
زیر را در آن وارد کنید:

127.0.0.1 player.kmpmedia.net
ــرات ذخیره  ــد تا تغیی ــک کنی ــوي File روي Save کلی 4 ـ از من

شود.

متوسط

KMPlayer بستن تبلیغات
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اگر از مطالب این صفحه راضى هستید، عدد 48915 را به شماره 300011226 پیامک کنید

کلیک شما

عسل نیک سیرت: چند سوال دارم:
1ـ  موبایل من سامسونگ مدل گرند است. وقتی با آن صدا ضبط می کنم به 
ــود که حجم باالیی دارد، آیا می شود  فرمت audio MPG4 ذخیره می ش

حجم آن را به گونه اي که باعث افت کیفیت نشود، کاهش دهم؟
ــی از برنامک هایی که در موبایل نصب کرده ام از قابلیت انتقال به  2 ـ  برخ
ــتیبانی می کنند. این برنامه ها را چطور به  کارت حافظه (App 2 SD) پش

کارت حافظه منتقل کنم؟ (از ابتدا روي حافظه  اصلی نصب شده اند)
3 ـ چطور صفحه اي را در مرورگر کروم سیستم عامل اندروید ذخیره کنم تا 

بتوانم به صورت آفالین هم آن را مطالعه کنم؟
4ـ  نسخه  اندروید دستگاه من 4/1 است. هنگامی که می خواهم سیستم عامل 
را به روز کنم و از بخش تنظیمات به about device بروم، اعالم می شود 
شما آخرین نسخه را دریافت کرده اید. با این حال برخی برنامه ها را نمی توانم 

نصب کنم. چرا؟
5ـ  براي اجراي یک دي وي دي که نیازمند قرار دادن دیسک در درایو نوري 
ــتفاده کردم. بعد از هر بار خاموش کردن  بود از برنامه  ایجاد درایو مجازي اس
لپ تاپ باید مجدد مسیر فایل ایمیج را در برنامه مشخص و آن را وارد برنامه 
کنم. راهی وجود دارد که با هر بار خاموش و روشن شدن رایانه به تعریف و 

Mount کردن مجدد نیاز نباشد؟
6 ـ هنگام تهیه هارد دیسک اکسترنال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

ــم، صوت، فایل متنی و  ــه بخواهم دي وي دي حاوي فیل ــی ک 7ـ  در صورت
PDF را رایت کنم در نرم افزار Nero  باید گزینه  Data DVD انتخاب 

شود؟

 سـرکار خانم نیک سیرت ضمن تشکر از ارسال سواالت 
خـود به کلیک، ذکر این نکته را ضروري می دانیم که تعدد پرسـش ها 
موجب می شـود نتوانیم آن طور که شایسـته اسـت به پرسـش همه 
خوانندگان پاسـخ دهیم. بنابراین براي رعایت انصاف اغلب در چنین 
شـرایطى مجبوریـم به برخی از پرسـش ها پاسـخ دهیـم. باتوجه به 
عمومی بودن پرسش هاى شما تصمیم گرفتیم این بار ناپرهیزي کنیم 

و امیدواریم دیگر خوانندگان کلیک از دست ما دلخور نشوند. 
بـه تمام خوانندگان عزیز توصیـه می کنیم حتی المقدور، مهم ترین 
پرسش هایی را که با جستجو در اینترنت و دیگر منابع، پاسخ مناسبی 

براي آنها نمی یابند براي کلیک ارسال کنند.
محبـوب  نرم افـزار  از  می کنیـم  پیشـنهاد  ـ   1 
Easy Voice Recorder براي ضبط صدا کمک بگیرید. این نرم افزار 
در فروشگاه گوگل، بازه  دانلودي 10 تا 50 میلیون را به خود اختصاص 
 PCM، AAC،  داده اسـت و شـما مـى  توانید بـا آن در فرمت هـاي
AMR ضبط صدا را انجام دهید. فرمت AMR بسیار کم حجم بوده و 

از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است.
http: /  / goo.gl / CHPf6G

2ـ  چنانچه برنامه اي از قابلیت انتقال به کارت حافظه پشتیبانی کند 
اهمیتی ندارد که در نصب اولیه روي حافظه  اصلی نصب شـده باشـد یا 
خیر. شـما می توانید با مراجعه به تنظیمات و مدیریت برنامه ها، برنامه  
موردنظر را انتخاب کرده سـپس با فشـار گزینه  Move to SD، آن را 
به کارت حافظه  داخلی انتقال دهید. همچنین می توانید از نرم افزارهایی 

