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وزارت  جاری  ماه  هفدهم  ارتباط،  عصر  گزارش  به 
کوتاه  خبری  انتشار  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
تحقیقات،  از  حمایت  فراخوان  زودی  به  کرد  اعالم 
طرح های توسعه ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کاال 
و خدمات روی سایت این وزارتخانه قرار می گیرد اما 
در  را  بی پاسخی  ابهامات  و  پرسش ها  موضوع  این 

پی داشته و دارد.
در خبر اولی که روی سایت وزارت ارتباطات منتشر 
روز  از  مذکور  حمایت  "فراخوان  است:  آمده  شد، 
دوشنبه مورخ 93/10/20 روی سایت وزارت ارتباطات 
این  ادامه  در  می گیرد".  قرار  اطالعات  فناوری  و 
ارتقاء  منظور  به  ارتباطات  وزارت  که  بود  آمده  خبر 
حوزه،  این  در  توانمندی  افزایش  و  کاربرد  توسعه  و 
و  فنی  خدمات  و صدور  نرم افزاری  برنامه های  تولید 
در  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  مهندسی در بخش 
اساس  بر  شده  اداره  وجوه  منابع  محل  از  دارد  نظر 
دارد  قصد  وزیران،  محترم  هیات  مصوبه  چارچوب 
و  توسعه  را گسترش دهد.  فعالیت های حمایتی خود 
کشور،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربرد  ارتقای 
از  حمایت  تولیدات،  کیفیت  و  فناوری  سطح  ارتقای 
آزمایشگاهی  تولیدات  به  منتهی  تحقیقاتی  طرح های 

یا نمونه صنعتی از دیگر اهداف این برنامه است.
تمامی  بود که  آمده  گونه  این  نیز  این خبر  پایان  در 
شرکت های متقاضی و واجد شرایط تا 2 هفته مهلت 
دارند درخواست های خود را برای بررسی در کار گروه 

مربوطه ارسال کنند.

خبردوم
بعد از  این خبر کوتاه و بدون ارائه جزئیات بیشتر و در 
اطالع رسانی گسترده تری  نظر می رسید  به  که  حالی 
در این خصوص صورت بگیرد، سه روز بعد هاشمی 
معاون فناوری و امور بین الملل این وزارتخانه و فردی 
را  بودجه حمایتی  بر تخصیص  نظارت  که مسئولیت 
دارد، خبر از حمایت در قالب بودجه مذکور داد که باز 
هم خبری از جزئیات بیشتر نبود. وی نیز در خبری که 
اعالم کرد:  قرار گرفت  ارتباطات  وزارت  روی سایت 
دارد،  نظر  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  "وزارت 
به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی 
کشور،   )ICT( اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  بخش 
حمایت و کمک به رونق کسب و کار و تولید و ایجاد 
طرح های  از  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صدور  زمینه 
راستای  در  اشتغال آفرین،  و  توسعه ای  تحقیقاتی، 
ماموریت ها، اهداف و اولویت های وزارتخانه به صورت 
اداره شده حمایت  وجوه  از محل  تسهیالت  پرداخت 
کند. لذا از تمامی صنعتگران، شرکت ها و فعاالن غیر 
دولتی این حوزه در خواست می شود ضمن مراجعه به 
وبگاه وزارتخانه به نشانی ICT.gov.ir نسبت به ارائه 

طرح های  فراخوان  بخش  در  کاربرگ  تکمیل  طرح، 
فناورانه و ارسال مستندات مربوطه اقدام کنند".

ابهامات وزیر سابق ارتباطات
ارتباطات  اما چندی قبل محمد سلیمانی وزیر سابق 
و نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی که بیشترین 
وزارت  کردبودجه  هزینه  نحوه  خصوص  در  پیگیری 
یک  با  مفصلی  گوی  و  گفت  در  دارد،  را  ارتباطات 
این  بودجه  پیرامون  را  زیادی  ابهامات  خبرگزاری، 
وزارتخانه مطرح کرد که البته این اظهارات از سمت 
از  بخشی  در  اما  ماند  پاسخ  بی  ارتباطاتی ها  وزارت 
که  مذکور  بودجه حمایتی  در خصوص  اظهارات وی 
کرده  اعالم  را  آن  فراخوان  اخیرا  ارتباطات  وزارت 
قانون بودجه 1393،  بند ج تبصره 12  "در  بود:  آمده 
به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشور و سطح فناوری کیفیت تولیدات زیر 
بخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد 
زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش، اجازه 
پرداخت مبلغ 90 میلیارد تومان وجوه اداره شده برای 
کمک و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به صورت 
توسط  سود  نرخ  التفاوت  مابه  پرداخت  با  تسهیالت 
"متاسفانه  داد:  ادامه  وی  است".  شده  داده  وزارت 
عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیر شفاف است 
و صرفا  است  شده  داده  وام  قدر  چه  نیست  معلوم  و 
ذکر شده است 25میلیارد تومان در مرحله نهایی است؟ 
حتی اگر این مبلغ عمل شده باشد - که بعید است - به 

معنی آن است که با گذشت بیش از هشت ماه از سال 
فقط بیست و هشت درصد عملکرد داشته است؛ یعنی 
عملکردی کم تر از پنجاه درصد آن چه که مورد انتظار 
عمدتا  بخش خصوصی  که  است  حالی  در  این  بود". 
و  است  روبه رو  در گردش  و سرمایه  بودجه  کمبود  با 
بانک ها هم در شرایط فعلی وام حتی با بهره های باالی 
سی درصد را به سختی پرداخت می کنند. لذا به نظر 
می رسد وزارت یا ضعف مدیریت در این حوزه دارد یا 

اعتقادی به کمک به بخش خصوصی و تعاونی ندارد.

تنوع ارقام اعالم شده
زمان  ارتباطات،  وزارت  اطالع رسانی  شکل  از  فارغ 
محدود فراخوان مذکور، کلی بودن محورهای حمایتی، 
مسائل  و  فعاالن حوزه  از  برخی  اطالعی  بی  احتمال 
مطرح شده توسط محمد سلیمانی، درباره میزان مبلغ 
و  اعداد  ارتباطات،  وزارت  حمایتی  شده  اداره  وجوه 
از  به غیر  این میان  ارقام متعددی اعالم می شود. در 
نود میلیارد تومان مورد اشاره توسط وزیر اسبق، اعداد 
دویست میلیارد تومان نیز مطرح است که این موضوع 
نیز خود محل ابهام و پرسش است. به هر تقدیر با وجود 
تمام انتظاراتی که در خصوص وجوه اداره شده وزارت 
ارتباطات مطرح شد، این فراخوان بدون اطالع رسانی و 
تبلیغات گسترده و در حالی که برخی شنیده های غیر 
رسمی حکایت از وصول برخی طرح ها از قبل دارد، تنها 
یک هفته مهلت برای متقاضیان دریافت و استفاده از 

این مبالغ حمایتی وجود دارد.

سرمایه گذاری برای ایده های نو
دو هفته مهلت برای میلیاردها تومان حمایت از طرح های فناورانه

موضوع حمایت از تحقیقات، طرح های توس�عه ای اشتغال آفرینی پرسش ها و 
ابهامات بی پاسخی را در پی داشته و دارد

قدرت نظامی، اقتصادی، سایبری

 سعید    طباطبایی

رئیس جمهور آمریکا طی روزهای آینده سخنرانی ساالنه خود را در کنگره انجام خواهد 
داد و گفته می  ش��ود امنیت س��ایبری بخش مهمی از اظهارات وی را به خود اختصاص 
خواهد داد. وی در جریان این سخنرانی از ابتکارعمل های تازه  ای سخن خواهد گفت که 
با اجرای آنها امنیت آنالین تقویت ش��ده و دسترس��ی به امکانات فضای سایبری بهبود 
خواهد یافت. مقامات کاخ س��فید می  گویند وی همچنین خواس��تار مقابله با مشکالتی 
همچون س��رقت هویت، ارتقای محافظت از حریم شخصی، تمهیدات بهتر برای حفظ 
امنیت سایبری دولت ها و شرکت های خصوصی و دسترسی بهتر و گسترده تر به اینترنت 
 State of the پرسرعت در آمریکا خواهد شد. نطق ساالنه اوباما در کنگره مشهور به
Union address قرار اس��ت چند روز دیگر در تاریخ 20 ژانویه انجام بگیرد. معموال 

جزئیات این نطق در سال های گذشته تا لحظه آخر مخفی نگهداشته می  شد. اما امسال 
سیاس��ت دیگری در پیش گرفته ش��ده و اطالعاتی در این زمینه در اختیار رسانه  ها قرار 
گرفته اس��ت. چندی پیش و پس از هک ش��دن حس��اب توییتری ستاد مشترک ارتش 
آمریکا، در جریان کنفرانس مشترک اوباما و کامرون نخست وزیر انگلستان- نزدیکترین 
شریک استراتژیک آمریکا- هردو رهبر از لزوم مقابله با تروریست فضای مجازی سخن 
گفتن��د و حتی از اقدامات عملی خبر دادند. لزوم مقابله با تهدیدات س��ایبری به یکی از 
چالش برانگیزترین مس��ایل امنیتی کش��ورهای غربی و به خصوص آمریکا بدل ش��ده 
اس��ت. ایاالت متحده آمریکا در کنار متحدان خود مانند فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، 
ژاپن و آلمان تا نزدیک به یک دهه پیش عمال به منزله قلب اینترنت در جهان شناخته 
می ش��دند. تقریبا هر فردی در جهان یک حس��اب در یاهو، گوگل، هات میل یا دیگر 
حس��اب های رایگان اینترنتی داش��ت و سرور تمامی این حسابها نیز در خاک آمریکا یا 
متحدانش قرار داش��ت. انفجار ش��رکت های دات کام و شبکه های اجتماعی نیز برای 
دولتمردان آمریکا سیل عظیم اطالعات شخصی تمامی کاربران کره زمین را به همراه 
داش��ت چرا که تمامی این جریانات از خاک آمریکا آغاز ش��دند. مایکروس��افت، گوگل 
و اپل نیز که همیش��ه یکی از متحدان همیش��گی س��ی آی ای و دیگر س��رویس های 
جاسوسی آمریکا بوده اند بانک اطالعاتی سرویس های امنیتی را به بهترین شکل ممکن 
از اطالعات ش��خصی کاربران در سراس��ر جهان پر می کردند. ولی چند سالی است که 
ورق به ضرر آمریکا و متحدان غربی اش برگشته است. افشاگری های اسنودن مبنی بر 
جاسوسی های دولت آمریکا کشورهای زیادی را به سمت تشکیل شبکه ملی اطالعات 
کش��انده است. کشورهایی مانند روس��یه، چین و هند که مجموعا حدود یک سوم کل 
کاربران اینترنت را تش��کیل می دهند به شدت زیر ساخت های خود را تقویت کرده اند تا 
آن جایی که حتی برخی سرورهای گوگل، مایکروسافت، فیس بوک ،توئیتر و شبکه های 
دیگر در این کشورها میزبانی می شود. در کنار تمامی این چالش ها ، مهندسان کامپیوتر 
در کشورهای آسیایی با خالقیت و پشتکار سطح علمی خود را ارتقا بخشیده اند و عجیب 
نخواهد بود اگر تعدادی از این افراد  آمریکا را دشمن شماره یک خود بدانند. کما اینکه 
برخی اقوام، خویشان، همکالسی های سابق، وابستگان و نزدیکان این افراد نیز در خاک 
آمریکا یا در خاک کشورهای متحد آمریکا ادامه تحصیل داده اند و حتی به مراتب باالیی 

در شرکت هایی همچون گوگل و مایکروسافت رسیده اند.
خطری که امروز امنیت ملی آمریکا را تهدید می کند شاید فرصتی باشد برای کسب یک 
برتری اس��تراتژیک به نفع ایران تا با استفاده از سرمایه های انسانی و سازمانی که طی 
چند دهه گذش��ته، خواسته یا ناخواسته در ایران شکل گرفته بتواند تبدیل به قدرتی فرا 
منطقه ای در عرصه س��ایبری جهان بشود. قدرتی که توان بازدارندگی اش از هر قدرت 

نظامی دیگری در منطقه بیشتر خواهد بود.

یادداشت
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در جه��ان امروز حرف اول را ارتباطات و فناوری های 
مربوط به آن می زند. نرم افزارها و سخت افزارهایی که 
ب��ه برقراری ارتباط میان افراد مختلف کمک می کنند 
جای��گاه مهمی را در ابزارهای موج��ود دارند. یکی از 
مهم ترین مس��ائلی که کاربران در استفاده از ابزارهای 
ارتباطی به آن توجه می کنند، این اس��ت که ابزاری را 
به کار ببرند که از باالترین حد امنیتی برخوردار باشد. 
ب��ه گونه ای که به دلیل اس��تفاده از آن دچار دردس��ر 
نش��ده و اطالعات محرمانه شان را از دست ندهند. در 
حال حاضر نرم افزارهای بسیاری برای برقراری ارتباط 
مج��ازی کاربران ب��ا هم وجود دارد. انواع مس��نجرها 
مورد اس��تفاده کارب��ران قرار می گیرن��د، اما هر کدام 
نق��اط ضعف یا قوت مربوط به خود را دارند. امنیت در 
مسنجرها از مهم ترین نکاتی است که یک کاربر باید 

به آن توجه کند.
یکی از نرم افزارهایی که در چند س��ال گذشته از نظر 
امنیتی توجه بس��یاری از کارشناس��ان را به خود جلب 
کرده اس��ت، ن�رم اف���زار رایگ�ان و مت��ن باز پیجین 
Pidgin اس��ت ک��ه برای ه��ر کاربر امکان اس��تفاده 

همزمان از چندین مس��نجر و اکانت مختلف را فراهم 
می کند. عالوه بر این هر کاربر این نرم افزار می تواند با 
استفاده از یک پالگین با نام OTR از امن بودن کلیه 
مکالمات متنی خود در هر مسنجری که مورد نظرش 

است، اطمینان پیدا کند.
نس��خه ابتدایی این نرم افزار در س��ال 1999 توس��ط 
برنامه نوی���س متخصص���ی ب��ه نام مارک اسپنس��ر 

"Mark Spencer"، نوشته شد. پس از آن نسخه های 
متفاوتی از این برنامه به زبان های سی، پرل، پایتون و 
س��ی شارپ نوشته شد و در اختیار کاربران قرار گرفت 
و پس از ارائه این نس��خه ها کارب��ران هم در صورت 
داش��تن صالحیت می توانس��تند تغییراتی را در برنامه 
با توجه به نیاز خودش��ان ایجاد کنن��د. تعداد کاربرانی 
که از این نرم افزار اس��تفاده می کنند بیش از 5میلیون 
نفر است و پیجین تحت نظارت مجموعه گنو در حال 

گسترش و فعالیت است.
نس��خه ابتدایی این برنام��ه به دلیل ای��ن که از نظر 
گرافیکی چندان قوی نبود، زیاد مورد توجه و استقبال 
کاربران ق��رار نگرفت، اما این ضعف در نس��خه های 
بع��دی آن جبران ش��د و تعداد کارب��ران آن روزبه روز 

افزایش پیدا کرد.
مارک اسپنس��ر که از پیش��گامان جامعه نرم افزارهای 
متن باز اس��ت متولد 8 آوریل س��ال 1977 است و در 
 Digium حال حاضر مدیر عامل ش��رکت نرم افزاری
است. او در رش��ته مهندسی نرم افزار و معماری رایانه 
تحصیل کرده اس��ت و تا به حال تالش بسیاری برای 
توس��عه و موفقیت جامعه برنامه نویس��ان اپن سورس 

انجام داده است.
س��ایت news.cnet.com مصاحب��ه ای را ب��ا او به 
عنوان ی��ک برنامه نویس جوان و موف��ق انجام داده 

است که در ادامه می خوانیم.

 با توجه به این که زمینه اصلی فعالیتتان در 

گذشته نوشتن نرم افزار بوده است، آیا قصد 
ادامه فعالیت در این زمینه را دارید؟

برنامه نویس��ی یک��ی از تفریح��ات من اس��ت و هیچ 
گاه به آن به چش��م یک حرفه برای کس��ب درآمد و 
س��رمایه نگاه نمی کنم. بیش��تر نرم افزارهایی که تا به 
حال کدنویسی کرده و نوشته ام برای استفاده شخصی 
خودم بوده اس��ت و به طور اتفاق��ی در اختیار دیگران 

هم قرار گرفته است.

 چرا تاکید زیادی روی فعالیت در پروژه گنو و 
نرم افزارهای متن باز دارید؟

م��ن از اعض��ای اصلی این تیم هس��تم، به این خاطر 
ک��ه اطمین��ان دارم در آینده این تیم ب��ه یک جایگاه 
کلیدی ب��رای ارائه کلی��ه نرم افزاره��ای تخصصی و 
پرکارب��رد تبدیل خواهد ش��د. از آن گذش��ته متن باز 
بودن نرم افزاره��ا می تواند به کارب��ران کمک کند تا 

نیازهای خود را به آسانی برطرف کنند.

توضیح  کمی   Pidgin نرم افزار  مورد  در   
دهید و این که این نرم افزار با چه ساختاری 

کار می کند؟
این برنامه یکی از نرم افزارهای مورد عالقه من است 
 AIM، MSN، QQ، IRC، ICQ، که از مسنجرهای
Yahoo و Google talk، پش��تیبانی می کن��د و در 

 XMPP آینده هم با هر مس��نجری که تحت پروتکل
کار کند به طور حتم سازگار خواهد بود.

توضیح  کمی  آن  امنیتی  ساختار  مورد  در   
دهید.

س��اختار امنیتی نرم اف��زار Pidgin یکی از اصلی ترین 
نق��اط قوت آن اس��ت. ب��رای این منظ��ور از پالگین 
اختصاصی OTR اس��تفاده کرده ای��م و برای برقراری 
امنیت بیش��تر از روش Encryption برای رمز کردن 
مت��ن چت کارب��ر و از روش Authentication برای 
شناس��ایی و پیدا کردن اطمینان از هویت کس��ی که 
با او ارتباط برقرار می کنید اس��تفاده می شود. همچنین 
برای این که کس��ی نفهمد اطالعات رد و بدل ش��ده 
به فرس��تنده یا گیرنده مربوط می ش���ود از الگوریت�م 

Deniability استفاده می شود. 

 از وضعیت کاری و فعالیت های شرکت خود 
رضایت دارید؟

اکنون ما در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم و می توانم 
بگویم که با این که در ش��اخه تولید نرم افزارهای متن 
باز فعالیت می کنیم اما از نظر س��ود دهی به ش��رایط 
بسیار مناس��بی دس��ت پیدا کرده ایم و آینده خوبی را 

خواهیم داشت.

در شرایطی که لذت استفاده از اپلیکیشن های تلفن های همراه مانند وایبر، واتس اپ 
یا اینس��تاگرام برای همه ثابت ش��ده است و تعداد کاربران این اپلیکیشن ها در سراسر 
جه��ان روز به روز در حال افزایش اس��ت، نمی توان هی��چ پیش بینی از رفتار دولت ها 
در مقابل این برنامه های کاربردی داش��ت. مس��ائل مالی و یا سیاس��ی باعث شده تا 
در برخی از کش��ورها، مردم با فیلترینگ این برنامه های نرم افزاری مواجه ش��وند. به 
عنوان نمونه عربس��تان در ش��رایطی که چیزی بیشتر از 34 درصد از تماس های بین 
المللی در س��طح جه��ان از طریق همین ابزارهای کاربردی انجام می ش��ود، در میانه 
س��ال 2013 بود که دسترسی به اپلیکیش��ن وایبر را در این کشور قطع کرد. سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطی عربستان اظهار کرده است که اگر دیگر اپلیکیشن های مشابه 
هم مقررات این س��ازمان را رعایت نکنند، فیلتر خواهند ش��د. در سال گذشته ماکسی 
مارلین اس��پایک که متخصص نرم افزار اس��ت، اظهار داشته که دو اپراتور تلفن همراه 
عربستان با نام های اتصاالت و اتحاد از او درخواست کرده اند تا راهی به آن ها بیاموزد 
تا بتوانند امکان پیام رس��انی توئیتر، فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی محبوب را 
مس��دود کنند. البته بماند ک��ه هر دوی اپراتورها این صحبت ها را به ش��دت تکذیب 
کردن��د. در امارات هم اوضاع بهتر از این نیس��ت، وایبر در ام��ارات متحده عربی هم 
برای مدتی مس��دود بود و این کار برای حفظ درآمد شرکت های مخابراتی خصوصی 
و دولتی انجام گرفت. برای مدتی نرم افزارهای اس��کایپ و پیام رسان بلک بری هم در 
این کش��ور فیلتر بودند. کش��ور بعدی که قوانین س��خت گیرانه ای در این زمینه دارد، 
مصر اس��ت. اداره تنظیم مقررات ارتباطی این کشور اعالم کرده است که برنامه دارد 
ت��ا به دالیل اقتصادی و امنیتی محدودیت هایی را روی وایبر انجام دهد. به دلیل این 
ک��ه این اپلیکیش��ن به کاربران خود اجازه می دهد تا تماس ه��ای رایگان برقرار کرده 
و پیام ه��ا و فایل های صوتی و تصویری را به صورت رایگان برای هم ارس��ال کنند، 
ضربه مالی به ش��رکت های مخابراتی وارد می ش��ود. باید گفت که نگرانی دولت ها یا 
اپراتورهای عربی از گس��ترش این برنامه های کاربردی به دو دلیل است. اول این که 
این نرم افزارها بس��تری رایگان برای تماس و ارس��ال پیام فراهم می آورند و این کار 
باعث کاهش ش��دید سود سرشار اپراتورها خواهد شد. از طرف دیگر این گونه به نظر 
می رس��د که چون کنترل دولتشان روی پیام ها و تماس های رد و بدل شده به وسیله 
این اپلیکیش��ن ها محدود می شود، تمایل ندارند تا تعداد وسیعی از مردم کشورشان از 

این برنامه ها استفاده کنند.
البت��ه باید گفت که ای��ن جریان به کش��ورهای عربی خالصه نمی ش��ود. چند وقت 
پیش کش��ور انگلس��تان که یکی از مدعیان آزادی اطالعات است هم اعالم کرد که 
برنامه ای دارد تا اپلیکیش��ن هایی که پیام های رد و بدل ش��ده را رمزنگاری می کنند، 
فیلتر کند. اگر این تصمیم به مرحله اجرا برس��د تمامی نرم افزارهای پیام رس��ان نظیر 
وایبر، واتس اپ و تلگرام در این کش��ور فیلتر خواهند ش��د. مسلما در این میان چین را 
هم نباید فراموش کرد که س��رآمد فیلترکنندگان جهان اس��ت و دراین کشور کاربران 
چینی به این برنامه ها دسترس��ی ندارند. لبنان، عراق و سوریه هم از جمله کشورهایی 
هس��تند که وزارت ارتباطات آن ها عالقه ای ندارد تا مردم عادی به این اپلیکیش��ن ها 
دسترس��ی داش��ته باشند و با محدود کردن این س��رویس ها از حوالی سال 2013 کار 
خود را در زمینه فیلترینگ ش��روع کرده اند. در کشورهایی که فیلترینگ تنها به دلیل 
مش��کالت مالی اپراتورها انجام ش��ده باید گفت که در شرایطی که مردم می توانند از 
س��رویس های تماس و ارسال پیام به صورت رایگان استفاده کنند چرا حتما باید پول 

زیادی برای آن ها بپردازند؟

فیلتر واتس اپ و وایبر در دیگر کشورها
 گلس�ا ماهی�ان

سکان داری در جهان متن باز

Pidgin مصاحبه با مارک اسپنسر برنامه نویس نرم افزار

مارک اسپنسر از پیشگامان جامعه نرم افزارهای متن باز است و در حال حاضر 
مدیرعامل شرکت نرم افزاری Digium است

یادداشت
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به گزارش تسنیم، صابر فیضی مدیرعامل سابق مخابرات 
در ارتب��اط ب��ا عقیده بس��یاری که معامل��ه مخابرات را 
س��وداگرانه می دانند اذعان کرد: "سوداگرانه لغت تندی 
اس��ت؛ اگر صورت های مالی و میزان سرمایه گذاری در 
بخش های ثابت، س��یار و دیتا را ببینیم متوجه می شویم 
که فعالیت ها نمی تواند سوداگرانه باشد". وی همچنین در 
جایی دیگر گفت: "از زمانی که مخابرات خصوصی شده و 
اپراتورهای دوم و سوم نیز فعال شده اند، درآمدهای دولت 
از این مح��ل حداقل 5 برابر زمانی اس��ت که مخابرات 
دولتی بود". با ارزیابی س��وداگرانه بودن معامله مخابرات 
کاری نداری��م اما هم��ه می دانیم که خصوصی ش��دن 
مخابرات و پیدایش اپراتورهای دوم و سوم به ظاهر زیاد 
باب میل مخابرات نمی باشد. از یاد نبرده ایم زمانی را که 

سیم کارت تلفن همراه یک کاالی تجاری و یا لوکس بود. 
اگر همین اپراتورهای دیگر نبودند آیا اکنون ضریب نفوذ 
تلفن همراه به باالی 100 درصد می رس��ید؟ حال چنین 
اتفاق��ی در امور حال حاضر مخابرات نیز دیده می ش��ود. 
نبود اپراتوری دیگر در حوزه تلفن ثابت و انحصاری شدن 
آن برای مخابرات که نتیجه آن وضعی اس��ت که شاهد 
آن هس��تیم؛ عدم توانایی واگذاری خطوط تلفن ثابت و 
پاسخ به نیاز مشتری و همچنین عدم امکان بهره برداری 
مناسب از امکانات فعلی مانند راه اندازی خطوط اینترنت 
ADSL به دلیل عملکرد نادرس��ت در توسعه شبکه. اگر 

حقیقت را بخواهید همه این مس��ائل شرایطی را فراهم 
م��ی آورد ک��ه نمی توان به آن افتخار ک��رد و در برابر آن 

دفاعی هم باقی نخواهد گذاشت!

بانک پزشکی
به عملکرد پزشک خود امتیاز بدهید

اولین وب س�ایت پیشنهادی این هفته را به یک سایت پزشکی اختصاص 
داده ایم. پزشک بانک با هدف ارائه اطالعات پزشکان به مردم جهت ارتباط 
آسان تر با آن ها، محلی برای پیگیری اخبار پزشکی، مطالعه مقاالت و مجالت 
پزش�کی می باشد. در این سایت شما می توانید از فهرست پزشکان عضو 
استفاده کرده و از اطالعات کامل مراکز درمانی سراسر کشور مطلع شوید. 
همچنین شما قادر خواهید بود به پزشکانی که قبال به آن ها مراجعه کرده اید 
امتیاز داده، مقاالت ارائه شده توسط پزشکان حاضر در شبکه را مطالعه نموده 
و از خدمات مرکز مشاوره پزشکان سایت به صورت آنالین بهره مند شوید.
www.pezeshkbank.ir

آواها و صداها
ترانه و موسیقی مورد عالقه خود را به اشتراک بگذارید

رادیو آوا عنوان دومین لینکدونی این شماره می باشد. این وب سایت به عنوان 
یکی از برگزیدگان پنجمین جشنواره وب ایران مکانی برای ارائه جدیدترین 
آلبوم های موس�یقی معروف ترین خواننده های پاپ کشور می باشد. در این 
سایت ش�ما ضمن اطالع از جدیدترین تک قطعات خواننده ها می توانید با 
آلبوم های خوانندگان پاپ به طور کامل آشنا شوید . همچنین شما قادر خواهید 
ب�ود ب�ا ثبت نام در این س�ایت  در زمینه های آگهی، ارس�ال آثار، بیوگرافی، 
تصاویر، ترانه و موسیقی خود با مسئوالن رادیو آوا در تماس باشید. پخش 
آنالین آهنگ های مورد عالقه شما یکی دیگر از قسمت های این وب سایت 

را تشکیل می دهد.
www.radioava.com

خانه هنر
از تماشای آثار هنری تجسمی لذت ببرید

سومین پیشنهاد لینکدونی این هفته به یک وب سایت هنری مربوط می شود. 
س�ایت نگارخانه ایران یکی از پر بیننده ترین رسانه های اینترنتی هنرهای 
تجس�می ایران می باش�د. آثار، فروش�گاه، تماش�اخانه، خبر و رویدادهای 
هنری قسمت های مختلف این سایت را تشکیل می دهند. در نگارخانه آثار 
این وب سایت شما می توانید کارها و آثار هنری زیبایی در زمینه های طراحی 
گرافیک، طراحی و نقاشی، عکاسی، صنایع دستی و مجسمه سازی، معماری 
و طراحی صنعتی، خوشنویس�ی، تذهیب و هنرهای دیجیتال را نظاره کنید. 
ضمن این که شما قادر خواهید بود کارهای هنری خود را در سایت به اشتراک 

بگذارید.  
www.negarkhaneh.ir

خبریاب
اخبار روز را در ایمیل خود دریافت کنید

آخرین وب سایت لینکدونی این شماره هفته نامه بایت به یک سایت خبری 
اختصاص دارد. خبریاب به عنوان سامانه خودکار گردآوری خبر شامل اخبار 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، علمی، فرهنگی، ادب و هنر، بین الملل، 
حوادث، آب و هوا، فناوری، عمومی و پزشکی می شود. در این سایت شما 
ضمن پیگیری جدیدترین اخبار روز می توانید از مجله اینترنتی این وب سایت 
که در مورد تندرستی در موضوع های چشم، طب مکمل و تناسب اندام 
می باشد نیز بهره مند شوید. همچنین خبرهای تصویری، منابع خبری و 

خبریاب نامه دیگر قسمت های این سایت را تشکیل می دهند.
www.khabaryaab.com

هفته گذش��ته س��رویس Qork راه اندازی شد و مانند 
سرویس Reddit به ش��رط آن که مبتنی بر موقعیت 
کاربر عمل کن��د، قصد دارد محل��ی را برای کاربران 
فراهم کند تا بتوانند اخبار، وقایع و دیگر مسائل مربوط 
به منطقه و محله خود را بین دوستان و آشنایان خود و 

دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.
مدیرعام��ل و بنیان گذار س��رویس Qork "آدام می" 
است و وی این ایده را از زمانی که در یک روزنامه در 
حال کار بود در ذهن خود پروراند. در دفتر روزنامه وی 
هنگام��ی که به دنبال منابع خبری در مناطق مختلف 
شهر می گشت، آرزو داشت که فضایی وجود می داشت 
تا وی بتواند اخب��ار و وقایع محلی را در آن ها مطالعه 

کرده و ببیند.
آدام م��ی می گوی��د: "من ب��ه Reddit و توئیتر س��ر 
می زدم اما این سرویس ها برای یافتن وقایع بر اساس 

عالیق مناسب هستند و نه بر اساس موقعیت".
راب��ط ای��ن س��رویس اینترنتی ی��ک نرم اف��زار برای 

سیستم عامل های گوشی تلفن همراه است.

در نگاه اول این نرم افزار شباهت بسیاری به سرویس 
Reddit دارد.

این نرم افزار به کاربران خود این امکان را می دهد که 
بتوانند یک متن به همراه تصویر و البته موقعیت حال 

حاضر خود ایجاد نمایند.
کاربر وقتی این داس��تان را به اشتراک می گذارد، روی 
نقش��ه به صورت یک دایره قاب��ل نمایش خواهد بود. 
این دایره بر اس��اس می��زان توجهی ک��ه در مراجعه 
کاربران دیگر به آن می شود، به تدریج بزرگ می شود. 
بنابرای��ن هرچه ی��ک دایره بزرگ تر باش��د، توس��ط 

کاربران بیشتری نیز دیده شده است.
یکی از امتیازهای ویژه س��رویس Qork گوشی های 
تلفن همراهی است که در دسترس کاربران می باشد. 
کاربران به وس��یله این دستگاه به سادگی می توانند از 
وقایع��ی که در لحظه می بینند، یک تصویر گرفته و با 
اضافه کردن متن و محل وقوع آن اتفاق، آن واقعه را 

به اشتراک بگذارند.
به گزارش پایگاه خبری TNW س��رویس Qork خود 

را میدان ش��هر برای عصر دیجیت��ال نام گذاری کرده 
است و قصد دارد ارتباط بین افراد یک جامعه را با آن 

جامعه بیشتر و بهتر کند.
به طور حتم اگر س��رویس Qork بتواند به هدف خود 
آن طور که آن را ترس��یم کرده اس��ت دست یابد، این 
س��رویس به بهترین راه برای آگاهی از وقایع اطراف 

تبدیل خواهد شد.
س��اخت هر گزارش در Qork به س��ادگی قابل انجام 
اس��ت و بدون ش��ک اگر راهی وجود داشته باشد که 
بت��وان بالفاصله در مح��ل یک اتفاق ی��ا یک واقعه 
ک��ه اط��راف ما رخ داده، حاضر ش��د، از دردس��رهای 
جس��ت وجو در اینترنت بس��یار کم خواه��د کرد. یکی 
از رقیبان Qork س��رویس Plague است که مشابه 

Qork عمل می کند.

سرویس Qork در حال حاضر برای سیستم عامل های 
iOS و اندروید س��اخته و پرداخته شده است و پایگاه 

خبری TNW گزارش داد که اس��تفاده از خدمات این 
سرویس اینترنتی رایگان است.

این دروازه، دروازه خودی است!

آن جا چه خبر؟

 علیرض��ا مظاه�ری

برای تهیه گزارش آماده باشید!

لینــــکدونی
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موزیال، هفته گذش��ته نس��خه 35 مرورگر فایرفاکس را 
منتشر کرد. یکی از مهمترین ویژگی های فایرفاکس 35، 
برطرف کردن نقاط ضعف نس��خه قبلی از جمله کاهش 
منابع برای تصاویر کوچک و رفع مشکالت امنیتی است.

بهینه سازی تماس آنالین
کارب��ران با اس��تفاده از آخری��ن نس��خه فایرفاکس، 
می توانن��د به صورت رایگان و بدون نیاز به راه اندازی 
یک حس��اب کارب��ری، در محیط گفتگ��وی آنالین، 
تماس صوت��ی و تصویری برقرار کنن��د. هنگامی که 
یک گفتگو آغاز می ش��ود، ابتدا پنجره جدید باز خواهد 
شد که خود شخص را نمایش می دهد و پس از کلیک 
بقیه افراد روی لینک مورد نظر، آن ها به شخص اولیه 
ملحق می ش��وند. در این محی��ط هر کاربری می تواند 
در زمان انتظار به وب س��ایت های مختلف سرکش��ی 
کن��د. از آن جا که هر مکالم��ه از یک URL منحصر 
به فرد اس��تفاده می کند، کارب��ران باید برای مکالمات 
جدی��د، لینک های جدی��د ایجاد کنن��د. موزیال که به 

دنبال ایجاد محیطی کاربرپس��ند می باشد اعالم کرده 
است:"این کار باید آسان تر انجام شود به طوری که در 
هر زمان نیازی به ایجاد لینک جدید نباشد". در محیط 
گفتگوی آنالین فایرفاک��س 35، افرادی که به کاربر 
اولی��ه می پیوندند، الزامی برای اس��تفاده از فایرفاکس 
ندارند و می توانند از کروم یا اپرا استفاده کنند. قابلیت 
یاد ش��ده در نس��خه 34 فایرفاکس ارتقاء یافت و در 
نسخه 35 با حذف برخی مراحل زائد بهینه شده است. 

ویژگی های فایرفاکس 35
از ویژگی های نس��خه 35 فایرفاکس می توان به رابط 
 Firefox کاربری جدید جس��ت وجو و دسترس��ی ب��ه
Marketplace از طری��ق منوی Tools اش��اره کرد. 
ای��ن ویژگی ک��ه برای آزمای��ش برنامه ه��ای همراه 
وین��دوز، مک و لینوکس قابل اس��تفاده اس��ت، انواع 
نرم افزارهای کاربردی را به کاربران پیش��نهاد می دهد 
تا بتوانند مرورگر خود را سفارش��ی کنند. پشتیبانی از 
پخش فایل  های mp4 و H.264 )برای کاربران اپل( 

و س��ازگاری با برنامه مدیریت دانلود آندروید از دیگر 
ویژگی  های این مرورگر است.  

ارتباطی فراتر از وب
ه��دف از این پروژه که با همکاری ش��رکت موزیال و 
Telefónica، غول مخابراتی اسپانیا انجام شده است، 
تبدی��ل فایرفاکس به یک ابزار جام��ع برای برقراری 
ارتب��اط آنالین فراتر از وب می باش��د. به عبارت دیگر 
قرار اس��ت در آینده امکاناتی مانند به اشتراک گذاری 
محتوا و هم��کاری جمعی آنالین ب��ه مرورگر اضافه 
شود. موزیال این سیس��تم را که Firefox Hello نام 
دارد، اولین سیس��تم ارتباطی جهانی مستقیم از طریق 
مرورگر نام گذاری کرده و وعده داده اس��ت که نسخه 
36 فایرفاکس را در 24 فوریه س��ال جاری ارائه دهد. 
حال با این که ش��رکت موزیال در اواخر س��ال گذشته 
ب��رای جبران کاهش درآمد خود از کاربران فایرفاکس 
درخواس��ت کمک مالی کرد آیا خواهد توانست ضمن 
ادامه حیات، به اهداف خود در این پروژه دست یابد؟

اعتراض به قیمت پایین اینترنت همراه!
رشی�د     زارعی 

نسخه 35 فایرفاکس منتشر شد

هر زمان س��خن از قیمت هر کاالیی به میان می آید، 
مش��تری انتظار دارد خدم��ات ارزان دریافت کند و از 
طرف دیگر ارائه دهنده خدمات سعی می کند بر اساس 
قان��ون، قیمت را طوری تعیین کند که متضرر نش��ود. 
از آن جا که قیمت اینترنت در کش��ور ما باال اس��ت و 
کارب��ران اینترنت هم��راه که بخش قاب��ل توجهی از 
کاربران را به خود اختصاص می دهند، همواره کاهش 
قیمت را مطالبه می کنند، از اول دیماه سال جاری نرخ 
اینترن��ت موبایل از 2.5 ریال به ازای هر کیلوبایت به 
0.5 ریال برای س��یم  کارت  های دائمی و 0.75 ریال 

برای سیم  کارت   های اعتباری کاهش یافت.
بر اس��اس این  مصوب�ه کمیس��یون تنظی��م مقررات 
و ارتباطات رادیویی، هر س��ه اپرات���ور تلف�ن هم�راه 

کش��ور ملزم به اجرای آن ش��دند اما پس از گذش�ت 
کمت��ر از یک ماه، مخاب��رات خواس��تار تعدیل تعرفه 
اینترن��ت موبایل ش��د و اعالم کرد این تعرفه بس��یار 
پایین است و برای توسعه زیرساخت  های شبکه دیتای 

کشور کافی نیست.
همچنی��ن اپرات��ور دوم تلفن همراه تعرفه بس��ته  های 
اینترن��ت خود را تا بیش از دو براب��ر افزایش داد. این 
اقدام ایرانسل که اعتراض کاربران را به دنبال داشت، 
در فضای رقابتی بین اپراتورهای تلفن همراه تاثیرگذار 

بوده است.
باید اذعان داش��ت قیمت پایین اینترنت همراه به نفع 
کاربران اس��ت و اپراتورها بایس��تی برای ادامه حیات 

خود، مشتری مداری را در اولویت قرار دهند.