همچون App2SD نیز براي این کار کمک بگیرید.
توجه داشـته باشـید چنانچه اندروید دسـتگاه شـما روت نباشـد 
انتقـال بـه کارت حافظه  خارجی صـورت نمی گیرد و در بیشـتر موارد 
 (Internal SD Card) عملیـات انتقـال بـه کارت حافظـه  داخلـی 

انجام می شود.
3 ـ براي ذخیره کردن صفحات در مرورگر کروم و مشاهده  آنها در 

زمان دلخواه به روش زیر عمل کنید:
ـ  پـس از بـاز کـردن صفحه  وب دلخـواه، روي آیکـون منو که به 
 شـکل سـه نقطه در امتـداد یکدیگـر اسـت فشـار داده و Print را 

انتخاب کنید.
 Save to Google Drive ـ در پنجـره  به نمایـش درآمـده روي 
فشـار داده و گزینـه  Save as PDF را از فهرسـت به نمایش درآمده 

انتخاب کنید.
 ـ دیگـر تنظیمـات مربوط به چـاپ اعم از افقی یـا عمودي بودن 

صفحه را نیز مشخص کرده و در انتها روي Save  فشار دهید.
ـ  اکنون  باید محل ذخیره سـازي فایل را مشخص کنید و در آخر با 
فشـار گزینه  Save از پایین صفحه عملیات ذخیره سازي را آغاز کنید. 

صفحه  وب موردنظر شما در فرمت PDF روي حافظه  دستگاه ذخیره 
می شود.

ـ  از این پس می توانید با استفاده از هر نرم افزار نمایش دهنده فایل 
PDF به صورت آفالین به مشاهده محتواي ذخیره شده بپردازید.

4ـ  دسـتگاه شـما به آخرین نسـخه از سیسـتم عامل اندروید که 
روي دسـتگاه خودتان قابل نصب اسـت مجهز شده است. این به  آن 
معنی نیسـت که شما از آخرین نسخه  منتشر شـده  اندروید استفاده 
می کنید. برخی برنامه ها روي بعضی از دسـتگاه ها قابلیت اجرا ندارند 
و برخـی نیـز روي اندرویدهاي 4/2 و باالتر اجرا می شـوند. عالوه بر 
اینها برنامه هایی نیز وجود دارند که فقط روي دستگاه هاي روت شده 

می توان آنها را نصب کرد.
5 ـ پیشـنهاد می کنیـم از نرم افـزار DAEMON Tools بـراي 
ایـن کار کمـک بگیریـد. این نرم افـزار نه تنهـا قابلیت ایجـاد درایو 
مجازي به تعداد دلخواه را در اختیار شـما قرار می دهد بلکه از قابلیت 
AutoMount نیز پشـتیبانی می کنـد و با هر بار راه انـدازي ویندوز، 
به طور خودکار آخرین فایل ایمیج فراخوانی شده را در برنامه بارگذاري 

می کند.
http: /  / www.daemon ـ tools.cc / products / dtLite

6ـ  ابعاد هارد دیسک، ظرفیت، سرعت خواندن و نوشتن اطالعات، 
زیبایی یا اسـتحکام (ضدآب، ضد لرزش، ضدگرد و غبار، ضد ضربه)، 
نوع اتصال یو. اس. بی (USB3,USB2)، نیاز داشتن یا نداشتن به برق 
جداگانه از مواردي است که باتوجه به نوع استفاده از هارد دیسک باید 

به آنها توجه کنید.
7ـ  در حالت کلی هنگامی که در دیسک هاي نوري قصد داشته باشید 
اطالعاتی با فرمت هاي متنوع را رایت کنید، باید از حالت Data کمک 
بگیرید. توجه داشـته باشید در این حالت فیلم هاي رایت شده قابلیت 
نمایش با دسـتگاه هاي پخـش خانگی را ندارند (مگر آن که دسـتگاه 
مورد نظر قابلیت پیمایش دیسـک نـوري و پخش فایل هاي ویدئویی 

در فرمت هاي مختلف از پوشه  دلخواه را پشتیبانی کند) و 
دسترسی به آنها با رایانه امکان پذیر است. 