انتقال دهنده اپل
انتقال فایل بین آیپد و کامپیوتر را به سهولت انجام دهید

اولین نرم افزار پیش�نهادی ای�ن هفته به برنام�ه ای کاربردی مخصوص 
 Amazing iPad to کاربران اپل مربوط می ش�ود. با کم�ک نرم اف�زار
Computer Transfer می توانی�د فایل ه�ای خ�ود را بی�ن کامپیوتر با 
آیف�ون، آیپد و آیپاد منتقل کرده و در س�ریع ترین زم�ان کار نقل و انتقال 
آن ه�ا را انج�ام دهی�د. از ویژگی های ای�ن نرم افزار می ت�وان به امکان 
انتقال فایل از آیپد به کامپیوتر، امکان پش�تیبان گیری از فایل های آیپد در 
کامپیوتر، مشاهده تمامی ویدئوها و موسیقی های موجود در آیپد، سازگار 
شده با کلیه آیفون ها، آیپدها و دستگاه های دیگر، امکان انتقال فایل بین 
چندین دستگاه، امکان انتقال فایل از کامپیوتر به آیپد، ابزارهای قدرتمند و 

حرفه ای با کاربری آسان برای هر سطح از کاربران اشاره کرد.

http://goo.gl/2Fafjk
Size: 21.1 MB

کتاب الکترونیکی
فایل های اچ تی ام ال را به کتاب های الکترونیکی تبدیل کنید

دومی�ن نرم اف�زار این هفته ب�ه کتاب های الکترونیکی و س�اخت آن ها 
اختص�اص دارد. نرم اف�زار Anthemion Software Jutoh ابزاری 
کارآم�د و حرف�ه ای در زمین�ه س�اخت و ایجاد کتاب ه�ای الکترونیکی 
می باش�د که ش�ما با اس�تفاده از این نرم افزار و بدون داشتن کمترین 
دان�ش می توانی�د زیباتری�ن کتاب ه�ای الکترونیک�ی را طراح�ی و در 
اینترنت منتش�ر کنی�د، این نرم افزار ش�ما را قادر می س�ازد تا بتوانید 
متون و تصاویر گرافیکی تان را به صورت کتاب در آورید و از قالب های 
پیش ف�رض و موج�ود در برنام�ه به عن�وان جلد کتاب اس�تفاده کنید. 
همچنین این ابزار قادر اس�ت متون ش�ما را که در برنامه های مختلف 
نوش�ته اید و یا فایل های اچ تی ام ال را اج�را کند و می توانید به صورت 

کتاب الکترونیکی با هر پسوندی که مایل باشید، خروجی بگیرید. 
http://goo.gl/HxZ0jk

Size: 24 MB

فیلمبردار اسکایپ
فیلم های ضبط شده در اسکایپ را ویرایش کنید

آخرین پیش�نهاد نرم افزاری این ش�ماره به برنامه ای در م�ورد نرم افزار 
 Netralia اس�کای�پ مرب�وط م�ی ش�ود. ب��ه ک��م�ک ن��رم اف��زار
VodBurner می توانید مکالمات تصویری خود را در اسکایپ به صورت 

کامل فیلمبرداری و ذخیره کنید.
از مهم ترین امکانات ای�ن نرم افزار می توان به ضبط مکالمات تصویری 
اس�کایپ به صورت یک فایل ویدئویی، ام�کان ضبط تمام فریم ها برای 
فیلمبرداری با حداکثر کیفیت، امکان ویرایش فیلم ضبط شده با استفاده 
از ادیت�ور داخل�ی خود نرم افزار، امکان ضبط ه�ر دو طرف مکالمه، امکان 
ضبط تمام دوربین ها در مکالمات چند نفره، تنظیم و هماهنگ سازی شدت 
ص�دا برای هر دو ط�رف مکالمه، امکان درج نوش�ته و عکس روی فیلم، 
امکان قرار دادن موس�یقی زمینه برای فیلم نهایی و امکان آپلود مستقیم 

در یوتیوب اشاره کرد. 
http://goo.gl/4Qp1sW

Size: 18.5 MB

سالم فایرفاکس به آن سوی وب

پیشنهادهفته
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اگر با فایل ها و اسنادی کار می کنید که اطالعاتی ارزشمند را در خود ذخیره کرده اند، 
احتماال به فکر حفظ ایمنی آن ها هستید. ممکن است برخی از این فایل ها به اشتباه 
ارزشمند  اطالعات  ویرایش شود که  به صورتی  فایل  در یک حادثه،  یا  پاک شوند 
قبلی آن از بین برود. این جاست که روش های گوناگونی برای حفظ اطالعات مطرح 
می شود. در روش سخت افزاری می توان از یک هارددیسک Mirror استفاده کرد. این 
هارددیسک تمام اطالعاتی که روی هارددیسک اصلی رایانه ذخیره می شود را مو  به 
مو ذخیره می کند. در واقع این یک پشتیبان گیری مو به مو از فایل های فعلی است و 
اگر ویرایش اشتباهی روی یکی از فایل ها در هارددیسک اصلی صورت گیرد، نسخه 

پشتیبان نیز تغییر خواهد کرد.
از  مایکروسافت توصیه می کند برای حفظ امنیت فایل های حیاتی موجود در رایانه 
File History استفاده شود. File History یک روش نرم افزاری – سخت افزاری 

برای حفظ امنیت اطالعات است. در این روش، یک نسخه از فایل های تعیین شده 
در نقطه ای مانند هارددیسک محلی رایانه، یک هارددیسک اکسترنال یا نقطه ای در 

شبکه ذخیره می شود.
در صورتی که فایل تعیین شده ویرایش شود، ویرایش جدید نیز نگهداری می شود و 
بدین ترتیب دو نسخه از فایل )قبل و بعد از ویرایش( ذخیره خواهد شد. به این ترتیب 
از ویرایش ها  می توان تاریخچه فایل را نگهداری کرد و در صورتی که از هر یک 

رضایت نداشت، اوضاع را به پیش از آن بازگرداند.
یکی از امتیازات مهم این روش این است که حجم نسخه های ذخیره شده، به اندازه 
حجم نسخه اصلی ضرب در تعداد نسخه ها نیست. یعنی حجم فایل ها با هم جمع 
نمی شود. نقاط اشتراک فایل ها تنها یک بار ذخیره می شود و تنها وجوه تمایز آن ها 
برای دفعات بعدی ذخیره خواهد شد و نسخه های پشتیبان، به شکلی منطقی حجم 

ذخیره می کنند.
این قابلیت در ویندوز 7 نیز وجود داشت اما در ویندوز 8 این قابلیت بهبود یافته و 
راندمان، سرعت کار و دقت پشتیبان گیری ها افزایش و حجم فایل های ذخیره شده 
زمانی  بازه های  هوشمندانه ای  طور  به  می توان  این  بر  عالوه  است.  یافته  کاهش 
پشتیبان گیری،  حجم ذخیره شده و قابلیت اشتراک گذاری نسخه های پشتیبان را 

مدیریت نمود.
 File دکمه  از  پوشه،  یا  درایو  هر  به  مراجعه  از  بعد  قابلیت  این  به  دسترسی  برای 
History در سربرگ Open در باالی صفحه استفاده کنید. دقت داشته باشید که 

استفاده از این قابلیت، باعث افزایش نیاز رایانه شما به فضای هارددیسک خواهد شد.

در طی س��الیانی که از عمر رایانه ها می گذرد، هر ساله 
تهدیدات امنیتی در حال تغییر و تحول بوده است. هر 
اندازه که رایانه ها و پلتفرم ه��ای دیجیتالی در زندگی 
بش��ر نقش پررنگ تری ایفا کرده اند، خطرات بیشتری 
نی��ز آن ه��ا را تهدید کرده اس��ت. با ای��ن وجود این 
تهدی��دات همواره تفاوت های زیادی با هم داش��ته اند 

و هر ساله، اشکال جدیدی به خود گرفته اند.
مرکز امنیت��ی Sopho به عنوان یک�ی از بزرگ ترین 
بانک ه��ای پش��تیبانی از محص��والت امنیت��ی، ب��ه 
پیش بین�ی تهدی�دات امنیت�ی س��ال 2015 دس���ت 

زده است.
به اعتق��اد Sopho در س��ال 2015 سوءاس��تفاده از 
آس��یب پذیری های نرم افزاری کاه��ش خواهد یافت. 
بعد از س��ال ها دس��ت و پنجه نرم  کردن نرم افزارهای 
  Flash Player کارب��ردی و ش��ناخته ش��ده مانن��د
Java، سیس��تم های عامل و مرورگره��ای اینترنت با 

بدافزارها، به نظر می رسد سال 2015 این محصوالت 
نرم افزاری کم تر از گذش��ته به علت آسیب پذیری های 

نرم افزاری مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چند فناوری جدید ب��رای ایجاد کدهای غیرقابل نفوذ 
در این نرم افزارهای کاربردی ایجاد ش��ده و تشخیص 
آسیب پذیری در این نوع نرم افزارها سخت تر از همیشه 

شده است.
به همین دلیل، هزینه سوءاس��تفاده از این محصوالت 
برای بدافزارنویس��ان و هکره��ا دائما در حال افزایش 
اس��ت، به ط�وری که پیش بینی خواهد ش��د بسیاری 
از بدافزارنویس��ان، روش ه��ای دیگر را م��د نظر قرار 

خواهند داد.
مس��لما این خبر خوبی برای کاربران فراوان رایانه در 
جهان است، اگر چه همچنان دریافت به روزرسانی های 

امنیتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود.

با توجه به کاهش تعداد آسیب پذیری های نرم افزاری، 
معدود آس��یب پذیری ها به ش��دت مورد اس��تفاده قرار 

خواهند گرفت. 
اینترنت اشیاء، بزرگ ترین نگرانی امنیتی سال 2015 

به نظر می رسد.
این فناوری نوپا، در بدو تولد خود به شدت به موضوع 

امنیت توجه نشان داده است.
ش��رکت های گ��وگل، سامس��ونگ، س��ونی و دیگ��ر 
غول ه��ای فناوری ک��ه به نوعی در رش��د یافتن این 
فناوری نقش داشته اند، رعایت ایمنی را یکی از اصول 
اولیه کار قرار داده اند اما به اعتقاد کارشناسان، اینترنت 
اش��یاء بعد از عبور از مرحله "ایمن نمایشی" به مرحله 
"خطرن��اک در حال کار" خواهد رس��ید و بی ش��ک، 
برخ��ورد واقعی با بدافزارنویس��ان، ش��رایط را به گونه 

دیگری تغییر خواهد داد. 
فن��اوری Encryption ی��ا رمزگذاری ب��ه بلوغ خود 
نزدیک ت��ر می ش��ود. بعد از این که چند ش��بکه ابری 
اطالعات م��ورد نفوذ ق��رار گرفتند و بع��د از این که 
سیس��تم های عامل در س��ال 2014 تح��ت حم��الت 
Brute Force کده��ای امنیت��ی خ��ود را از دس��ت 

دادند، فناوری های جدیدتری به کار گرفته ش��ده و به 
نظر می رس��د این روزه�ا، انواع روش های رمزگذاری 
چ��ه در مورد حس��اب های کارب��ری و به خصوص در 
مورد رمزگذاری کردن فایل های ش��خصی، قوی تر از 

همیشه به نظر می رسد.
از این رو بدافزارنویس��ان ب��ه جای آزمودن بخت خود 
برای تش��خیص الگوهای رمز شدن فایل ها، به دنبال 

سرقت کلمات عبور واقعی خواهند بود.
س��ال 2014 با تجربه پرهزین��ه خونریزی قلبی برای 
OpenSSL همراه ب��ود. Sopho پیش بینی می کند 

در س��ال 2015 با حمالت مش��ابه بیش��تری رو به رو 

خواهیم ب��ود؛ حمالتی ک��ه محص��والت نرم افزاری 
پرکاربرد اما قدیمی را هدف قرار خواهد داد.

هر اندازه که سیس��تم های عامل در حال ایمن تر شدن 
هستند، قطعه کدهای الیه های ارتباطی آسیب پذیرتر 
خواهن��د ش��د، به طوری که بدافزارنویس��ان ش��انس 
بیش��تری در موفقیت حمالت به سیس��تم های  کالن 
خواهن��د دی��د و اهداف جدی��دی برای خ��ود تعریف 

خواهند نمود.
قوانین بین المللی در مورد تهدیدات س��ایبری در حال 

شکوفایی است.
بعد از اقدام اتحادیه اروپا در وض�ع قوانی�ن گس��ترده 
در حوزه امنیت س��ایبری، ب�ه نظ�ر می رس���د که در 
آین��ده ای نزدیک، حفظ امنیت فض��ای مجازی مردم 
سراس��ر جهان توس��ط دولت ه��ا با جدیت بیش��تری 

پیگیری شود.
این موضوع می تواند تهدیدات امنیتی را در بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان کاهش دهد. بدیهی اس��ت که 
ب��ا توجه به یکپارچگ��ی فضای مج��ازی و ارتباطات 
اینترنت��ی در جهان، ایمن ش��دن بخش��ی از اینترنت 
)حتی اگر تمام آن را ش��امل نش��ود( به ایمن تر شدن 

تمام آن منتهی خواهد شد.
فن��اوری NFC و جایگزین��ی پرداخ��ت الکترونیکی 
کارت ه��ای بانک��ی ب��ا تلفن ه��ای هم��راه، یکی  از 
جذابیت های ب�زرگ برای س��ارق�ان و بدافزارنویسان 
خواه��د بود. اگ�ر چه در س��ال ه�ای گذش��ته نیز این 
فناوری وجود داش��ته اما س��ال 2015 س��الی خواهد 
ب��ود که ش��اهد کاربرد واقع��ی و عینی ای��ن فناوری 
در زندگ��ی مردم جهان خواهیم ب���ود و از همین رو، 
احتم��اال تهدیدات بزرگ تری این فن���اوری را هدف 

قرار خواهد داد.
کس�ری پاک نیت 

زندگی نامه یک فایل
اینترنت اشیاء، بزرگ ترین تهدید سایبری سال 2015
برای کاربران دوراندیش، سال 2015 ایمن تر از همیشه خواهد بود ترفندویندوز

ثبت نام دوره های تخصصی:
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معرفی هفت پایگاه معتبر در جهان متن باز
بررسی هفت وب سایت برتر در زمینه نرم افزارهای متن باز

باری روی دو خط موازی

در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم به شرکت راه آهن حمل و نقل و خدمات 
آن بپردازیم. شرکت راه آهن حمل و نقل با سرمایه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال متعلق به 
موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فعالیت خود را از سال 
1371 در زمینه حمل کاال، خدمات راهبری قطارهای باری، مسافری، تعمیر و نگهداری 
ناوگان حمل ریلی آغاز کرده است. اکنون با داشتن پروانه فعالیت حمل بین المللی کاال 
و عضویت در انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و همچنین عضویت در 
فدراس��یون فورواردرهای جهان )فیاتا( و با دارا ب��ودن گواهینامه ISO 9001 در زمینه 
حم��ل و نقل کاال می تواند با صدور بارنامه های ریلی و اس��ناد معتب��ر ترانزیتی فیاتا با 
برخورداری از امکانات ناوگان ملکی و نمایندگی انحصاری ش��رکت کازتمیر ترانس در 

ایران، خدمات مورد نیاز را در داخل و خارج کشور به متقاضیان ارائه نماید.
با این مقدمه به سراغ معرفی خدمات شرکت راه آهن حمل و نقل می رویم. خدمات این 
ش��رکت در نمای کلی عبارت اس��ت از حمل و نقل داخلی بار، حمل و نقل بین المللی و 

ترانزیت، حمل خودرو و توشه، خدمات پایانه ها و خدمات جابه جایی مسافر.
حال که با عناوین کلی خدمات این سازمان آشنا شدیم به صورت تفصیلی به هر کدام 

از آن ها خواهیم پرداخت.
در بخش حمل و نقل داخلی بار، این ش��رکت با در اختیار داش��تن 2193 دستگاه انواع 
واگ��ن، آمادگ��ی حمل محصوالت را ب��ه صورت ریلی و ترکیبی ب��ا باالترین کیفیت و 
هزینه را دارد. دسترس��ی به این خدمات از طریق امور بازرگانی و بازاریابی س��ایت و به 
صورت الکترونیک امکان پذیر اس��ت. در قس��مت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت نیز 
وضعیت بر همین منوال است. صاحبان کاال می توانند برای صادرات، واردات و ترانزیت 
محصوالتشان به صورت دراز مدت و بدون وقفه، برنامه ریزی نموده و با اطمینان خاطر 

نسبت به انعقاد قرارداد بین المللی اقدام نمایند.
از دیگر خدمات این ش��رکت که توسط س��ایت راه آهن حمل و نقل معرفی شده است، 
حمل خودرو و توشه می باشد. در این سرویس که از سال 1372 توسط این شرکت انجام 
می ش��ود، بانیان کاال می توانند بارهای خود اعم از وس��ایل منزل، محصوالت تجاری و 
صنعتی و خودرو و موارد دیگر را از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور ارسال نمایند. 
حمل توشه، به صورت حمل ترکیبی با استفاده از واگن های مخصوص و کامیون انجام 
می گیرد و ایمن ترین روش حمل توشه و خرده بار می باشد. از دیگر خدمات این شرکت 
می ت��وان ب��ه پایانه اختصاصی تخلی��ه و بارگیری کاال مجهز به باس��کول در تهران و 

بندرعباس و نیز جابه جایی مسافر اشاره کرد.
www.rwt.ir

اندروید  یا  ویکی پدیا  فایرفاکس،  مانند  نام هایی  مسلما 
باعث شدند که طرز تفکر عموم افراد نسبت به جهان 
متن باز تغییر پیدا کرده و ایده های نویی در فضای ذهن 
همه به وجود آید. آن هم در شرایطی که تا قبل از ظهور 
نرم افزارهای متن باز جهان در تسلط شرکت هایی نظیر 
مایکروسافت و اپل بود. اگر شما دوست دارید که به طور 
دقیق و جامع در مورد فلسفه طراحان برنامه های متن باز 
 Open مطالبی را ببینید بد نیست که سری به پایگاه
نرم  که  دارید  اطالع  حتما  بزنید.   Source Initiative

افزارهای متن باز با نرم افزارهای رایگان متفاوت هستند. 
اما در سطح کاربر، برای شخص غیر حرفه ای این تمایز 
اهمیت بسیار کمتری دارد. منبع باز اجازه می دهد تا شما 
کدهای برنامه را در صورت تمایل بازنویسی کنید؛ در حالی 
که نرم افزار رایگان چنین اجازه ای نمی دهد و همراه با 
حقوق خاصی برای توسعه دهنده ارائه می شود. اکثر مواقع، 
نرم افزار منبع باز بستری برای تهیه و توسعه نرم افزار 
جامعه  در  ببینیم  دهید  اجازه  بنابراین  می باشد.  رایگان 

برنامه های منبع باز چه خبر است.
Source Forge پایگاه 

وب سایت SourceForge بزرگترین منبع نرم افزارهای 
منبع باز و توسعه آنها می باشد. اعداد مطلق این سایت: 
با دو میلیون نفر کاربر ثبت نام شده و 230 هزار پروژه 
نرم افزاری منبع باز! برای توسعه دهنده، این سایت آرزوی 
را  میزبانی  ابزارهایی که  از  دامنه وسیعی  بزرگی است. 
پوشش می دهند، پشتیبانی نرم افزاری )انتقال ها، انجمن ها، 
فهرست های پستی و غیره(، ابزار توزیع و در نهایت کمک 
جامعه بزرگی از کاربران که مانع سقوط یک پروژه خواهند 
شد. به عنوان یک دانلودکننده، شما می توانید از طریق 
فهرست شاخه های نرم افزار به جست وجو پرداخته و یا با 
استفاده از محبوب ترین و فعال ترین برچسب ها برنامه یا 

پروژه مورد نظر خود را برای طراحی انتخاب نمایید.

Codeplex پایگاه 
در واقع وب سایت میزبان پروژه منبع باز مایکروسافت 
پروژه های  بر  زیادی  دارای تمرکز  می باشد. وب سایت 
منبع باز ساخته شده در بحث Net. می باشد. همچنین 
وب سایت میزبان پروژه های کمی است که برنامه های 
غیر منبع باز به آن ها وصل شده است. Codeplex اجازه 
می دهد تا توسعه یک پروژه را به صورت مشترک انجام 
دهیم. پشتیبانی در این سایت با ابزارهایی مانند نرم افزار 
کنترل منبع اختصاصی Codeplex، ویکی ها )wikis( و 

تاالرهای گفت وگو انجام می شود.
GoogleCode پایگاه 

گوگل کد مخزنی برای رابط کاربری برنامه های کاربردی 
مختلف گوگل از قبیل نقشه های گوگل )Maps(، گوگل 
کاربردی  برنامه های   ،AdSense ،Adwords زمین، 
حال  در  است.  یوتیوب  و   )Google Apps( گوگل 
حاضر سایت میزبان نزدیک به 250 هزار پروژه کدباز 
می باشد. شما می توانید کد برنامه های منبع باز و وصله های 
)patches( آن ها را از این سایت دانلود کنید. گوگل کد 
ویژگی های منحصر به فردی مانند برنامه نظارت برای 
دانشجویان دانشگاه )Google Summer of Code( و 
گوگل کد دانشگاه که در آن دانش آموزان یا دانشجویان 
می توانند مطالب جدیدی یاد گرفته و پیشرفت های خوبی 

در فناوری منبع باز داشته باشند، به ما هدیه می کند.
Freshmeat پایگاه 

از یک منظر، Freshmeat  دارای بزرگ ترین فهرست 
از نرم افزارهای یونیکس و میان پلتفورمی، تم و محتوای 
مرتبط با آن و نرم افزار دستگاه های دیجیتال دستی در 
سراسر وب می باشد. کاربران مکینتاش می توانند نزدیک 
به 3600 پروژه و بیشتر مربوط به سیستم عامل خود را 
در این وب سایت پیدا کنند. کاربران می توانند از تحوالت 
مرتبط با لینوکس و یونیکس توسط جست وجو در سایت 

و بررسی پروژه های خوبی که انجام شده مطلع شوند. 
مقاالت در مورد تحوالت نرم افزارهای جدید هم اطالعات 

کاربران را به روز نگه می دارند.
OS Living پایگاه 

از  رفته  شسته  مجموعه ای   OS Living وب سایت 
نرم افزارهای کدباز را که در تمام سیستم عامل های مهم 
قابل اجراست، گردآوری کرده است. این سایت سه قسمت 
 )Community( جامعه ،)Archive( اصلی دارد: بایگانی
فهرست  در  می توان  بایگانی  در   .)Sourced( منبع  و 
نرم افزارهای منبع باز که به کمک توسعه دهندگان منبع باز 
ایجاد شده به جست وجو پرداخت. جامعه در واقع انجمن 
گفت وگویی است که در آن طرفداران منبع باز ایده های 

جدید خود را با هم مبادله می کنند.
Ohloh پایگاه 

به نظر می رسد Geeknet از اهمیت ویژه ای در بحث 
نرم افزارهای منبع باز برخوردار است؛ چون این وب سایت 
هم دست پخت Geeknet است. با این تفاوت مهم که 
Ohloh میزبان پروژه های منبع باز نیست. این وب سایت 

و  منبع باز  جامعه  دایرکتوری عمومی  شبیه یک  بیشتر 
نرم افزارهای توسعه یافته آن می باشد. Ohloh همچنین 
دارای برخی ابزارها برای تحلیل روند تمایالت کاربران در 
دنیای برنامه های منبع باز است. شما می توانید پروژه ها را 
با هم مقایسه کرده و میزان فعالیت ها روی یک پروژه را 
اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، شما می توانید ببینید که 
چه زبانی در توسعه برنامه های منبع باز محبوب ترین است.

Tigris.org پایگاه 
از عنوان این وب سایت می توان حدس زد که برای چه 
منظوری است: "ابزارهای مهندسی نرم افزار منبع باز". 
متمرکز  نرم افزاری  توسعه  بر  کم تر  وب سایت  این 
بوده و نرم افزارهای موجود در آن واقعا برای کاربران 

متوسط مفید نیست.

شهروندالکترونیک



سـال هشـتـم/شماره سیصدوپنجاه ودو/چهارشنبـه 1 بهمن 1393
2 1  J a n u a r y  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m 8

طراحی وب در 2015

بزرگ تر شدن تایپو گرافی ها جهان فناوری در سال 2015
نگاهی به اتفاقات مهمی که در سال 2015 در جهان فناوری رخ خواهد داد

افراد تالش می کنند  از  وقتی سال نو می شود، بسیاری 
این  ایجاد کنند. معموال  تغییر  تا کمی در رویه های خود 
می  انجام  جدید  اهداف  یا  ها  استراتژی  تعیین  با  را  کار 
دهند. این تغییر و تحوالت را در جهان آی تی می توان 
بسیار محسوس تر مشاهده کرد. زیرا شرکت ها و افرادی 
که در این حوزه فعالیت دارند، کارشان بسیار سخت تر 
از دیگران است و دائما باید در حال به روز رسانی خود 
باید  فعاالن  از  این دسته  باشند.  تغییرات جدید  ایجاد  و 
و  کرده  شناسایی  را  مشتریان  نیازهای  خوبی  به  بتوانند 
به همین خاطر  بروند.  به گام پیش  با آن ها گام  مطابق 
همیشه برنامه ها و کارهایی که برای آینده جهان فناوری 
طرح ریزی یا پیش بینی می شوند، از اهمیت و جذابیت 
خاصی برخوردار هستند. به عنوان نمونه برنامه هایی که 
شرکتی به عظمت و اعتبار ایتوس برای خود می ریزد تا 
ارائه کند،  به کاربران خود  بتواند سرویس های بیشتری 
مورد توجه تمامی عالقه مندان به جهان فناوری است. یا 
افرادی که در حوزه های تخصصی آی تی فعالیت دارند 
و  بوده  زمینه  این  در  تغییرات  آخرین  دنبال  به  معموال 
دوست دارند خود را مطابق با دانش روز پیش ببرند. در 
نگاهی دیگر، افرادی را داریم که قرار است به تازگی وارد 
بازار کار شده یا رشته ای را برای یادگیری انتخاب کنند. 
این دسته از افراد به طور معمول به دنبال شاخه ای می 
روند که به اندازه کافی جدید بوده و جذابیت داشته باشد، 

روندهای طراحی وب در عرض چند سال اخیر تغییرات بسیاری داشته است 
و این اعتقاد بین تمامی افراد و متخصصان آی تی وجود دارد که افرادی که 
در زمینه طراحی وب فعالیت دارند باید دارای خصوصیات منحصر به فردی 
باشند از جمله این که میزان خالقیت در این افراد باید بسیار باالتر از دیگر 
افراد باشد تا بتوانند با نوآوری های خود کاربران اینترنتی را به سمت سایت 
در  روندهای طراحی وب  مورد  در  کنند.  کنند، جذب  هایی که طراحی می 
سال 2015 پیش بینی هایی انجام شده است که در ادامه به چند نمونه از 
آن ها اشاره خواهیم کرد. به عنوان نمونه اولین بحثی که صحبت از آن به 
میان می آید، مبحث طراحی واکنش گرا می باشد. البته هنوز در این مورد 
حرف و حدیث زیاد وجود دارد و دالیلی برای استفاده نکردن از این سبک 

از زمانی که رسم بر این شد تا از سایر فونت ها هم در طراحی وب استفاده 
شود، طراحان وب نفسی کشیدند. زیرا می توانستند تغییرات قابل توجهی را 
از نظر زیبایی در سایت های طراحی شده خود ایجاد کنند. همین روند باعث 
شد تا سایت هایی که از تایپوگرافی به عنوان پایه طراحی خود استفاده می 
کنند، به اندازه های متفاوتی از فونت ها، از بسیار کوچک تا بسیار بزرگ، نیاز 
داشته باشند. بیشتر طراحان به سمت استفاده از سرویس های مجانی مانند 
سرویس فونت گوگل رفتند. البته باز هم باید گفت که نیاز به دامنه گسترده 
اندازه فونت ها هم وقتی به وجود آمد که طراحان قبول کردند مفهومی به نام 
طراحی واکنش گرا، ضروری به نظر می رسد. مسلما این دامنه که پایه آن در 
سال 2014 گذاشته شده است، به اندازه کافی آمادگی پیدا کرده تا در طراحی 

های 2015 با قدرت تمام مورد استفاده قرار گیرد. 

گلسا ماهیان-سعید طباطبایی 

ضمن آن که الزم است از نظر پول ساز بودن آن رشته هم 
از شغل های  آن دسته  باشند. پس  داشته  خیالی آسوده 
فناوری اطالعات که درآمدزایی خوبی دارند هم مورد توجه 
مردم قرار دارند و بیشتر نیروهای جوانی که به دنبال کار 
هستند ترجیح می دهند در یکی از این رشته ها فعالیت 
خود را آغاز کنند. با توجه به این که چند هفته از نو شدن 
سال میالدی می گذرد و ما در ابتدای سال 2015 میالدی 
در  تا  است  زمان  بهترین  اکنون  مسلما  ایم،  گرفته  قرار 
مورد تغییرات فناوری در سال جدید اطالعاتی را به دست 
آوریم و بفهمیم که شرکت های معتبر و مشهور برای سال 
البته هفته گذشته  اند.  را چیده  برنامه ای  جدید خود چه 
فناوری  نمایشگاه  بزرگترین  از  کوچکی  بسیار  بخش 
اطالعات جهان با عنوان CES را پوشش دادیم و گفتیم 
فناوری  نمایشگاه، محصوالت جدید  این  که هر ساله در 
برای بازدید عموم قرار داده می شود و شرکت های بزرگ 
پردازند  می  خود  اقدامات جدید  معرفی  به  بستر  این  در 
اما این هفته می خواهیم به گونه ای متفاوت به این مقوله 
بپردازیم و بگوییم که در سال 2015 از هر شاخه یا هر 
شرکتی باید چه انتظاراتی را با توجه به تغییراتی که پیش 
رو دارد، داشته باشیم و سعی می کنیم که تا حد امکان به 
از اهمیت و جذابیت باالتری نسبت  مواردی بپردازیم که 

به دیگران برخوردار هستند. 

طراحی وجود دارد و برخی از طراحان وب به هیچ عنوان تمایل ندارند که 
طراحی واکنش گرا را به اجرا درآورند. بسیاری از متخصصان می گویند که 
سال 2015 یک شروع محکم برای طراحی واکنش گرا خواهد بود. با توجه 
به این که آمارها نشان می دهد کاربران از دستگاه های قابل حمل بسیار 
بیشتر از گذشته استفاده می کنند، این نیاز حس می شود که داشتن یک وب 
سایت که در دستگاه های قابل حمل مانند تلفن همراه هوشمند یا تبلت، به 
درستی نمایش داده شود، ضروری به نظر می رسد. در طول چند سال قبل 
هم طراحی واکنش گرا یا همان Responsive، توانسته است خود را به 
عنوان یک استاندارد در طراحی صفحات وب به کاربران و طراحان اثبات کند. 

هر چه بزرگ تر، بهتر

به  و  اینترنتی  های  سایت  گذشته  سال  چند  تا  باشید  داشته  خاطر  به  اگر 
خصوص سایت های ایرانی که طراحی می شدند، به یک باره حجم زیادی 
از محتوا و عکس های کوچک را در یک صفحه جا می دادند به گونه ای که 
در زمان وارد شدن یک کاربر جدید به سایت، با حجم انبوهی از داده مواجه 
شده و به نوعی امکان سردرگمی کاربر  وجود داشت. اما طراحان سایت در 
حال حاضر به سمتی رفته اند که به دنبال استفاده از تصاویر و ویدئوهایی به 
صورت پس زمینه در طراحی وب هستند. این سبک به خصوص در زمانی که 
استفاده از آن به صورت پاراالکس زیبایی چشم گیری به وب سایت می دهد، 
بیشتر به کار گرفته می شود. این سبک هم در سال 2014 بنیان گذاشته شده 
و به بلوغ نزدیک شد و پیش بینی شده است که در 2015 بحث روی کیفیت 
و زیبایی این نوع پس زمینه ها، بیشتر از قبل شود. به خصوص این که سرعت 
بارگذاری اخیرا به یکی از مهم ترین فاکتورهای امتیازدهی موتورهای جست 

وجو تبدیل شده است. 
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دوران کلیک به سر آمد

اپل در 2015

همکاری یوتیوب و تلویزیون

گوگل در 2015

پیمایش  روی  بیشتر   ،2015 سال  در  طراحان  تمرکز  که  است  شده  گفته 
کاربرانی  تا  است  قابل حمل  کاربران دستگاه های  توسط  تر صفحه  راحت 
که از طریق رایانه صفحات وب را مرور می کنند. به همین دلیل ایجاد یک 
 تجربه عالی برای کاربرانی که از بسترهایی نظیر تلفن های همراه هوشمند یا 
پیدا  گذشته  به  نسبت  بیشتری  بسیار  اولویت  کنند،  می  استفاده  ها  تبلت 
 کرده است و همین ماجرا باعث شده که در حال حاضر پیمایش مهم تر از 
کلیک های ماوس شود. در مورد طراحی تخت هم باید گفت که از یکی دو 
سال قبل این سبک از طراحی توسعه پیدا کرد و پیش بینی شده که در سال 
2015 این سبک یکی از اصلی ترین سبک های مورد استفاده توسط طراحان 
در این سال باشد. ایده استفاده از کوکی ها برای نمایش محتوایی که کاربر 
آن ها را دیده و سرعت باال برای باز نمایش آن ها یک ایده قدیمی است و 
طراحان و توسعه دهندگان وب در حال استفاده از روش های جدیدی برای 

برای  خاص  کاربری  تجربه  یک  کاربران هستند. ایجاد 

مسلما سال 2014 یک سال بسیار متفاوت برای شرکت اپل بود. بزرگ ترین 
به روز رسانی OS X در این سال رخ داد و دو آیفون جدید هم به بازار ارائه شدند، 
ضمن این که دو آیپد جدید هم منتشر شد و برای نخستین بار بعد از سال 2010، 
تا به حال اپل یک دسته جدید به محصوالت خود اضافه کرد و این محصول 
ساعت هوشمند اپل یا همان اپل واچ نام دارد. به همین دلیل سال 2014 بزرگ 
ترین تحوالت را برای شرکت اپل به همراه داشت. کارشناسان پیش بینی کرده 
اند که امسال جناب تیم کوک و شرکتش محصوالت جدیدی مانند سیستم 
نو و حتی مک بوک های  آیپدهای  آیفون های متفاوت،  عامل های جدید، 
متفاوتی را برای انتشار آماده کند. این احتمال وجود دارد که اپل مانند گذشته در 
 OS و iOS نسخه های جدید WWDC ماه ژوئن سال 2015 در کنفرانس
X را معرفی کند. پیش بینی ویژگی های نرم افزاری آن ها به شدت سخت 
است ولی حداقل می توان انتظار داشت که امکانات جدیدی به نسخه ها افزوده 
شود. در مورد آیفون 6 و آیفون 6S هم باید گفت که این دو گزینه آن طور که 
باید مورد استقبال طرفداران همیشگی اپل واقع نشد و از آن جایی که این سخت 
افزارها معموال نمی توانند 

تغییرات 

گسترده ای در شکل ظاهری 
داشته باشند تنها باید انتظار داشته باشیم که 
اپل به فکر ایجاد تغییر در قطعات داخلی بوده و 
به این شکل نسل بعدی خود را بهبود ببخشد. یکی 
وجود  موردش  در  شایعاتی  که  آیفون  اصلی  تغییرات  از 
دارد، تغییر در دوربین گوشی است که گفته شده است نسبت 
به آیفون های قبلی قرار است بسیار قدرتمندتر باشد. عالوه بر 
این وجود یک پردازنده A9 به همراه 2 گیگا بایت رم هم از دیگر 
مواردی است که پیش بینی می شود. احتماال تمهیداتی در نظر گرفته 
می شود که طول عمر باتری آیفون های جدید بیشتر از نسل قبلی باشد، 
همچنین جنس صفحه نمایش این آیفون ها هم از جنس یاقوت کبود خواهد 
بود که البته این مورد هنوز قطعی نشده و تنها در حد حرف می باشد. طبق 
پیش بینی ها این آیفون ها حوالی ماه سپتامبر سال 2015 معرفی خواهند شد 
و با معرفی سری جدید، سری های قبلی هر کدام حدود 100 

دالر ارزان تر خواهند شد. 

بدون شک یکی از محبوب ترین سایت های جهان، پایگاه اینترنتی یوتیوب 
است که با کمال افتخار باید گفت در حال حاضر سکان هدایت این پایگاه در 
دستان یک هموطن و متخصص ایرانی با نام ساالر کمانگر است. پیش بینی 
شده است که گوگل در سال 2015 توجه ویژه ای به یوتیوب داشته باشد و 
تمام تالش خود را بکند تا سرمایه گذاری ویژه ای که در عرض این مدت در 
یوتیوب انجام داده، به بهره برداری برسد. گوگل در سال های گذشته سعی 
می کرد تا یوتیوب را در رقابت با پایگاه های اینترنتی نظیر فیسبوک سرپا نگاه 

گوگل همیشه دوست داشته است که اسمش بسیار محبوب بوده و فراتر از 
اش  خواسته  این  به  رسیدن  برای  باشد.  اینترنتی  وجوی  موتور جست  یک 
به  که  گفت  توان  می  هم  حدودی  تا  و  داده  انجام  را  بزرگی  های  حرکت 
منتشر   Cnet محبوب  پایگاه  که  گزارشی  براساس  است.  رسیده  موفقیت 
کرده، موتور جست وجوی گوگل در سال 2014 هم توانسته همچنان یکه 
تاز بوده و عنوان بزرگ ترین موتور جست وجوی جهان را برای خود حفظ 
کند. 67 درصد بازار جست وجوی رایانه های خانگی در آمریکا در اختیار این 
موتور بوده و تجارت این بخش از شرکت گوگل در جهان به طور میانگین 
50 میلیارد ساالنه درآمد دارد. مدیر عامل این شرکت یعنی لری پیچ اعالم 
کرده که گوگل نیاز دارد تا دیدگاه خود را گسترده تر کند. زمانی که گوگل 
در سال 1998 کار خود را آغاز کرد تصمیم به سازمان دهی اطالعات جهان 
گرفت ولی در حال حاضر شرایط بسیار فرق کرده و گوگل بسیار بیشتر از یک 
موتور جست وجوی ساده است. با این اوصاف اگر بشنویم که گوگل برنامه 
های ویژه ای برای سال 2015 دارد، نباید تعجب کنیم. اولین برنامه این غول 
فناوری ارائه Google Glass به مشتریان است. حتما نام این فناوری را به 
خاطر دارید که در اوایل سال 2013 به صورت محدود عرضه شد و در سال 
2014 کار آن کمی به عقب افتاد و در هاله ای از ابهام قرار گرفت اما سرگی 
برین به این فناوری عالقه زیادی دارد و دوست دارد که مورد تحسین فناوری 
دوستان قرار بگیرد و به همین خاطر تصمیم گرفته است که در سال 2015 
توجه ویژه ای به عینک گوگل داشته باشد. البته باید گفت که استفاده از این 
عینک هوشمند که به یک دوربین داخلی برای عکس برداری و فیلمبرداری 
مجهز است، در سالن های سینما و حتی برخی از کافی شاپ های آمریکایی 
آزمایش  حال  در  فنی  نظر  از  هم  هنوز  عینک  این  البته  است.  ممنوع شده 
پروژه  این  بردن  پیش  برای  را  آرامی  بسیار  برنامه  گوگل  و  است  عمومی 

خود در نظر گرفته و در ظاهر هیچ عجله ای در این رابطه ندارد. برخی از 
کارشناسان پیش بینی کرده اند که نسخه ای از این عینک که در سال 2015 

به کاربران ارائه می شود، چیزی در حدود 1500 دالر قیمت خواهد داشت.

دارد اما به نظر می رسد که با وجود بیش از یک میلیارد بازدید کننده ای که 
برای این پایگاه در ماه وجود دارد، بتوان کارهای بیشتری انجام داد. به عنوان 
نمونه شاید بتوان روی درآمدهای تبلیغاتی هم حساب ویژه ای باز کرد. درآمد 
تبلیغاتی ویدئوهای یوتیوب تنها در آمریکا چیزی در حدود 1.13 میلیارد دالر 
برآورد شده است. اما گوگل به این رضایت نداده و دوست دارد باز هم درآمد 
خود را از این راه افزایش دهد به همین دلیل به سراغ تبلیغات تلویزیونی رفته 
این  اقدامات  داده،  انجام  که گوگل  تبلیغاتی  ریزی های  برنامه  است. طبق 
شرکت باعث خواهد شد که تبلیغات در فضای وب تا سال 2016 از تبلیغات 
تلویزیونی پیشی بگیرند. با این هدف گوگل به سراغ گسترش تبلیغات آنالین 
زمینه  این  در  بزرگی  در عرض چند سال گذشته شرکت های  و  رفته  خود 
سرمایه گذاری کردند به عنوان مثال در 2014 بود که یاهو با پرداخت چیزی 
در حدود 460 میلیون یورو شرکت تبلیغاتی Brightroll را خرید و شرکت 
Adap.tv زد.  AOL هم در سال 2013 در همین راستا دست به خرید 
گوگل تصمیم دارد این بار به دنبال برندهای تجاری باشد تا بودجه تبلیغاتی 

آن ها را به سمت یوتیوب هدایت کند.