ــور می توانم با  اکبـر دارایـی از خرم آباد: چط
نرم افزارTeam Viewer از لپ تاپم با رایانه  
 Team Viewer ــزار ــه نرم اف ــرکتم ک ش
ــلیپ  ــت و در حالت اس ــب نیس روي آن نص
ــرار دارد، ارتباط برقرار کنم؟ همچنین از چه  ق

سایتی می توانم نرم افزار باال را براي گوشی هاي 
اندرویدي تهیه کنم؟

از  اسـتفاده  باشـید  داشـته  توجـه   
نرم افزار باال در صورتی امکان پذیر است که هر 

دو طرف، نسخه اي از آن را روي رایانه نصب 
کنند. پس شما باید نسخه اي از نرم افزار را 
روي رایانه  شرکت نیز نصب کنید. چنانچه 
تمایل دارید همیشـه به رایانه  شرکت نیز 
دسترسی داشته باشید، توصیه می کنیم 

 TeamViewer Host نسـخه   از 
کمک بگیرید. این نسخه همزمان 
با بوت سیسـتم عامل اجرا می شود 
و قابلیـت کنترل دسـتگاه از دیگر 
دسـتگاه ها را در اختیار شـما قرار 

می دهد. 
http: /  / www.teamviewer.

com / en / download /
 windows.aspx

نسـخه هاي موبایلـی ایـن نرم افزار 
اندرویـد، سیسـتم  هاى عامل    مناسـب 

 آي.او.اس، ویندوزفـون و وینـدوز RT /8 از لینک زیر 
قابل دانلود است:

http: /  / www.teamviewer.com / en / download / 
mobile ـ app.aspx

ــت ویندوز 8/1 نصب کرده ام، ولی  سـینا صمیمـی: چند وقتی اس

ــل حالتی که  ــود. مث ــته می ش ــگام کار به صورت ناگهانی همه چیز بس هن
ــپلورر را ببندیم و بعد از یک ثانیه دوباره همه چیز مثل اول می شود. در  اکس

حین کار این اتفاق چند بار تکرار می شود. راه حل این مشکل چیست؟
 مشکل ري اسـتارت شـدن خودکار ویندوز اکسپلورر در 
وینـدوز 8 دالیل متعددي دارد. در بیشـتر موارد نصـب نرم افزارهایی 
همچون گوگل درایو، وان درایو و دراپ باکس و عملیات هماهنگ سازي 

با این برنامه ها می تواند موجب بروز مشکل شود.
پیشـنهاد می کنیـم ابتدا در صـورت نصـب ایـن نرم افزارها روي 
رایانه، آنها را غیرفعال و نتیجه را بررسـی کنید. در غیر این صورت از 
نرم افزار ShellExView کمک گرفته و با غیرفعال کردن نرم افزارها 

و سرویس هاي در حال اجرا، گزینه  مشکل ساز را پیدا کنید.
http: /  / www.nirsoft.net / utils / shexview.html

ــت که پس از کار کردن با هارد اکسترنال، با خطاي  امین وکیلی: مدتی اس
ــوم. هارد را از  Windows Delayed Write Failed مواجه می ش

طریق کابل یو. اس .بی متصل می کنم. لطفا راهنمایی کنید.
 در تصویـري کـه براي شـرح خطا همراه بـا ایمیل خود 
براي ما ارسـال کردید کامال مشخص نیست از چه ویندوزي استفاده 
می کنیـد، اما حدس می زنیـم ویندوز اکس پی روي رایانه  شـما نصب 
باشد. در اولین اقدام پیشنهاد می کنیم به روزرسانی هاي این نسخه از 
وینـدوز را روي رایانه  خود نصب کنیـد. در ادامه موارد مختلفی را باید 
بررسـی کنید که برخی از مهم ترین آنها را براي شـما شرح می دهیم 
و دیگـر مـوارد را نیز بـا مراجعه به لینکـی که در انتها ذکـر می کنیم، 

می توانید مشاهده کنید:
 Properties  کلیک راست کرده گزینه Computer ـ  روي آیکون
 System Restore را انتخـاب کنید. در پنجره  به نمایـش درآمده تب
را کلیـک کـرده و پس از انتخاب درایـو مربوط به هارد اکسـترنال از 
فهرسـت به نمایـش درآمـده، روي Settings کلیک کنیـد و عالمت 
را   Turn off System Restore on this drive چک مـارك 

فعال کنید.
 ـ درایورهـاي چیپ سـت، مادربـورد، یو. اس. بی، کارت 
گرافیـک، Raid  و بایوس را بررسـی کـرده و در صورت 