آی پد

نام آی پد برای همه مردم کامال آشنا و شناخته شده است، به شکلی که برخی 
از اوقات می شنویم مردم به جای استفاده از واژه تبلت از لغت آی پد استفاده 
می کنند. مثال ممکن است که شما یک تبلت از شرکت سامسونگ داشته باشید 
اما از زبان دوستتان بشنوید که " آی پدت را به من قرض می دهی؟ ". به هر 
حال نمی توان انکار کرد که آی پد یکی از محبوب ترین و بهترین محصوالت 
شرکت اپل است. در مورد سرنوشت این ابزار در سال 2015 گفته شده است که 
اپل مدل های جدیدی از جمله آی پد مینی 4 و آی پد ایر 3 را به بازار معرفی 
خواهد کرد. هر دوی این مدل ها از نظر سخت افزاری بسیار بهتر از نسل قبلی 
خود خواهند بود و شاید هم این دو مدل تنها آی پدهایی نباشند که در سال 
2015 معرفی می شوند و ما شاهد محصوالت بیشتری در این زمینه باشیم. باید 
گفت که اپل هم در سال 2015 برنامه های زیادی می تواند داشته باشد که 
البته در میان آن ها نباید از محصوالتی نظیر اپل تی وی غافل شویم. گفته شده 
است که خدمات مبتنی بر رایانش ابری هم در این سال تحوالتی را در جهان 
فناوری به پا خواهند کرد. ضمن این که کارشناسان آی تی می گویند به احتمال 
بسیار زیاد 5 میلیارد دستگاه اینترنتی در سال 2015 عرضه خواهد شد و همه 
این موارد در کنار هم نشان از این دارد که فناوری در سال 2015 روند متفاوتی 
را در پیش خواهد گرفت و ما سالی در پیش رو داریم که بسیار دیجیتالی تر از 

سال های قبلی خود خواهد بود.
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مدتی اس��ت که شرکت ایسوس فعالیت های خود را 
در زمین��ه تولید محصوالت می��ان رده و با کیفیتی 

مناسب افزایش داده است.
البته این تالش بی مورد هم نیست؛ چرا که با وجود 
تعداد باالی عالقه مندان به محصوالت میان قیمت 
و کاربردی، تولید چنین محصوالتی می تواند جایگاه 

مناسبی را در بین کاربران به دست آورد.
به همین خاط��ر در این هفته قصد داریم به معرفی 

یکی از تولیدات میان رده ایسوس بپردازیم.
Transformer book T100T محصولی است که 

می توان آن را هم به عنوان لپ تاپ و هم به عنوان 
تبلت شناخت.

شرکت ایس��وس ادعا می کند که در هنگام استفاده، 
بات��ری این ترنس��فورمربوک می تواند تا بیش از 11 

ساعت شارژ را حفظ نماید که این مدت زمان، بسیار 
مناسب  و عالی است.

از دیگر ویژگی های این سیس��تم، سهولت در حمل 
و نق��ل  و حجم اندک آن می باش��د؛ البته به موجب 
بدنه پالس��تیکی باید مواظب بود که به طور اتفاقی 

از دست سقوط نکند.
درباره نمایش��گر ای�ن ترنس��ف�ورمربوک نی�ز بای�د 
ذکر کرد که به لح�اظ زاوی�ه دی�د بس��یار مطل�وب 
اس��ت؛ اما کیفیت و تراک�م پیکسلی آن را نمی توان 

عالی دانست.
اکنون ای��ن محصول هیبریدی ایس��وس با قیمتی 
بس��یار مناس��ب وارد بازار ش��ده و ب��ه همین خاطر 
توانس��ته گوی رقابت را از حریفان رده باالیی چون 

محصوالت سرفیس مایکروسافت برباید.

 سالم بایت. جهت ارتقای سیستم خانگی خود قصد دارم 
برای خرید  آیا  افزایش دهم.   Core i5 به  را  پردازنده آن 
مدل مناسبی از پردازنده توجه به تعداد هسته آن کافی است 

یا مشخصات دیگری هم دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
برای خرید مدل مناسبی از پردازنده به موارد زیر توجه کنید. 

1- مهندسی ساخت
مهندس��ی س��اخت یا Engineering یک پردازن��ده، مهم ترین عامل 
تعیین کنن��ده کارای��ی ی��ک پردازنده اس��ت. در واقع مش��خص کننده 

خصوصیات کلی یک گروه پردازنده است.
2- فرکانس

در گذش��ته فرکانس مهم ترین عامل در تعیی��ن قدرت یک پردازنده به 
حساب می آمد ولی امروزه فقط برای مقایسه پردازنده های مشابه از یک 
نس��ل مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال هنوز فرکانس رابطه خود 
را با کارایی پردازنده حفظ کرده اس��ت ولی از حالت خطی خارج ش��ده، 

به عنوان مثال یک پردازنده 2.4 گیگاهرتزی از ش��رکت AMD کارایی 
مش��ابه با یک پردازنده 2.4 گیگاهرتزی از شرکت اینتل را ندارد، چون 

عملکرد و معماری این دو با هم متفاوت است.
3- حافظه کش )Cache( سطح 2

نوعی حافظه س��ریع اس��ت که روی پردازنده تعبیه می شود. میزان آن 
روی قیم��ت کل پردازنده تاثیر ف��راوان دارد. بعضی از نرم افزارها از این 
حافظه کش بهره زیادی می برند و باال بودن آن تاثیر زیادی در کارایی 

آ ن ها دارد.
4- فرکانس مسیر

فرکانس��ی اس��ت که پردازنده و پل ش��مالی مادرب��ورد در آن به تبادل 
اطالع��ات می پردازند. باال بودن این فرکان��س موجب تبادل اطالعات 

بیشتر بین مادربورد و پردازنده می شود.
برای انتخاب پردازنده مناسب بهتر است ابتدا زمینه کاری خود را تعیین 

کنید و سپس بر این اساس دست به انتخاب پردازنده بزنید.

بروز نوس��ان های گوناگون در بازار محصوالت موبایل و کامپیوتر کشور 
باعث ش��ده است تا خرید و فروش این محصوالت در سال های اخیر با 

فراز و فرودهای مختلفی مواجه گردد.
هر چند که برخی از این نوس��انات موجود در بازار ریش�ه در بحران های 
مختلف بیرون�ی داش��ته و هیچ گون�ه ارتباط�ی با بازار داخلی نداشته اند 
ام��ا هنگامی ک�ه ب�ه بررس��ی علل و دالی��ل ناکام�ی ه�ای گوناگ�ون 
بازار ای��ن محصوالت می پردازیم، نهایتا مش��خ�ص می ش���ود که در 
اکث�ر موارد، نقش سیاس��ت های اش��تباه داخلی و تصمیم های نادرست 
در حوزه ه��ای وارداتی، بیش��ترین ضربه را به ب��ازار کاالهای دیجیتالی 

وارد نموده است. 
امسال نیز در شرایطی که انتظار می رفت با افزایش قبلی قیمت ها، بازار 
نسبتا باثباتی را تجربه نماییم اما انتشار خبر افزایش مجدد نرخ تعرفه ها 
موجب ش��ده بود تا ه��ر از چند گاهی بازار این محص��والت با افزایش 

ناگهانی قیمت ها مواجه گردد.
در تازه ترین این موارد، خبر افزایش چهار درصدی سود بازرگانی برخی 
کااله��ای حوزه آی تی )به بهانه فرهنگی بودن آن ها( موضوعی بود که 
در ماه های نخس��ت امسال اعتراض بسیاری از تشکل ها و سازمان های 

مرتبط را به دنبال داشت.
این بحث به دس��ت تحلی�ل و بررس�ی سپ�رده ش�د تا ای�ن ک�ه چندی 
پیش توس��ط فعاالن این بخ�ش دوب�اره در محاف�ل رسان�ه ای و خبری 

مطرح گردید. 
با انتشار این خبر، حس��ین غروی رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران در یک نشست خبری اعالم کرد" در حالی 
ک��ه تص��ور می کردیم که مصوبه اصالح خواهد ش��د ام��ا چندی پیش 
فهرس��ت کااله��ای فرهنگی با کاهش تع��داد از 90 قلم به 69 قلم بار 

دیگر به گمرک ابالغ ش��د و این بار از ابتدای س��ال ملزم به اجرا شده 
است". وی گفت:  "سوال اساسی این است که آیا دستی پشت پرده این 
ماجرا اس��ت که این قانون را تصویب کرده است، زیرا چگونه می توانیم 
ب��ه فرهنگ بها بدهیم در حالی که با افزایش قیمت کاالهای فرهنگی 
س��بب می شویم میزان استفاده کم تر ش��ود و از این اقدام توقع افزایش 

فرهنگ را نیز داریم"!
همچنین فرخ امیری مدیرعامل ماش��ین های اداری ایران به نمایندگی 
از جمع واردکنندگان محصوالت کامپیوتری اظهار داش��ت: "در شرایط 
فعل��ی واردکنندگان دچار بالتکلیفی ش��ده اند، برخی کارخانه ها به دلیل 
این که این عوارض را غیر منطقی می دانند و امید به لغو آن دارند، برای 
ترخی��ص کاالهای خ��ود از گمرک اقدام نکرده اند. اگ��ر هم واردکننده 
ع��وارض 4 درصد را پرداخت کند؛ آخر هر م��اه گمرک باید عوارض 4 
درص��دی را به وزارت ارش��اد واریز کند و پ��س از انتقال وجه به وزارت 

ارشاد این هزینه دیگر قابل استرداد نخواهد بود".
ام��ا اکنون مهم ترین س��والی که وجود دارد، این اس��ت ک��ه اگر بنا به 
گفت��ه مس��ئوالن، هدف از افزای��ش نرخ تعرفه کااله��ای حوزه آی تی 
مقابله با محتوای فرهنگی آن ها باش��د، آی��ا با افزایش نرخ تعرفه اقالم 
س��خت افزاری، می توان به تقابل با محتوای فرهنگی آن ها پرداخت؟ و 
ی��ا تنها راه مقابله با ورود محتوای غیر فرهنگی به داخل کش��ور، فقط 
افزایش قیمت این اجناس می باش��د؟ در جایی که بازی س��ازان ایرانی 
سال ها است که از کمبود امکانات و حمایت های الزم گله مند بوده و از 
س��ویی حمایت از آن ها نه تنها پسندیده ترین شیوه مقابله فرهنگی بوده 
بلکه می تواند عاملی برای ترویج و اش��اعه فرهنگ ایرانی به سایر نقاط 
جهان نیز به شمار رود اما گویا انتظار چنین اقداماتی از سوی مسئوالن، 

همچنان امر دور از نظری خواهد بود.
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سیستمهفته

فرآیند سوار شدن و راه اندازی حافظه فلش به صورت 
خودکار آغاز و اجرا می شود اما لزوما نه همیشه. بیشتر 
پشتیبانی   FAT32 فرمت  از  آندرویدی  دستگاه های 
نیز  آن ها  از  برخی  است  ممکن  چه  اگر  می کنند، 
NTFS را به خوبی بشناسند اما برای این که نتیجه 

مطمئنی داشته باشید، بهتر است حافظه فلش به شکل 
FAT32 فرمت شده باشد.

دستگاه  منوی  طریق  از  می توانید  کار  این  از  بعد 
آندرویدی دستگ�اه خ�ود ب�ه بخش Storage مراجعه 
اطمینان  فل�ش  حافظ�ه  کام�ل  بارگذاری  از  و  کرده 

پیدا کنید.
از  آندروید  در  فایل  مدیریت  نرم افزارهای  از  بسیاری 
در  موجود  فایل های  می توانند   ES File Explorer

حافظه فلش شما را رصد کرده و از روی آن ها کپی 
کرده و یا فایل های جدیدی به آن ها بیفزایند.

دستگاه  به  فلش  حافظه  اتصال  فرآیند  است  بهتر 
که  چرا  گیرد،  انجام  ثابت  شرایط  در  آندرویدی 
پورت های اتصال USB حساس هستند و جا به جایی 
دیدگی  آسیب  یا  کابل  شدن  قطع  به  است  ممکن 

پورت های فیزیکی دستگاه منتهی شود. 

USB شما به درایور خاصی نیازمند نباشد و دستگاه 

 Generic آندرویدی شما بتواند به عنوان یک دستگاه
و شناخته شده با آن کار کند.

تقریبا همیشه  فلش  حافظه های  با  کار  زمینه  این  در 
مقدور و بسیار آسان است.

بعد از تهیه کابل OTG به یک حافظه فلش نیازمند 
دستگاه  به   OTG کابل  اتصال  از  بعد  بود!  خواهید 
معموال  آن،  به   USB اتصال  سپس  و  آندرویدی 

 OTG اگر پاسخ به به سوال قبلی مثبت بوده است، اینک به یک کابل
دو  با  ساده  کابل  یک  معموال   OTG کابل های  بود.  خواهید  نیازمند 
دستگاه  به  تا  است   Mini USB سرها  این  از  یکی  هستند.   USB سر 
آندرویدی متصل شود و سر دیگر، یک USB مادگی است تا بتوانید فلش، 

صفحه کلید یا ماوس را به آن متصل کنید.
در صورتی که دستگاه شما از OTG پشتیبانی کند، می توانید بسیاری از 
حتی  یا  ماوس  اکسترنال،  هارددیسک های  جمله  از   USB دستگاه های 
دستگاه  که  این  به  مشروط  نمایید،  متصل  آن  به  را   USB چاپگرهای 

این روزها تقریبا بیشتر دستگاه های آندرویدی به Micro SDها مجهز 
این  به   Micro SD یک  می توان  داخلی،  حافظه  بر  عالوه  هستند. 
یک  کاربرد  اما  داد  افزایش  را  آن ها  حافظه  و  کرد  متصل  دستگاه ها 
حافظه فلش، تنها افزایش حافظه نیست. اگر چه می توان با استفاده از 
یک حافظه فلش، حافظه این دستگاه ها یا هر دستگاه دیگری را افزایش 
داد اما مهم ترین کاربرد حافظه های فلش، انتقال فایل است. اگر الزم 
حافظه های  کنید،  دریافت  کسی  از  یا  و  بدهید  کسی  به  فایلی  باشد 
فلش معموال در دسترس ترین ابزار، ارزان ترین راه و عمومی ترین روش 
از آن ها را به دستگاه ها  نباید بتوان یکی  محسوب می شوند. پس چرا 

آندرویدی خود وصل کنید؟
اما برای این کار به مقدماتی نیاز دارد. قبل از هر چیز، دستگاه آندرویدی 
شما باید به امکان OTG مجهز باشد. اگر قصد خرید یک دستگاه جدید 
را دارید، بهتر است داشتن این ویژگی را برای دستگاه مورد نیاز خود 
مد نظر قرار دهید اما اگر هم اینک یک دستگاه آندرویدی دارد، دیگر 
آیا دستگاه شما امکان  باید بررسی کنید که  از کار گذشته و تنها  کار 

OTG دارد یا خیر.

برای این کار یکی از انواع نرم افزارهای USB OTG Checker را از 
 Google Play فروشگاه های گوناگون نرم افزارهای آندرویدی از جمله
دانلود و نصب نمایید. این نرم افزارها به سرعت به شما اطالع می دهند 

که آیا دستگاه شما امکان OTG دارد یا خیر؟

کمی حافظه بیشتری
چگونه یک حافظه فلش را به یک دستگاه آندرویدی وصل کنیم؟
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واتس آپ، وایبر، الین و دیگر شبکه های اجتماعی جایی بین فیلتر شدن و 
نشدن قرار دارند؛ جایی که دولت به عنوان مخالف و قوه قضائیه به عنوان 
موافق فیلتر ش��دن این نرم افزارها ایفای نقش می کنند و البته از آنجا که 
هنوز این نرم افزارها فیلتر نش��ده اند، شاید بتوان این طور برداشت کرد که 

دولت در تحقق خواست خود موفق تر بوده است.
در همین رابطه بد نیس��ت که دو گفته دادستان تهران و وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را در زمینه فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی – اجتماعی مد 
نظر ق��رار دهیم. به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی در خصوص 
موض��وع صدور دس��تور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخ��ی نرم افزارهای 
ارتباطی گفت: "دس��تور دادس��تانی ته��ران خطاب به مراج��ع ذیربط در 
خص��وص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها )ک��ه البته نامی از آن ها برده 
نش��ده و احتماال منظور وایبر، واتس آپ و ... هس��تند( هم چنان به قوت 
خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی 
صادره می باش��ند". در مقابل  وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی به نقل از 
فارس گفت: "نظر رئیس  جمهور این اس��ت که شبکه هایی که مخاطب 
انبوه دارد نباید مسدود شوند و دستور فیلتر این سه نرم افزار نیز فعال  اجرا 
نش��ده و این نرم افزارها در حال کار هستند. تصمیم بر فیلترینگ این سه 
نرم اف��زار در کمیته تعیین مصادیق محت��وای مجرمانه )فیلترینگ( اتخاذ 

نشده و قوه قضائیه مستقیما به موضوع وارد شده است".
یک��ی از دالیل بروز این اختالف، پیچیدگی فرآایند تصمیم گیری در این 
مورد و البته گاهی همپوش��انی برخی از وظایف است. قوه قضائیه موظف 
است با قانون شکنی در کشور مقابله کند و وظیفه ذاتی آن حکم می کند 
نس��بت به تخلفات حت��ی در فضای مجازی واکنش نش��ان دهد. کمیته 
تعیین مصادیق مجرمانه )متشکل از وزرا، نمایندگانی از مجلس و ریاست 
دادستان کشور( وظیفه دارد در مورد فیلترینگ تصمیم گیری نماید و فراتر 

از این ها، ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور به ریاست رئیس جمهور، 
باید تصمیمات کالن در حوزه فضای مجازی را اتخاذ نماید. وزیر ارش��اد 
)ی��ا نماینده وی( یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اس��ت 
و بدیهی اس��ت که نظر وی درباره فیلترینگ مهم اس��ت اما دکتر جنتی 
ترجیح می دهد در مورد فیلترینگ نظر رئیس جمهور را بیان کند و احتماال 
این اتفاق، بدون هماهنگی رئیس محترم جمهور نیست. تعابیر و جمالت 
مش��ابهی را نیز پیش از این وزیر ارتباطات در مورد فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی بیان کرده و بر خواست رئیس جمهور مبنی بر آزاد باقی ماندن 
این نرم افزارها تاکید کرده است. این موضوع، آمادگی تمام قد دولت برای 
ایس��تادگی در برابر فیلترینگ این نرم افزارها را می رس��اند اما واقعا با چه 
هزینه ای؟ شبکه های اجتماعی برای بسیاری از مردم مهم است و علیرغم 
این که ممکن است در آن ها آسیب هایی نیز وجود داشته باشد، فیلترینگ 
آن ها )در پی فیلترینگ نرم افزارها و س��ایت های مشابه در گذشته( دائما 
پرهزینه تر می شود. بخشی از این هزینه، همین اختالف نظرها در کشور 
اس��ت که اندک اندک ب��اال می گیرد و به نوعی رقابت برای به کرس��ی 
نش��اندن نظر افراد، جناح ها و احزاب تبدیل می شود. گویی دیگر خود این 
شبکه ها موضوع اصلی نیستند و اختالف نظر در مورد فیلترینگ، شبیه به 
رقابتی شده که قرار است در آن مشخص شود چه کسی بیشتر به حقوق 
و خواس��ت مردم توجه دارد یا چه کس��ی همچنان به آرمان های انقالب 
وفادارت��ر اس��ت! در حالی که این مباحث خود بیش��ترین ضربه را هم به 
مردم و هم به انقالب وارد می کند. ای کاش قوا، وزرا، ش��وراها، نمایندگان 
و همه مسئوالن ذیربط به جای کشاندن موضوعات به رسانه ها و راه انداختن 
جنجال های بیهوده و پر هزینه، اختالفات خود را بر مبنای اصول فنی و منطقی 
و در چارچوب قانون، در همان ساختارهایی که قانون تعیین کرده، حل کنند و 

هر روز شایعه و قیل و قالی به راه نیندازند.

مردم بهای این کشمکش را پرداخت می کنند
10/550/000 ريال وحید     صفایی

5/710/000 ريال
3/830/000 ريال
1/670/000 ريال
1/070/000 ريال

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

7/590/000 ريال
4/690/000 ريال
3/380/000 ريال
1/620/000 ريال
960/000 ريال

 Sapphire 7870 / 2GB DDR5
                 Sapphire R7 260X / 1GB DDR5

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

4/600/000 ريال
3/590/000 ريال
2/690/000 ريال
2/180/000 ريال
1/460/000 ريال

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

5/850/000 ريال
2/430/000 ريال
1/310/000 ريال
730/000 ريال
720/000 ريال

 16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
        8GB 1333 PATRIOT / VS

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

3/770/000 ريال
2/840/000 ريال
1/870/000 ريال
1/580/000 ريال
1/465/000 ريال

TB  SEAGATE 64MB/ VS 3
      TB  W.D GREEN 64MB/ VS 2

1TB W.D 64 GREEN VS 
500 SEAGATE 16MB / SG / VS       

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

565/000 ريال
560/000 ريال
515/000 ريال

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم. فناوري LinkBoost شرکت Nvidia چیست و 
چگونه فعال مي شود؟ با تشکر

فناوري LinkBoost ش��رکت Nvidia جدیدترین فناوري از این شرکت 
اس��ت که سرعت گذرگاه گرافیکي را افزایش مي دهد و موجب باال رفتن 
کارایي سیستم مي ش��ود. این خصوصیت زماني که شما ازمادربوردهایي 
 Geforce 7900GTX وکارت گرافیکي Nforce 590SLI با تراش��ه

استفاده کنید، به طور خودکار فعال مي شود.
روشن  را  کامپیوتر  وقتی  که  است  مدتی  بایت.  سالم   
زیر  اخطار  پیام  با  ثانیه   30 حدود  گذشت  از  بعد  می کنم 
مواجه می شوم. با تعویض ویندوز همچنان این مشکل وجود 

دارد. لطفا راهنمایی کنید.
Rebot And Select Proper Boot Device Or In-
sert Boot Medai In Selected Boot Device And 
Press A Key

عمدتا وجود این مش��کل به سبب اشکال در تنظیمات SATA در بایوس 
سیستم شما می باشد.

اولی��ن کاری که می توانید انجام دهید این اس��ت که به Setup بایوس 
سیس��تم بروید و Load Defualt را انتخاب نمایید تا تنظیمات به حالت 

ابتدایی خود برگردد. سپس سیستم را امتحان نمایید. 
در مرحل��ه بعد در صورتی ک��ه از DVD Writerهای SATA اس��تفاده 
می نمایی��د ب��ا First Boot در Setup کار نمایید. یک بار DVD را روی 
بوت اولیه قرار دهید و امتحان نمایید و اگر مشکل همچنان وجود داشت، 
 DVD را ب��وت اولیه قرار دهی��د و امتحان نمایی��د. البته معموال HDD

باید اول باش��د. س��پس کابل های IDE را بررسی نمایید و  دقت کنید تا 
Master و Slave آن ها درست باشد. همچنین جامپرهای درایوها را نیز 

بررسی کنید. مطمئن شوید که درایورهای SATA شما روی Raid تنظیم 
 Onboard RAID کردن Disable نشده باش��ند. در بیش��ت�ر مواقع با

Enable مشکل برطرف می گردد.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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یکی از اصولی که در تمامی رشته های مهندسی به چشم 
پیشرفته است.  پیچیده و  انجام طراحی های  می خورد، 
بیشتر شاخه های مهندسی برای انجام پروژه ها و کارهای 
مختلف به این طراحی ها احتیاج دارند و داشتن ابزاری 
توانمند و کامل همیشه یکی از دغدغه های کاربران بوده 
است. در این شماره به شما نرم افزاری را معرفی خواهیم 
کرد که با کمک آن بتوانید انواع طراحی های مختلف را 
در هر سطحی که تمایل دارید انجام دهید. این نرم افزار 
دارد، همان طور  نام   Pro Engineer Wildfire که 
که از عنوان آن هم مشخص است جعبه ابزاری برای 
اینجینیر  پرو  است.  حرفه ای  و  متخصص  مهندسان 
است که  مهندسی  نرم افزارهای  قدرتمندترین  از  یکی 

برای طراحی سه بعدی به کار می رود و توسط شرکت 
فناوری پارامتری PTC طراحی و ساخته شده است. در 
این برنامه تمامی مدل هایی که وجود دارد به صورت 
شما  و  شده اند  پیاده سازی  و  طراحی  بعدی  سه  کامال 
می توانید هر کدام از این مدل ها را به صورتی مستقل 
نیمه حرفه ای  به عنوان یک کاربر  اگر  ویرایش کنید. 
قرار است با این نرم افزار کار کنید، باید بدانید که این 
امکان برای شما گذاشته شده است که در ابتدای کار 
بخش های کوچکتر طراحی مورد نظرتان را به صورت 
جداگانه بسازید و پس از آن این بخش ها را کنار هم قرار 
 Pro داده و طراحی پیچیده تری را داشته باشید. نرم افزار
Engineer Wildfire، یکی از نرم افزارهای پیشرفته ای 

برای  و  دارد  وجود   CAD/CAM زمینه  در  که  است 
قطعات صنعتی  به  مربوط  محاسبات  انجام  و  طراحی 
هم به کار گرفته می شود. این نرم افزار دارای امکانات 
 Solid & بسیاری برای طراحی و مدل سازی بسیار قوی
Surface است و همچنین این امکان را در اختیار شما 

قرار می دهد که با انواع دستگاه های CNC ماشین کاری 
داشته باشید. یکی از مهم ترین ویژگی های این برنامه 
این است که در مدلی که طراحی می کنید، تمامی ابعاد 
به صورت پارامتر تعریف می شوند و این ویژگی باعث 
می شود که اگر در یک مدلی که به صورت سه بعدی 
طراحی کرده اید، رابطه ای بین پارامترها وجود داشته باشد 
به آسانی بتوانید با تغییر یک پارامتر دیگر پارامترها را 

نیز تغییر دهید. با استفاده از این برنامه قادر هستید که 
به آسانی هرگونه نما و برش در جهات دید مختلف را 
در  قطعه  بعدی  سه  مدل  که  اطالعاتی  از  استفاده  با 
کوچکترین  اگر  باشید.  داشته  می دهد،  قرار  اختیارتان 
به  آید  به وجود  تغییری در مدلی که طراحی کرده اید 
صورت خودکار این تغییر روی دیگر بخش ها هم اعمال 
خواهد شد. به طور مثال اگر در بخش تکامل ساخت یک 
قطعه صنعتی قرار دارید و تغییری در پارامترهای طراحی 
بخش های  در  آسانی  به  تغییر  این  آید  وجود  به  شده 
دیگری مانند اسمبلی، نقشه دو بعدی و روی اطالعات 
ساخت هم به صورت همزمان به وجود خواهد آمد. در 
بیشتر نرم افزارهای مشابهی که وجود دارد مدل سازی 
تنها با استفاده از سطح سازی انجام خواهد گرفت اما در 
این نرم افزار مدل سازی سه بعدی Solid را به عنوان 
پایه کار خواهید داشت. همچنین می توانید برای تمامی 
ایجاد شیب،  امکانات ویژه ای نظیر  بخش های کارتان 
انقباض  اعمال  جدایش،  سطوح  در  نیاز  مورد  پخ های 
در هر جهت مختصاتی دلخواه و طراحی و ایجاد مدل 
ماهیچه ای را داشته باشید. عالوه بر این موارد می توانید 
برای مدلی که طراحی کرده اید با توجه به دستگاهی که 

استفاده می کنید خروجی های متفاوتی بگیرید.
نسخه آزمایشی این نرم افزار را از نشانی  

http://goo.gl/WmQcsh

دریافت کنید.

ویندوز هشت سر و شکل کامال متفاوتي با ویندوزهاي 
قبلي دارد و همی��ن امر اولین برخورد کاربران قدیمي 
را ب��ا ویندوز جدید دچار مش��کل مي کند اما اگر کمي 
با آن سر و کله بزنید خیلي زود لم کار کردن با آن را 
یاد مي گیرید. در این ش��ماره چند ترفند ابتدایي را که 
براي آش��نا شدن با محیط ویندوز هشت احتیاج دارید، 

برایتان جمع کرده ایم.

جلوگیري از باز شدن فایل ها در مترو   
اگر تازه ش��روع به کار با ویندوز 8 کرده باش��ید شاید 
وقت��ي براي اولین ب��ار روي یک فای��ل تصویري در  
Windows Explorer دابل کلیک کنید کمي تعجب 

کنید چ��را که ویندوز به جاي باز ک��ردن آن فایل در 
محیط��ي مانند Windows Picture Viwer آن را با 
استفاده از یکي از برنامه هاي موجود در رابط بصري و 
پیشرفته مترو باز مي کند. به طور کلي ویندوز در حالت 
پیش ف��رض کلیه تصاویر، موس��یقي ها و ویدئوها را با 
استفاده از برنامه هاي موجود در رابط مترو باز مي کند.

ای��ن قضیه حتي در صورتي که فایل هاي مورد نظر را 
از میزکار یا همان Desktop خود نیز باز کنید، صدق 
مي کند. خب حاال ما یک راهکار داریم.براي جلوگیري 
از این کار کلید ویندوز روي صفحه کلید را فش��ار داده 
تا به رابط مترو دسترس��ي پیدا کنید. سپ�س عب�ارت 
Default Programs را تایپ نموده و کلید Enter را 

 Set Your فشار دهید. بعد روي پیوندي که با عبارت
Default Programs مشخص مي شود کلیک کنید. 

س��پس در رابط کاربري ظاهر ش��ده و در بین فهرست 
 Windows برنامه هاي نصب شده از این رابط، برنامه
 Set را انتخاب کرده و س��پس روي Photo Viewer

This Program as Default کلی��ک کنی��د. تا به 

عنوان برن�ام���ه پیش فرض براي فایل هاي تصویري 
در نظر گ�رفته ش���ود. براي فایل ه��اي ویدئویي نیز 
مي توانی��د برنامه Windows Media Player یا هر 
برنامه پخ�ش کننده وی�دئ�ویی دیگر را انتخ�اب کنی�د. 
ب�ه ط�ور ک�ل�ي در راب�ط Default Programs شم�ا 
مي توانی��د براي اجراي فایل ها، برن�امه مورد عالقه خود 
را تنظیم کنید.البته الزم ب�ه ی�ادآوري اس��ت که ش��ما 
همچنین مي توانی��د از برنامه های�ي که خودتان آن ها را 

در ویندوز نصب کرده اید، استفاده کنید.

نمایش ابزارهاي مدیریتي   
اگر کمي حرفه اي باش��ید حتما متوجه شده اید که در 
 Event وین��دوز 8 به طور پیش فرض ابزارهایي مانند
دیگ��ر  و   Viewer Computer Management

 Start ابزارهاي مدیریتي در صفحه ش��روع یا همان
Screen مخفي ش��ده اند. اگر ش��ما به طور مکرر از 

این گونه ابزارها اس��تفاده مي کنید الزم اس��ت بدانید 
ک��ه مي توانید آن ها را از حال��ت مخفي در آورید.براي 
این منظ��ور در صفح��ه Start screen ماوس خود 
را به گوش��ه راس��ت باال یا پایین این صفحه حرکت 
داده و س��پس روي بخش Settings که ظاهر ش��ده 
کلیک کنید. شما همچنین مي توانید با ترکیب کلیدهاي 
میان بر WinKey-C به این بخش دسترس��ي داش��ته 
باش��ید. به هر حال از هر روش��ي که استف�اده مي کنید 
 No را از Show Administrative Tools ن�وار لغزنده
به Yes تغییر دهی�د. از ای�ن پ�س ابزاره�اي مدیریت�ي 
یا Administrative Tools در صفحه شروع و در بین 

فهرست تمامي برنامه ها ظاهر مي شوند.

کنترل نگهداري خودکار   
وین��دوز 8 داراي یک ویژگي جدید زمان بندي ش��ده 
اس��ت که به صورت خودکار نرم افزارها را به روز کرده، 
اس��کن هاي امنیتي را انجام داده و سیستم را در نقاط 
زمان بندي ش��ده بررس��ي مي کند.به طور پیش فرض 
وظای��ف نگهداري سیس��تم در س��اعت 3 صبح اجرا 
مي ش��وند. از آن طرف اگر ش��ما در نقاط زمان بن�دي 

ش�ده از سیس��تم خود استفاده مي کردید ویندوز منتظر 
مي مان�د ت�ا کامپیوتر در حالت Idle یا بیکار قرار بگیرد. 
 Action براي تغییر این نقاط زماني کافي است بخش
 Tray را با کلیک روي آیکن پرچم در بخش Center

سیستم )سمت راس��ت نوار وظیفه(خود باز کنید. با باز 
شدن رابط کاري Action Center مي توانید گزینه اي 
به نام Automatic Maintenance تح�ت فهرست 
Maintenance  را مالحظ��ه کنید.بع��د با کل�ی�ک 

 Change Maintenance Settings روي پیون���د
مي توانید نقاط زماني براي نگه داري سیس��تم خود را 

تنظیم کنید.

سفارشي سازي جست وجو  
همان ط��ور که مي دانی��د زماني که ش��ما از ویژگي 
جس��ت وجو در وین��دوز 8 خ��ود اس��تفاده مي کنی��د 
برنامه هاي مت��رو به عنوان یک تنظی��م در کنار این 
جس��ت وجوها براي اج��راي نتایج جس��ت وجو ظاهر 
مي ش��وند.حال جالب این جا اس��ت که شما مي توانید 
ای��ن برنامه ها را کنترل کرده و فهرس��ت برنامه ها را 
بهت���ر مدیری���ت کنی�د. اول از هم���ه روي بخ�ش 
Settings از هر جایي روي سیستم خود کلیک کرده 

و س��پس روي پیون��د More PC Settings کلیک 
 Search روي PC Settings کنی��د. بعد از صفح��ه
Category کلیک کرده و از نوار لغزنده براي مخفي 

ک��ردن برنامه هایي که در هنگام جس��ت وجو به آن ها 
نیازي ندارید استفاده کنید.

و  کامپیوتر  چند  بین  شبکه  ایجاد  خصوص  در  لطفا  بایت.  سالم   
اشتراک گذاری سایر تجهیزات راهنمایی کنید. با تشکر

برای شبکه بین دو کامپیوتر مراحل زیر را دنبال کنید.
کارت شبکه  به  کار  این  انجام  برای  و  انجام می گیرد  کابل  از طریق   LAN شبکه 

LAN نیز احتیاج دارید.

ابتدا باید دقت کنید که نام کامپیوترهایی که می خواهید به شبکه وصل کنید با هم 
متفاوت باشند.

را   Properties و  کرده  کلیک  راست   Computer آیکون  روی  منظور  این  برای 
 Change Setting Computer Name وارد گزینه  انتخاب می کنید، در قسمت 

شده و روی دکمه Change کلیک می کنید.
 WORKGROUP گزینه  کنید.  انتخاب  می توانید  را  کامپیوتر  نام  قسمت  این  در 

فعال باید باشد.
بعد از انجام این کار کامپیوتر را Restart کنید.

حال باید برای کامپیوترها آدرس IP به صورت دستی تنظیم کنیم.
 Networking And Sharing Center وارد قسمت Control Panel از قسمت
و  انت�خاب  را   Change Adapter Setting گزین�ه  چپ  سمت  منوی  از  شوید. 
را   Properties گزینه  و  کرده  کلیک  راست   Local Area Connetction روی 

انتخاب کنید.
از صفحه باز شده گزینه Internet Protocol Vertion 4 را انتخاب و روی دکمه 

Properties کلیک کنید.

در این صفحه با انتخاب گزینه Use The Following IP Address می توانید به 
صورت دستی آی پی را وارد کنید.

به  که  تفاوت  این  با  کنید،  تکرار  دیگر  کامپیوترهای  برای  را  مراحل  همین  سپس 
آدرس   Default Gateway فیلد  در  و  کنید  اضافه  یکی  باید  آی پی  عدد  انتهای 

آی پی کامپیوتر اول را وارد کنید.
 Network And Sharing Center برای باز کردن دسترسی کامپیوترها در صفحه
از منوی سمت چپ Change Advanced Sharing Settings  را انتخاب کرده، 
وارد قسمت های Home و Public شده و همه گزینه ها به جزء گزینه آخر که مربوط 

به رمزعبور می باشد باید روشن باشد.

اشتراک گذاری فایل
گزینه  و  کرده  کلیک  راست  آن  روی  و  می کنید  ایجاد  پوشه  یک  کار  این  برای 
بزنید  را   Share دکمه  شوید،   Sharing سربرگ  وارد  و  انتخاب  را   Properties

دسترسی  و  کنید   Add باشد  داشته  دسترسی  م�ی خواهی�د  که  را  ک�اربری  ن�ام  و 
Read / Write را انتخاب کنید و دکمه OK را بزنید، اکنون پوشه شما در شبکه 

قابل رویت است.
برای دیدن پوشه به اشتراک گذارده شده، از منوی استارت وارد Computer شوید و 

از سمت چپ روی Netrwork کلیک کنید.
در این جا فهرستی از کامپیوترهای موجود در  شبکه را خواهید دید که می توانید وارد 

هر کدام شده و فایل انتخابی خود را بردارید.

اشتراگ گذاری چاپگر
 Devices And وارد   Control Panel قسمت  در  چاپگر  اشتراک گذاری  به  برای 
Printer و روی آیکن چاپگر خود راست کلیک کرده Properties را انتخاب کرده 

و از سربرگ باال وارد Sharing شده و روی Share This Printer کلیک کرده 
و دکمه Ok را بزنید.

برای استفاده از چاپگر در کامپیوتر دیگر در همان صفحه Devices And Printer از 
 Add A Network, Wireless را انتخاب کرده و روی Add a Printer منوی باال
کلیک می کنید و کامپیوتر شبکه را برای چاپگرها جست وجو می کنید. نام چاپگر مورد 
نظر را یافته و آن را انتخاب می کنید، این چاپگر در فهرست چاپگرهای شما اضافه 

می شود و می توانید از آن استفاده کنید.
)در این حالت باید کامپیوتر اول و چاپگر حتما روشن باشند(

اشتراک گذاری اینترنت
برای این که اینترنتی که به سیستم اول متصل است را بتوانید در دیگر سیستم ها 
استفاده کنید به صفحه Change Adapter Settings رفته و روی کارت شبکه 
گزینه   Sharing سربرگ  از  و  شده   Properties وارد  کرده،  کلیک  راست   LAN

Allow Other Network Users را انتخاب و از فهرست زیر کارت شبکه ای که 

اینترنت را از آن دریافت می کنید، انتخاب و دکمه OK را می زنید، حال می توانید در 
کامپیوترهای دیگر از اینترنت استفاده کنید.

lenovo Z510 وقتی  8.1 در لپ تاپ   سالم. هنگام نصب ویندوز 
درصد نصب آن به ۸۹ درصد می رسد خطای 0xC0000005 نمایش 
لطفا  نصب؟  در  اشتباه  یا  و  است  لپ تاپ  از  مشکل  می شود؟  داده 

راهنمایی کنید.
این خطا اغلب به خاطر مشکل در کپی اطالعات هنگام نصب سیستم عامل ویندوز 

نمایش داده می شود.
از دیسک  پیشنهاد می شود  استفاده می  کنید،  از دی وی دی  ویندوز  برای نصب  اگر 

ایمیج گرفته و روی فلش و یا دیسک دیگری رایت نمایید.

نرم افزاری برای طراحی های سه بعدی
 گلس�ا ماهی�ان

همه چیز مطابق میل شما قابل تغییر است
نکاتی برای راحت کنار آمدن با ویندوز هشت

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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حتم��ا ت��ا به حال ن��ام خدم��ات اب��ري )Cloud( به 
گوش ت��ان خورده اس��ت. زم��ان زیادي از اس��تفاده 
فناوري هاي ابري روي وس��ایل دیجیتالي نمي گذرد، 
با این حال این نوع خدمات در حال گس��ترش هستند 

و کاربران از آن استفاده زیادي مي کنند.
با استفاده از این س��رویس ها شما قادرید تا به راحتي 
ب��ه فایل هاي خ��ود در تمامي وس��ایل دیجیتالي تان 

دسترسي داشته باشید.
در حقیق��ت این نوع خدمات به گونه اي عمل مي کنند 
ک��ه ش��ما فایل هاي ت��ان را ب��ا خودتان به اش��تراک 
بگذارید؛ به طوري که اگر شما چندین سیستم همانند 
کامپیوتر، گوش��ي و تبلت داش��ته باشید و در هر کدام 
از این سیستم ها فایل هاي مهمي دارید که مي خواهید 
همراه تان باشد، با استفاده از خدمات ابري، از هر کدام 
از آن سیس��تم ها ب��ه تمامي فایل ها دسترس��ي دارید. 
مي توانی��م خدمات اب��ري را نوع��ي Cool Disk  یا 

حافظه فلش آنالین بدانیم.
این هفت�ه قصد داریم تا نرم افزاري را به ش��ما معرفي 
کنی���م که پل ارتباطي ش��ما به یک س��رویس ابري 
جدید اس��ت.تا کن��ون خدمات ابري زیادي از س��وي 
ش��رکت هاي بزرگ فناوري، همچون گ��وگل، اپل و 

مایکروسافت به کاربران معرفي شده است.
نرم افزار Ubuntu One که توس��ط گروه سازنده آن 
یعني Canonical Ltd ساخته شده است و شما را به 

یک فضاي اب��ري مخصوص خودتان متصل مي کند. 
این فضاي ابري توس��ط لینوکس ارائه شده است و از 
این بابت در مقایسه با شرکت هایي همچون گوگل که 
مرتبا اخباري مبني بر س��رقت اطالعات کاربرانش را 
مي شنویم، امن تر است و مي توانید با خیال راحت تري 

فایل هاي خود را به ابرهاي لینوکس بسپارید.
نرم اف��زاري ک��ه ب��ه معرف��ي آن مي پردازی��م براي 
 Ubuntu ،Mac سیس��تم عامل هاي مختلف همچون
Widows ،Android و iOS  س��اخته شده است. در 

این قس��مت ما نس��خه iOS آن را براي گوشي هاي 
آیفون iOS.5 به باال معرفي مي کنیم.