امکان آنها را به روز کنید.
ـ  گاهـی داغ شـدن هـارد موجـب بـروز این مشـکل 
می شـود. حرارت هارد را هنگام بروز مشکل با دست خود 
بررسی کنید. اگر حرارت باالست پیشنهاد می کنیم 

از شرکت گارانتی کننده هارد کمک بگیرید.
 ـ کابل اتصال هارد به رایانه را بررسی کنید 
و در صورت امکان درگاه یو .اس. بی را نیز تغییر 
دهیـد. گاهی قطعی در کابل، با کیفیت نبودن 
کابل و حتی اتصال به درگاه هاي یو. اس. بی 
در جلوي کیس می تواند موجب بروز این 

مشکل شود.
از   Cacheset نرم افـزار  ـ   
 Sysinternals مجموعه برنامه هاي
نیز می تواند در رفع این مشکل مفید 
باشـد. به لینک زیـر مراجعه کرده و 
نسخه اي از این برنامه را دانلود کنید. 
http: /  / goo.gl / yuQgVP

در ادامه پس از اسـتخراج فایل 
 Cacheset.exe روي  فشـرده 
دوبار کلیک کرده آن را اجرا کنید و 
گزینه  Clear را در برنامه فشار دهید. 
 64  ،Working set maximum کادر  در 
یـا 128 مگابایت را برحسـب کیلوبایت وارد کرده و 
تغییـرات را Apply کنیـد. (65532 یا 131072 

کیلوبایت)
ـ بـراي بررسـی دیگـر راه حل هـاي احتمالی 

می توانید از این لینک کمک بگیرید:
http: /  / www.gibni.com / windows 
 ـ failed ـ write ـ delayed ـ
solutions / 2
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فناورى دیجیتال

ثبت خاطرات روي کاغذ
ــا دوربین هاي  ــی حتما ب عالقه مندان عکاس
پوالروید آشنایی دارند؛ دوربینی که بسرعت پس 
ــن، آن را روي کاغذ چاپ می کند.  از عکس گرفت
ــن دوربین 14  ــده اي از ای ــون مدل به روز ش اکن
ــلی تولید شده که به نمایشگر ال.سی. مگاپیکس

ــت. در این مدل نیز مانند گذشته  دي مجهز اس
ــدن روي  ــا را پس از ثبت ش ــوان عکس ه می ت
ــه قابلیت  ــرد. ضمن این ک ــذ رنگی چاپ ک کاغ
ــبکه هاي  ــتقیم روي ش ــتراك گذاري مس به اش

اجتماعی و پرینت نیز به آن اضافه شده است.

با تنفس خود بازي کنید
ــان بالغی در هر دقیقه 15 بار عمل دم و  معموال هر انس
ــن تعداد در صورت  ــام می دهد، البته کاهش ای بازدم را انج
ــالمت  نفس هاي عمیق تر و مرتب می تواند تضمین کننده س
ــردن این نکته،  ــی مخترع براي عملی ک ــد. گروه بدن باش
ــمند  ــاخته اند که با بلوتوث به تلفن هوش ــت کوچکی س گج
ــتن آن در  ــا نگهداش ــخص می تواند ب ــود و ش وصل می ش
ــرل کند و خود را به  ــش را کنت جلوي دهانش، میزان تنفس
ــب  دم و بازدم هاي مرتب و با قاعده عادت دهد. براي دلچس
ــردن این تجربه با هر تنفس به همراه این گجت می توان  ک

رباتی که مثل مار می خزدبازي هاي مختلفی را روي تلفن به سرانجام رساند.
زمانی واژه ربات، آدم را یاد آدم آهنی هاي خشک و بی روح می انداخت، اما اکنون 
ماشین هایی ساخته می شود که پرواز می کنند، می دوند یا شنا می کنند. گروهی از 
دانشمندان ربات ویژه اي به کمک چاپ سه بعدي به صورت یک تکه تولید کرده اند 
ــوراخی حرکت کند. تصور  که مانند مار می تواند بخزد و درون لوله، کانال و هر س
ــود از این ربات براي کاربردهاي خاص مانند مراقبت از نیروگاه هاي اتمی و  می ش
حتی کشف ذرات سطح سیاره مریخ استفاده شود. در این ربات به جاي مفصل هاى 

مکانیکی، از کانال هاي توخالی باد شونده استفاده شده است.