حجم اولیه اي که توس��ط این س��رویس به شما داده 
مي شود 5GB است که در مقایسه با سایر سرویس ها 

حجم بیشتري دارد.
مزیت منحصر به فرد این برنامه این اس��ت که حجم 
ابر شما نامحدود است و با دعوت سایر دوستان تان به 
 500MB اس��تفاده از این برنامه ب��ه ازاي هر ثبت نام

دیگر به ابرتان افزوده مي شود
 اس��تفاده از ای��ن نرم افزار بس��یار س��اده اس��ت و با 
ی��ک ضربه و نگه داش��تن مي توان فایل ه��ا را به ابر 
شخصي خود فرس��تاد. همچنین امکاناتي فراهم شده 
که با اس��تفاده از آن در همی��ن برنامه، قادرید فایل ها 
و ی��ا عکس هاي ت��ان را در ش��بکه هاي اجتماعي به 
 Ubuntu One اش��تراک بگذارید. همچنین با تنظیم

عکس هایي که اخیرا گرفته شدند، به صورت خودکار 
و به سرعت بارگذاري مي شوند.

از دیگ��ر ویژگي هاي این نرم افزار مي ت��وان به تولید 
لینک فایل ها و مدیریت فایل و پوش��ه در آن اش��اره 

کرد که از نشاني زیر قابل دریافت است.

http://goo.gl/kw23oT

روی ابرها حرکت کنید

به س��راغ ب��ازي Romans From Mars مي رویم؛ 
جایي که باید براي نبرد با ارتش مریخي ها و اربابشان 
مهیا ش��وید. شما یک س��رباز رومي هستید که توسط 
نیروهاي ماورایي به مریخ فرستاده شده اید تا از آخرین 
خ��ط دفاع��ي در مریخ حفاظت کنی��د. زمین در خطر 
حمله اس��ت و تنها کمک تان کمان فوالدي تان است. 
خوش��بختانه ژوپیت��ر نیروهاي عجیبي به این س��رباز 
رومي هدیه کرده است که مي تواند توسط این عناصر 
که از یخ و آتش و رعد و برق هس��تند از قلعه خود در 
براب��ر حمالت ارتش مریخي ه��ا دفاع کند. جاي هیچ 
ریس��کي نیس��ت و جنگ نباید به زمین برسد.در این 
بازي که توسط شرکت Majesco منتشر شده است، 

10 نوع دش��من متفاوت به قلعه حمل��ه خواهند کرد. 
همین طور ش��ما هم مي توانید کمان فوالدي خود را 
ارتقاء دهید تا به حداکثر قدرت تخریب خود برس��د و 
باید تالش کنید تا بتوانید از نیروهاي ژوپیتر اس��تفاده 
کنید. گرافیک بازي بس��یار با کیفی��ت و کاراکترهاي 
طراحي ش��ده بس��یار جذاب و دوست داشتني هستند. 
نس��خه جدید این بازي در اولین روزهاي گذش��ته از 
سال میالدي جدید به طور رایگان براي سیستم عامل 
ویندوزفون 8 به باال  در س��ایت رس��مي ویندوزفون 
 24 MB منتشر ش��ده است و مي توانید آن را با حجم

از نشاني اینترنتي زیر دریافت کنید.
http://goo.gl/I1RCqm

 دوستان عزیز بایت؛ از این به بعد سوال های خود را در زمینه تلفن 
همراه به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت 

ارسالی به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

 س�الم بایت عزیز، اگر امکان دارد در مورد گوش�ی LG G3  به طور 
مفصل توضیح دهید. آیا این گوشی سخت افزار مناسبی دارد؟

با توجه به اس��تقبال خوبی که از ظاهر و طراحی G2، به خصوص قاب بس��یار باریک 
اطراف صفحه نمایش آن صورت گرفت، LG سعی نمود تا همان طراحی را به عنوان 

پایه و اساس G3 استفاده کند.
قاب پشت گوشی همانند HTC One M8، کمی انحنا دارد تا با ارگونومی کف دست 

یکسان باشد و به راحتی در دستان شما بنشیند.
بزرگ ترین مزیت طراحی G2، یعنی قاب فوق العاده باریک دور صفحه نمایش آن، در 

G3 به اوج خود رسیده است!

با این که این گوشی از یک صفحه نمایش بسیار بزرگ 5.5 اینچی بهره می برد، ولی 
فضای اطراف صفحه به قدری باریک اس��ت که باعث شده تا G3 ابعادی تقریبا هم 

اندازه Galaxy S5 داشته باشد.
بنابراین با این که کار کردن با یک دس��ت با G3 تقریبا محال اس��ت، حداقل نگرانی 
خاصی از بابت نگه داش��تن آن در دس��ت خود نخواهید داشت! این ابر گوشی کره ای 
150 گرم وزن داش��ته و ضخامت آن معادل 9 میلی متر اس��ت، بنابراین در کل با یک 

گوشی بزرگ و نسبتا تپل طرف هستیم!
پیش از معرفی رس��می G3، انتظار می رفت که بدنه این گوش��ی تماما فلزی باشد و 
طرفداران LG خود را برای شاخ وش��انه کش��یدن برای HTC بازها آماده کرده بودند 
ولی متاس��فانه LG نیز همانند دیگر رقیب ک��ره ای اش، این رویا را برای طرفدارانش 

به یک حسرت تبدیل نمود.
G3 نیز همانند G2 کامال از پالس��تیک ساخته شده ولی یک سری تغییرات کوچک 

در مواد اولیه و پروسه ساخت آن رخ داده است.
قاب پش��ت گوش��ی دیگر کامال براق نیست و یک روکش مات با ظاهری همانند فلز 
 HTC One برس خرده دارد که ش��اید در ظاهر بس��یار شبیه به پش��ت گوشی تلفن
M8 باش��د ولی اگر این دو گوش��ی را در دست بگیرید، به برتری بدنه One M8 پی 

خواهید برد.
طبق ادعای LG، روکش خاصی که روی قاب پش��تی این گوشی قرار دارد، کامال در 
برابر جذب اثر انگش��ت مقاوم اس��ت اما متاسفانه پس از مدتی که مهمان این گوشی 

بودیم، نمی توانیم صحت این ادعا را تائید نماییم.
 G2 یک پیش��رفت بزرگ نس��بت به G3 ،به هر صورت از لحاظ طراحی و س��اخت
محس��وب می ش��ود و می توان حتی آن را برتر از Galaxy S5 دانست البته با علم به 
این موضوع که Galaxy S5 در برابر نفوذ مایعات و گردوغبار کامال مقاوم است ولی 

G3 فاقد چنین گواهینامه ای است. 

عملکرد سخت افزاری
مس��لما LG برای به دس��ت آوردن دل عالقه مندان به گوش��ی های هوشمند، باید از 
بهترین و به روزترین س��خت افزار موجود در بازار برای G3 استفاده می کرد و این کار 

هم به خوبی انجام شده است.
این ابر گوش��ی ک�ره ای از تراش���ه Snapdragon 801 AC س���اخ�ت ش��رک�ت 
Qualcomm اس��تفاده می کن��د که پردازنده مرکزی چهار هس��ته ای Krait 400 با 

فرکان��س 2.5 گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی Adreno 330 را در این گوش��ی تلفن 
همراه کنترل می کند.

این ترکیب تا تاریخ عرضه این گوش��ی )یعنی اواس��ط تابستان 1393(، قدرتمندترین 
 Google س��خت افزار موجود روی گوشی های اندرویدی است و بازی یا برنامه ای در
Play وج��ود ندارد که بتواند عرق این گوش��ی را در بیاورد! ام��ا یک نکته را باید در 

نظر بگیرید!
سخت افزار این گوشی باید بیش از سه و نیم میلیون پیکسل را تغذیه کند یعنی یک و 
نیم میلیون پیکسل بیشتر از One M8 و یا Galaxy S5، بنابراین اصال جای تعجب 
ندارد که در اکثر آزمایش ها و بنچمارک ها، امتیاز به دس��ت آمده توس��ط این گوشی، 

کمتر از دیگر رقبای Full HD خود باشد.
ب��ا این وج��ود، عملکرد G3 در تمامی زمینه ها عالی اس��ت و هیچ جایی برای گالیه 

وجود ندارد.
در ضم��ن تراش��ه Snapdragon 801 AC موجود بر روی این گوش��ی، از تمامی 

شبکه های مخابراتی از 2G گرفته تا 4G LTE، پشتیبانی می کند.
کامل تری��ن راه های ارتباطی نیز روی G3 قرار داده ش��ده اند ک��ه از مهم ترین آن ها 
می توان به Wi-Fi، نسل چهارم بلوتوث، NFC، حسگر مادون قرمز، DLNA و درگاه 

microUSB 2.0 اشاره نمود.

 ،LG Mobile یک گوش��ی فوق العاده است. تیم طراحی و مهندسی  LG G3 در کل
واقعا سنگ تمام گذاشته اند و توانسته اند با به حداقل رساندن قاب دور صفحه نمایش، 
صفحه ای 5.5 اینچی را در دل یک گوشی 5 اینچی جای دهند. بدنه تماما پالستیکی 
این گوشی نیز، کیفیت ساخت بسیار خوبی دارد و یک سر و گردن بهتر از بدنه دیگر 

پرچم دار کره ای موجود در بازار است.
صفحه نمایش، بلندگو، دوربین و رابط کاربری، مزایایی هس��تند که باعث ش��ده اند تا 

G3 در صدر زنجیره غذایی عاشقان فناوری قرار گیرد!

جنگ با ارتش سیاره سرخ

در ترفند این هفته به یک نکته مهم در خرید گوشي هاي 
آیفون اشاره مي کنیم که دانستن آن از بروز بسیاري از 
مشکالت ناخوش��ایند جلوگیري مي کند. هیچ گاه نباید 
ب��دون داش��تن اطالعات کافي و مش��ورت ب��ا افراد با 
تجرب��ه اقدام به خرید محصوالتي ک��رد که این روزها 
فروش��ندگان به روش هاي گوناگون تنها به فکر س��ود 
خود هستند؛ آن هم براي محصوالت با کیفیت و البته 
گران قیمت شرکت اپل.به طور کلي گوشي هاي موبایل 
ب��ه دو طریق تولید مي ش��وند. در روش اول که روش 
اصلي و رس��مي تولید است، گوشي مورد نظر مستقیما 
توس��ط خود شرکت س��ازنده  و طراح گوش��ي ساخته 
مي ش��ود. براي مثال گوش��ي توسط خود شرکت اپل و 
یا سامس��ونگ یا هر ش��رکتي که مالک گوشي است، 
طراحي مي شود. این نوع گوشي ها به طور قابل توجهي 
قیم��ت باالتري دارن��د. در روش دوم ش��رکت اصلي، 
ساخت گوش��ي را البته با یک س��ري محدودیت هاي 
خ��اص ک��ه ذکر مي کنیم ب��ه یک ش��رکت ثانویه که 
ارائه دهن��ده خدمات موبایل اس��ت، واگ��ذار مي کند. از 
 T.Mobile جمله این شرکت ها مي توان به شرکت هاي
AT&T و Vodafon اشاره کرد.این شرکت ها گوشي ها 

را با قیمت بس��یار پایین تري به فروش مي رسانند و یا 

حتي ممکن اس��ت با بستن قرار دادهایي با کاربر مانند 
این که مشتري باید تنها از سیم کارت هاي این شرکت 
اس��تفاده کند؛ یک گوش��ي آیفون 5 را با داش��تن قفل 
مخصوص ک��ه محدودیت هاي ق��راردادي را تضمین 
مي کند، به رایگان به فروش برس��انند.حال در این بین 
کس��اني هستند که همین گوش��ي هاي قفل شده را با 
روش های��ي Unlock مي کنند و آن را به نام گوش��ي 
کارخانه اي به فروش مي رسانند و این گوشي هاي قفل 
شکست�ه قاب�ل به روز رساني نیستند و در صورت اقدام 
براي به روزرس��اني، قف�ل مي شوند. براي این که از این 
مورد براي گوشي هاي آیف�ون باخبر شوید باید به روش 
زیر عمل کنید.ابتدا به س��راغ منوي تنظیمات رفته و به 
قس��مت General بروید و وارد گزینه About شوید. 
در قس��مت پایین صفحه کدي با نام IMEI را مشاهده 
مي کنید. در س��ایت اینترنتي imei.info که مخصوص 
همین کد اس��ت، اطالعات گوشي ش��ما نمایش داده 
مي ش��ود. براي این کار باید ابتدا یک اشتراک بسازید و 
 Simlock ب�روی�د و گزین�ه Free Check به قسمت
and Warrany Status را بزنید. با این کار اطالعات 

گوش��ي شما اعم از نام شرکت سازنده و قفل بودن و یا 
نبودن گوشي نمایش داده مي شود.

سرتان کاله نرود

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته Magic Farm Ultimate Flower نام دارد. این بازی، یک 
بازی مدیریت زمان و قهرمان آن یک باغبان وقت شناس است.

در هر مرحله از بازی که یک روز کاری باغبان فرض می شود، باید گل  و گیاه بکارید، 
از گل ه��ای خ��ود مراقبت کرده، به آن ها آب بدهید و حش��رات و آف��ات مزاحم را از 
بی��ن ببرید. تمام این کارها با کلیک های پی درپی انجام می ش��ود و هر کار را باید در 
زمان خاص خود و با محدودیت های خاص انجام دهید. در پایان روز، می توانید س��بد 

محصوالت خود را بفروشید.
محصوالت تولیدی باغ متنوع هستند و بالطبع، فروشگاه شما نیز محصوالت متنوعی 
می فروش��د. هر محصول می تواند یک گل خاص باشد که به شکل شاخه ای فروخته 
می ش��ود. عالوه بر این در کنار س��بد فروش، الگو هایی وجود دارد که به ش��ما اجازه 

می دهد دسته گل  درست کرده و گل ها را گران تر بفروشید.
ب��ا درآم��د حاصل از فروش، می توانی��د امکانات باغ خود را تقوی��ت کرده و یا فضای 

کاشت محصوالت را گسترش دهید.
با رس��یدن به س��قف امکانات در ی��ک مزرعه و حل معماهای ه��ر مرحله، به مزرعه 

دیگری می روید که امکانات و البته کار بیشتری دارد.
در ص��ورت تمای��ل می توانی��د این بازی س��رگرم کننده را با حجم��ی نزدیک به 32 

مگابایت از نشانی زیر دریافت کنید.

http://goo.gl/LZUcAv 

گل فروشی را تجربه کنید

 ی�ک بازی نصب کردم ولی هنگامی که  آن را اجرا می کنم، دو گزینه 
OK  و Retry  نمای�ش داده می ش�ود. وقت�ی OK  می زنم، بازی بس�ته 
می شود و وقتی گزینه دیگری را انتخاب می کنم دوباره همین دو گزینه 

نمایش داده می شود. مشکل از کجاست؟ 
این دو دکمه، صرفا دو انتخاب هستند تا رویکرد شما در مقابل  خطای پیش آمده 
مشخص شود. این دو انتخاب معموال زمانی نمایش داده می شود که بازی یکی از 
نرم افزاری  معموال  نیازمندی  این  نمی یابد.  شدن،  اجرا  برای  را  خود  نیازمندی های 
است و به فقدان یک فایل کتابخانه ای و یا یک فایل از فایل های اصلی الزم برای 

اجرای بازی اشاره می کند.
بازی منتظر می ماند تا شما این نیازمندی را رفع کنید. انتخاب دکمه Retry به این 
معنی است که این نیازمندی رفع شد اما از آن جا که شما اقدامی برای رفع مشکل 

نمی کنید، خطا تکرار می شود.
OK نیز به این معنی است که شما قادر به رفع نیازمندی نیستید و بازی از روال اجرا 

نیازمندی  با مطالعه دقیق متن پیام خطا، می توانید دریابید که کدام   خارج می شود. 
بازی تامین نشده است.

 هنگام اجرای بازی، بخش�ی از ص�دای آن )به خصوص مکالمه ها و 
دیالوگ ها( پخش نمی شود. مشکل از کجاست؟

از آن جا که رایانه شما در پخش صداهای معمول و اجرای گرافیکی بازی مشکلی 
نادر  اتفاق  این  کرد.  نرم افزاری جست وجو  ایرادهای  میان  در  باید  را  ندارد، مشکل 
آن  رفع  برای  را  باید روش های مختلفی  دلیل  به همین  و  است  فرد  به  و منحصر 

امتحان کرد.
در اولین قدم بررسی کنید که بازی لزوما مکالمه ای داشته باشد و ولوم پخش تمام 

صداهای بازی در Options بازی قطع نشده باشد.
این امکان نیز وجود دارد که اشکال در کتابخانه  DirectX باشد. در صورت دسترسی 

به اینترنت، این کتابخانه را، به روزرسانی کنید.
درایورهای نامناسب کارت صدا نیز می توانند دلیل بروز این چنین مشکالتی شوند. 
درایورهای کارت صدا را با استفاده از دیسک درایور دوباره نصب کرده و در صورت 

نیاز به روزرسانی کنید.
گاهی ممکن است تنظیمات نامناسب برای صدای بازی یا روش پخش صدا در رایانه، 
این مشکالت را به وجود آورد. تنظیمات ولوم رایانه، کارت صدا و صدای بازی را به 

وضعیت Default در آوردید.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

بازی ابتدا س��عی کردند از داستان بازی دفاع کنند اما 
UbiSoft ترجیح داد وارد موضوعات تاریخی نشود و 

همه داس��تان بازی را صرفا داستانی خیالی و خالی از 
درس های تاریخی معرفی کند.

Dead Kings اولین بس��ته دانل��ودی بازی که البته 

کامال نی�ز رای�گان اس��ت، عن�وان جدی�د در س���ری 
Assassin's Creed اس��ت که سازنده بازی امیدوار 

بود بخشی از شکست Unity را جبران کند؛ اتفاقی رخ 
نداد و این بسته امتیازاتی حتی پایین تر از نسخه اصلی 

بازی دریافت کرد.
در بخش داس��تانی، Dead Kings یک روایت کامال 
خیالی دیگر )!( است که این بار، به هیچ واقعه تاریخی 
خاصی اش��اره ندارد و برای خوش��ایند بازیکنان، سعی 
دارد ارتباطی میان این بازی و نسخه های قدیمی این 
مجموعه برقرار کن��د، اگر چه Arno قهرمان جدید با 
تبر بزرگش، جز در ش��کل لباس پوش��یدن، ش��باهت 
خاصی به قهرمانان قبلی این مجموعه نداش��ته است. 
با این وجود Dead Kings ش��امل حداقل 6 ساعت 
داس��تان جدید برای این بازی است که کمتر از نسخه 

اصلی حاشیه داشته است.
UbiSoft فضای طنزآمیزی برای داستان بازی جدید 

به تصویر کش��یده و در داس��تان به ط��ور عامدانه از 

لطیفه های قرن بیس��ت و یکمی نیز بهره گرفته است 
اگر چه با این کار، از جدیت بازی کاسته است.

از منظ��ر فن��ی، باید گفت ک��ه Dead Kings تقریبا 
بخشی از مش��کالت و باگ های فراوان نسخه اصلی 

را رفع کرده است.
بسته دانلودی بازی هم در کنسول های نسل هشتمی 
و ه��م در رایان��ه بهتر از نس��خه اصل��ی Unity اجرا 
می ش��ود اما بی شک همه مش��کالت بازی رفع نشده 
اس��ت و هنوز شبیه به اس��تاندارد باالی UbiSoft در 
ساخت این مجموعه نیس��ت. به همین دلیل بسیاری 
از منتقدان بازی UbiSoft را به دلیل انتش��ار رایگان 
یک بسته ایراددار برای عذرخواهی از انتشار یک بازی 

ایراددار، به باد انتقاد گرفته اند.
به طور مش��خص، بازیکنان و خری��داران Unity نیز 
چن��دان از این بس��ته دانلودی جدید )ب��دون گیم پلی 
جدی��د( رضایتمند نیس��تند. در واقع تنها کس��انی این 
بس��ته دانلودی را می پسندند که به نوعی با ایرادهای 
Unity کن��ار آم��ده و از آن لذت برده ان��د در غیر این 

صورت، Dead Kings تنها تکراری هر چند کوتاه تر 
و متفاوت از Unity است که همان احساس را تداعی 
می کند. این بس��ته دانلودی از منتق��دان امتیاز 63 را 

دریافت کرده است.