پزشک ورزشی دورکار
ــک معالجی دارند که همواره مراقب سالمت  شان  ورزشکاران حرفه اي پزش
ــان می رسد.  ــت و در صورت بروز جراحت در کمترین زمان ممکن به دادش اس
ــت، اما چنین کاري  ــکار یک موهبت اس ــک شخصی براي ورزش ــتن پزش داش
مستلزم صرف هزینه باالست و کمتر ورزشکاري آن هم در ابتداي راه می تواند 
ــده است که با یک  ــاخته ش ــگر «جالت» به این منظور س از پس آن برآید. حس
ــبد و به محض برخورد شدید  ــربند ورزشکار می چس گیره به کاله، عینک یا س
اخطاري را براي تلفن هوشمند یا سرور ابري که هر شخصی مثل یک پزشک 

می تواند از راه دور به آن دسترسی داشته باشد، ارسال می کند.

زمین بازي در تلفن هوشمند
بچه هاي این دوره و زمانه به جاي بازي با توپ و دنبال 
ــد روي صفحه تلفن یا تبلت خود  هم کردن ترجیح می دهن
ــراي ایجاد کمی تحرك و  ــازي خالق ب کلیک کنند. بازیس
تشویق به فعالیت بدنی، به جاي ساخت یک بازي ویدئویی، 
ــکل از  ــکار زده و بازي اي خلق کرده که متش ــت به ابت دس
ــگر  ــمند و یک حس ــک مخصوص تلفن هوش ــک برنام ی
ــت. حسگر به وسایل بازي مانند تاب، سرسره و... وصل  اس
ــایل به  ــود و فعالیت کودك روي هر کدام از این وس می ش
سیگنال هایی براي تکان کاراکتر درون بازي برنامک تبدیل 
می شود. انجام این بازي به دو یا سه نفر نیاز دارد و می تواند 

گروهی از بچه ها را سرگرم کند.

ورزش پشت میز کار
ــینی و کم تحرکی یکی از مشکالت شایعی  پشت میزنش
است که گریبانگیر افرادي بوده که ساعات طوالنی را در محل 
کار خود مجبورند به صورت نشسته بگذرانند. براي کمک به 
این افراد و ایجاد تحرك حین کار کردن، مهندسی جوان دست 
به کار شده و دستگاهی ساخته که به اندازه یک لپ تاپ است 
ــا جلو و عقب کردن  ــخص ب و زیر پاي فرد قرار می گیرد. ش
پدال هاي دستگاه می تواند حین کار مراقب سالمتش هم باشد. 
ــت که میزان مقاومت پدال ها با تلفن هوشمند قابل  جالب اس

تنظیم است و دستگاه کامال بی صدا کار می کند.

اجراي کنسرت با در و تخته
ــروع  حتما برایتان پیش آمده کامال ناخودآگاه و بدون فکر ش
ــید، بدون این که ریتم یا  ــیقی روي میز کرده باش به نواختن موس
ــته باشید. اکنون دستگاهی ساخته شده  نت خاصی در ذهن داش
که می تواند این هنرنمایی هاي ناگهانی را به یک کنسرت واقعی 
ــیم مجزا دارد که سر هر کدام  ــتگاه سه رشته س تبدیل کند. دس
گیره اي وصل شده است. با اتصال گیره ها به هر سطحی می توان 
ــیقایی تبدیل کرد.  ــده را به یک صداي موس ــاي تولید ش صداه
ــبک هاي مختلف  ــت صداي خروجی را می توان در س جالب اس

موسیقی تنظیم کرد.
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 نظر و پیشنهاد خود را درباره همه مطالب کلیک به نشانی: 
 تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر،  روزنامه جام جم 

 یا پست الکترونیکی click@jamejamonline.ir بفرستید 
یا به شماره 300011226   پیامک بزنید

پاك کردن صفحات خورشیدي با ربات
صفحات خورشیدي مانند شیشه در و پنجره گاهی به تمیز شدن نیاز  دارد، 
ــت. براي این  ــه خانه نیس اما معموال پاك کردن آنها براحتی پاك کردن شیش
ــتورات خود را از تلفن همراه  ــاخته که دس کار یک مخترع خوش ذوق رباتی س
می گیرد و با بلوتوث به آن وصل می شود. این ربات کوچک توانایی پاك کردن 
یک پنل خورشیدي به ابعاد 20 در 10 متر را دارد و می تواند آب مورد نیاز خود 

را از باران و انرژي را از خورشید تامین کند.
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