عنوان Evolve یکی از عناوین خوش��نامی اس��ت که 
برای چند س��ال، عالقه مندان به سبک تیراندازی اول 
ش��خص را منتظر نگه داشته است اما سرانجام تا کمتر 
از یک ماه دیگر به عرضه عمومی گذاش��ته خواهد شد. 
 )Left 4 Dead )خال��ق   Turtle Rock Studios

س��ازنده این بازی، تجربه ای موف��ق و به یادماندنی در 
این س��بک از بازی ها دارد و شاید به همین دلیل باشد 
که Evolve در بیشتر فهرست های منتشر شده در مورد 
بازی های خوب سال 2015، جایگاه ثابتی داشته است.

داس��تان Evolve یک کلیشه از سفر انسان به سیارات 
دیگر و مواجهه با بیگانگان اس��ت. بیگانه بازی تکامل 
پیدا می کند و همین تکامل )Evolve( دلیل نامگذاری 
بازی بوده اس��ت. فرآیند تکامل به وسیله موجود بیگانه 
با خوردن دیگر بیگانه های آن سیاره یا تحت تاثیر قرار 
گرفتن او به وس��یله گیاهان و یا حتی رفتار ش��کارچی 
)انس��ان های مهاج��م( اتفاق می افتد و او را با ش��رایط 
تازه تطبیق می دهد. البته این فرآیند تکاملی مش��مول 
فرضیه تکامل دراز مدت داروین نیس��ت و بس��یار آنی 
اتفاق می افتد. مثال بیگانه یک حیوان شاخدار را می بلعد 

و ش��اخ هایی روی سر او ظاهر می ش��ود تا بتواند ابزار 
جدی��دی برای حمله در اختیار داش��ته باش��د و یا مثال 
پوست مستحکم یک جانور مقاوم را از آن خود می کند 

تا در برابر مهاجمان ضعف کمتری داشته باشد.
در بخ��ش گیم پلی )که می تواند به ص��ورت یک نفره 
ی��ا چند نفره اجرا ش��ود(، بازیکن��ان می توانند در نقش 
یکی از 4 شکارچی ایفای نقش کنند. یکی از بازیکنان 
نی��ز می توان��د به عن��وان بیگانه بازی کن��د. ماموریت 
ش��کارچیان، شکار بیگانه تکامل پذیر است و در مقابل 
نی��ز، بیگانه می تواند با پیروزی بر هر 4 ش��کارچی و یا 
ناب��ود کردن پایگاه آن ها، به پیروزی دس��ت یابد. البته 
تمام این نفش ها می تواند توسط هوش مصنوعی بازی 
ایفا شود و یا برخی از آن ها به وسیله انسان و برخی به 

وسیله هوش مصنوعی هدایت شوند.
در کن��ار فرآیند تکامل موجود بیگانه، ش��کارچیان نیز 
می توانند کار مش��ابهی انجام داده و با شکار موجودات 
کوچک تر، Level Up ش��وند و در اصطالح خودمانی، 
تجربه کس��ب کنند. از این منظر، بازی را می توان یک 
نوع نقش آفرینی نیز دانس��ت. البته س��ازنده با کالس 

محور کردن س��بک ب��ازی، مهر تائیدی ب��ر این ادعا 
زده اس��ت. ه��ر ی��ک از بازیکنان می تواند ش��کارچی 
م��ورد عالقه خود را از می��ان 4 کالس مبارزاتی اصلی 
انتخاب کند. کالس های تله گذار، پش��تیبان، پزشک و 
مهاجم، 4 کالس مبارزاتی بازی هس��تند. هر 4 کالس 
مبارزاتی، ابزارها و سالح هایی برای حمله به بیگانه و یا 
دفاع از خود در اختیار دارند اما به طور دقیق تر، هر یک از 
آن  ها در انجام عمل خاصی توانمندتر است. مثال کالس 
تله گذار توانایی بیشتری برای غافلگیر کردن بیگانه دارد 
در حالی که اگر این غافلگیری از سمت بیگانه اتفاق افتد، 
کالس مهاج��م وظیفه حمله متقاب��ل را به مراتب بهتر 
انجام می دهد. کالس پش��تیبان می تواند توانمندی های 
کالس ه��ای دیگر را تقویت کند و کالس پزش��ک نیز، 

صدمات جسمی وارد شده به تیم را درمان می کند.
گرافیک و طراحی هنری Evolve، یکی از برجسته ترین 
خصوصیات این بازی است. ساخت این بازی نزدیک به 4 
سال پیش کلید خورده اما Evolve را می توان یک بازی 
کامال نسل هشتمی دانس��ت. هیچ یک از کنسول های 
نسل هفتمی نیز میزبان  Evolve نخواهند بود. هر یک 
از ش��کارچیان تجهیزات پیش��رفته و عجیبی دارد که با 
جزئیات فراوان به تصویر کشیده شده است. محیط بازی، 
عمدتا جنگل هایی سرسبز به نظر می رسد و در گوشه و 
کنار آن، تجهیزات صنعتی حاصل از مهاجرت انسان ها، 
به چشم می خورد. اگر چه طراحی بیگانگان بازی چندان 
تازگی ندارد اما جزئیات فراوان بازی در گرافیک، بافت ها 
و طراحی هنری، Evolve را به یکی از زیباترین عناوین 

سال 2015 تبدیل کرده است.
این بازی در 21 بهمن برای میزبانی در کنس��ول های 
Xbox One ،PS4 و سیس��تم  های عامل وین��دوز به 

عرضه عمومی گذاشته خواهد شد.

تکامل در برابر اسلحه
Evolve پس از چهار سال، به زودی عرضه خواهد شد

UbiSoft از Unity خیر ندید!
اولین بسته دانلود برای Unity باز هم شکست خورد

 وحید     صف��ایی

ب��ازی Assassin's Creed: Unity ناموفق تری��ن 
عنوان در تمام س��ری Assasin's Creed محسوب 
می شود. بعد از س��ه عنوان موفق در دوره رنسانس و 
بعد از انتش��ار بازی Black Flag به نظر می رسید که 
این مجموعه دائما در حال رش��د اس��ت و چه بسا به 
یک اس��طوره در بازی های رایانه ای تبدیل ش��ود اما 
Assassin's Creed: Unity شبیه به یک شکست 

تمام عیار بود.
امتیاز 70 برای این مجموعه، بیشتر شبیه به لطفی بود 
که منتقدان بازی به آن کرده بودند در حالی که امتیاز 

بازیکنان از 50 بیشتر نشد.
نسخه ویندوزی این بازی با مشکالت فنی بی شماری 
روب��ه رو ب��ود ام��ا UbiSoft زمانی با مش��کل واقعی 
رو به رو ش��د که حتی نس��خه های کنسولی نیز درست 
 UbiSoft کار نمی کردن��د. همین موضوع باعث ش��د
چن��د روز پس از انتش��ار این بازی، از مش��تریان خود 

عذرخواهی کند.
UbiSoft برای جبران خسارت به مشتریان این بازی 

پیش��نهاد داد تا یکی از بازی های جدید این ش��رکت 
را ب��ه رایگان دانلود کنند و وعده داد که اولین بس��ته 
دانلودی برای این بازی رایگان خواهد بود؛ بس��ته ای 

که Dead Kings نام گرفته است.
البته مشکالت UbiSoft در مورد این بازی به مسائل 
فنی محدود نبوده است. Unity داستان پر پیچ و خمی 
دارد ک��ه در اوج درگیری ها در انقالب کبیر فرانس��ه 

اتفاق می افتد.
در آن زم��ان اوضاع به قدری ب��ه هم ریخته بوده که 

تاریخ، تصویر روشنی از وقایع بیان نمی کند.
Unity نیز در داس��تان پردازی های خود به بخشی از 

وقایع تاریخی انقالب فرانس��ه پرداخته اما نوع روایت 
ای��ن ب��ازی از آن دوران در فرانس��ه به ش��دت مورد 
انتقاد قرار گرفته اس��ت. برخی از احزاب این ش��رکت 
در مورد این ب��ازی بیانیه صادر کردند و در مقابل آن 
موضع گیری کردند. اگر چه مس��ئوالن س��اخت این 

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
سید محمدرضا موسوی

مهرانگیز صمیعی
چالوس

افقـی:

جدولشماره352

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 351
بایت جد    ول شماره 350

 سالم بایت. لطفا آموزش ساخت سایت با دامنه tk را توضیح دهید.

 سالم بایتی. لطفا به طور مفصل جی ال ایکس اسپایدر را بررسی کنید.

 سالم. ممنونم از وحید صفایی که در قسمت یادداشت شماره 351 حرف دل جوان ها 
را زد.

 سالم بایت. لطفا درباره هواوی جی750 بنویسید.

 ممنونم بایت! باالخره در مورد "رزیدنت اویل" مطلب نوشتید.

 سالم بایت. اگر ممکن است درباره سرورهاي بازي آنالین و نصب آن و هزینه های 
آن ها توضیح دهید.

 بایتي جان. خواهش مي کنم قسمت کوچکي را به معرفي نرم افزارها و کاربردهاي شان 
اختصاص دهید. بابت ارتقای فناوري اطالعات در جامعه "بي هیچ هزینه اي" از گروه پر 

تالش تان ممنونم. در امان پروردگار بزرگ باشید. 

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

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

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

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

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی سامسونگ گالکسی نوت 3 توضیح دهید. در ضمن 
از هفته نامه خوبتون ممنون. 

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

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

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

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

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

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

مریمخانبیگـی-پوریازحمتکش-حمیدرضازحمتکش-فرهاد
فاطمیپـور-رضادلیر-فاطمهنیازمند-سـیدهادیبیات-شـبنم
صانعی-ساراملکسیما-سمیراخلیلیمطلق-امیرعباسصانعی-
هادیبروشکی-سیدعمادبرادران-مسعودفیروزی-مهدیصارمی
-فاطمهفیروزی-مسعودرئیسالمحدثین-سعیدهخلیلیمطلق-
مریمحسنآبادی-امیدصادقینژاد-روحا...جعفریان-سیدعلیاکبر
خیاطیان-حسـنیوسـفپور-بهزادبرادران-آیدیننوری-فرید
کفیلیعلمداری-زهرهتقیزاده-غالمحسینپاسبانبیرمآباد-حسین
وثوقی-وحیدمسـلمنژاد-مهدیمظلومی-جاللحسینیان-رضا
تهمتنمقدم-فتحا...غفاری-فاطمهمحمدیمقدم-بیژنکچرانلویی
-زهراصنعتی-تهمینهدهقان-رضاغالمی-عیسیدهقان-مژده
اخوانمهـدوي-محمدعلیکریمی-محمدحسـنجعفری-محمد
ذاکـری-جلیلنـوري-عاطفهزرینفـر-فریـدونچاردولي-بهار
اسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-نعمتاسماعیلزاده-علی
خانی-گالبتونخانی-احمدخانی-سبحاناسماعیلزاده-خیرالنساء
رحیمی-پروانهخانی-وحیدخاکپور-مهردادنیسـتاني-سـعیده
مختاريمقـدم-محمـدابطهيمقدم-فاطمهگلی-مهـدينوائي-
امیرحسیننوایي-لیالقاسمیکیا-سمیهخلیلی-سمانهخلیلی-نبات
روانبد-حبیبا...سـبزهکار-شهریارعطایي-آنیتاژالهپور-حسن
مبرا-امیدعربی-مژگانیوسفی-مژدهیوسفی-محمدعربی-عذرا
کیومرثی-حمیدعربی-مجیدغالمی-محمدقزلجه-نیمااسحقزاده
-هادیشیبانیدهجی-اشرفرنجبر-ناصرشرفیصدرآبادی-فرزانه
شرفیصدرآبادی-سعیدشرفیصدرآبادی-فرهادآذرنگ-حسین
اکبرپورنیاسر-جوادغفوری-علیقائنی-امالبنینرمضانی-فاطمه
گوهری-مجتبیرئوف-الهاموثوقی-امینپسندیده-مجیدپسندیده
-محمدحسـنخرمی-محمدجوادلطفیلو-زینـبکریمی-زهرا
حاجیپور-حسیننصری-جوادرحمتی-امیددیمی-مجیدروانبد
-حمیداکبری-حمیدرضارستگار-آمنهالهدادی-افشینسعیدي

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000۹۹۹ قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

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

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

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

1- سرویس Qorg برای این سیستم عامل نرم افزار دارد )صفحه 4( - از 
سخت افزارها 2- از اعضای داخلی بدن - از وسایل حمل و نقل عمومی 
3- واحدی برای شمارش چهارپایان - شاخه ای از علم ریاضی - تازه و 
جدید 4- دین ما شیعیان - جعبه سخت افزاری  5- رطوبت - زیراندازی 
که از پارچه های پشمی ساخته می شود - از شهرهای کشور آلمان 6- نا 
امیدی - مقام و منزلت 7- از انواع گل ها - نام سرویس جدیدی است که 
برای ثبت محلی اخبار و وقایع مناسب است )صفحه 4( 8- از سایت های 
اینترنتی - از عناصر جدول تناوبی 9- یاری - طال - جانور آبزی 10- از 
ویتامین ها - از رنگ ها - از انواع حشرات 11- غول مخابراتی اسپانیا )صفحه 

5( - از زبان های برنامه نویسی

رمز جد    ول 352  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)11 افقی و 4 عمودی( - )6 افقی و  6  عمودی( - )2 افقی و 7 عمودی( - )6 افقی و 1 عمودی(

)8 افقی و 11 عمودی( - )4 افقی و 11 عمودی(

)History( رمز جد    ول شم��اره 351: هیستوری

عمـودی:

1- اپراتور دوم تلفن همراه )صفحه 5( - برش در اصطالح رایانه 2- نام 
- پس��ت الکترونیکی 3- از نرم افزارهای آفیس - نرم افزار رتوش خودکار 
حرفه ای 4- صفحات اینترنتی - روش��ن بودن چراغ ID -پاسخ منفی - 
س��مت 5- مدیرعامل و بنیان گذار Qorg )صفحه 4( - س��نگین 6- از 
سیستم عامل ها - اندیشه ونظر 7- درخت انگور - از بین بردن سایت های 
اینترنتی 8- شخصیت معروف قارچ خور - بخشش 9- نو و دست نخورده 
- جمع کلمه رب 10- خواب سبک - عضو غذاسازی در گیاه - هنگامی 
که می خواهیم کس��ی را به س��کوت دعوت کنیم، می گوییم 11- آخرین 

نسخه فایرفاکس )صفحه 5( - شناسه اینترنتی

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

الگوبرداری روبات سبز

World Pen Scan X نوعی اس��کنر دستی کوچک اس��ت که برای اولین بار در 

جهان اسکنری مخصوص دستگاه های Android طراحی شده است.
این قلم اسکنری بسیار جالب به کاربر این امکان را می دهد تا در حین مطالعه متون 
خارجی اگر به ترجمه آن ها نیاز پیدا کرد، تنها با کشیدن قلم و هایالیت کردن بخش 
مورد نظر بتواند با س��رعت بس��یار باالیی آن را اسکن کرده و بعد از تبدیل به فایل 
دیجیتالی و انتقال به گوشی، تبلت و دستگاه های دیگر سریعا برای کاربر ترجمه کند.

از دیگر امکانات این محصول می توان به وجود فناوری تشخیص خودکار اشاره نمود. 
انتقال فایل های دیجیتالی با فناوری بلوتوث توس��ط این اسکنر به هر وسیله ای که 

مورد نظر کاربر باشد، صورت می گیرد.

کنترلی برای چند کاربرد

ش��رکت معروف Madcatz که س��ابقه طوالنی در تولید انواع دسته بازی در جهان 
دارد ای��ن ب��ار در نمایش��گاه CES 2015 نوعی منحصر به فرد و بس��یار جالب از 

محصوالت خود را در معرض نمایش گذاشت.
این محصول که LYNX9 نام دارد، توانایی تبدیل شدن به اشکال مختلف را داشته 

تا امکان استفاده از لوازم جانبی دیگر به همراه آن فراهم شود.
این دسته بازی امکان جمع شدن کامل، باز شدن بازوها با دسته های قابل جدا شدن 

و امکان اتصال به صفحه کلید QWERTY به قسمت پایین را دارد.
با اتص��ال بلوتوثی می توان آن را به دس��تگاه های اندرویدی متصل کرد. همچنین 

دارای دکمه هایی برای پخش مدیا بوده و عمری باتری آن تا 20 ساعت می باشد.

صفحه کلید میله ای

در میان انواع صفحه کلیدهای بلوتوثی که تا کنون وارد بازار شده اند، نمونه فوق یکی 
از کم حجم ترین و ارگونومیک ترین محصوالتی است که برای انواع لپ تاپ، گوشی، 

تبلت و دستگاه های دیگر تولید شده است.
این صفحه کلید که به شکل سه عدد میله طراحی شده است با خاصیت مغناطیسی 

به یکدیگر متصل شده و امکان تایپ راحت را برای کاربر فراهم می آورد.
ان��دازه آن 104x30.6x11.3 میلی متر ب��وده و 42 گرم وزن دارد. TextBlade در 
این  صفحه کلید کوچک با مکانیس��م ویژه ای کلیدهای تماسی عمل کرده و باعث 

می شود تا سرعت تایپ بسیار باالتر از نمونه های معمول باشد.
باتری آن تا یک ماه شارژ نگه داشته و 100 دالر قیمت دارد.

با لیوان خود موسیقی گوش کنید

این لیوان مخصوص اگر چه مناس��ب برای نوشیدن چای نیست ولی 
به ش��ما این امکان را می دهد تا بتوانید به موسیقی دلخواه تان در هر 
جا که هس��تید گوش دهید.این محصول در واقع نوعی اسپیکر بیسیم 

است که در اندازه لیوان طراحی شده و بسیار سبک و کوچک است.
کیفی��ت صدای آن بس��یار عال��ی ب��وده و می تواند به انواع وس��ایل 
بلوتوث دار متصل شود.برد آن تا 10 متر بوده و دکمه های روی لیوان 
امکان تنظیم صدا و پخش برای شما را فراهم می کند. باتری آن تا 6 

ساعت پخش را پشتیبانی می کند.
قیمت این اسپیکر لیوانی 29 یورو است.

حافظه پر انرژی

 Smart QI یک ش��رکت آمریکایی نوعی ش��ارژر جیبی را به ن��ام
POWER به بازار عرضه کرده اس��ت که می ت��وان با آن همزمان 

وسایل مختلف را که با پورت های متفاوت شارژ می شوند، احیا کرد.
این ش��ارژر که در اندازه یک کارت اعتباری طراحی ش��ده اس��ت، 
مجه��ز به حافظه فلش تا 64 گیگابایت می باش��د. ذخیره انرژی آن 
تا 450 میلی آمپر س��اعت بوده و تا 2.5 ساعت استفاده مداوم از آن 

امکان پذیر است.
این کارت ش��ارژ چند منظوره که در رنگ های مختلف عرضه شده 

است 45 دالر قیمت دارد.

 شاد ی طباطبایی

تماسی برای مواقع اضطرار
تصویری را که مشاهده می کنید نوعی تلفن همراه بسیار جالب را نشان می دهد که در مواقع ضروری کامال 

می توانید روی آن حساب کنید.
این محصول  فقط با 2 عدد باتری استاندارد AA کار می کند که عمر باتری آن تا 15 سال دوام دارد. عالوه 
بر این در شرایطی که شارژر گوشی تان همراه شما نباشد و نیاز به انجام مکالمه فوری دارید، به کمک شما 

خواهد آمد.
گوشی فوق بسیار ساده بوده و هر گونه سیم کارتی می تواند در داخل آن قرار گیرد. تا 10 ساعت به صورت 
مداوم می توانید با آن مکالمه داشته باشید. وجود جی پی اس و چراغ قوه از دیگر ویژگی های این محصول 

است. به عالوه این که این گوشی 100 دالری  کامال ضد آب می باشد.




	B01
	B02
	B03
	B04
	B05
	B06
	B07
	B08
	B09
	B10
	B11
	B12
	B13
	B14
	B15
	B16



