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ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  مهر،  گزارش  به 
نسل  ارائه خدمات  مجوز  امسال  رادیویی شهریورماه 
آن  براساس  و  کرد  صادر  کشور  در  را  موبایل  سوم 
درصد   ۶۷ حدود  است  مدعی  که  اول  همراه  اپراتور 
سهم بازار موبایل در کشور را برعهده دارد از تجهیز 
شبکه اش به نسل سوم و چهارم موبایل خبر داد. از 
این همراه  از  به رغم آن که پیش  تاکنون  آن زمان 
ارائه  کامل  آمادگی  که  بود  کرده  اعالم  بارها  اول 
خدمات نسل سوم موبایل در کشور را دارد اما شواهد 
ارائه  آماده  فنی  لحاظ  از  اپراتور  این  دهد  می  نشان 
سرویس نبوده و اختالالتی که بابت به روزرسانی این 
شبکه به وجود آمده ۶۰ میلیون مشترکی که از این 
خدمات استفاده می کنند را به ستوه آورده است.  در 
حتی  که  است  شده  گونه ای  به  شرایط  حاضر  حال 
مکالمات عادی با استفاده از سرویس های این اپراتور 
مشکالت خاص  هم،  معمولی  پیامک  یک  ارسال  یا 
اسم  به  که  ماجرا  این  است.  کرده  پیدا  را  خودش 
از  مشترکان  بهتر،  سرویس های  سری  یک  دریافت 
سرویس های حیاتی و ضروری که داشته اند، محروم 
شوند، موضوعی است که به هیچ عنوان توسط مردم 
این که  با وجود  قابل قبول نمی باشد.  یا  قابل هضم 
این اختالالت می گذرد  از شروع  نزدیک به چند ماه 
اپراتور  این  و پشت سر هم مشکالتی برای کاربران 
اعتراضات  که  رسیده ایم  زمانی  به  می آید،  وجود  به 
کسی  کمتر  اکنون  و  رسیده  خودش  اوج  به  موجود 
از  که  معمولی  خدمات  کیفیت  از  که  می شود  پیدا 
این اپراتور دریافت می کند رضایت داشته باشد. حال 
مشکالت دیگری نظیر قیمت های نجومی قبض های 
موبایل و دیگر اشکاالت سرویس های این مجموعه 
مردم  روح  کافی سوهان  اندازه  به  مدت  این  در  هم 
بوده است. با این وجود ارائه توضیحاتی در این راستا 
بردباری  و  صبر  داشتن  به  را  مشترکان  بتواند  شاید 

بیشتری تشویق کند.

به روزرسانی ها و اختالالت
ارائه  برای  اول  همراه  شبکه  تجهیزات  رسانی  به روز 
بروز  باعث  کشور  در  موبایل  سوم  نسل  خدمات 
مشترکان  پیامک  و  مکالمات  در  گسترده  اختالالت 
شده است و بسیاری از مشترکان این اپراتور به ویژه 
کنند  می  اعالم  تهران،  مانند  بزرگ  شهرهای  در 
شماره  بار  چندین  مکالمه  بار  هر  بابت  مجبورند  که 
گیری کرده و خط رو خطی و از دسترس خارج شدن 
مشترکان از جمله مسائل دیگری است که مشترکان 

این اپراتور با آن روبه رو هستند.
یکی از مشترکان همراه اول در مرکز تهران می گوید: 
مواجه  آنتن  وصلی  و  قطع  با  تنها  نه  روز  طول  "در 
نیز  دیگر  مشترک  با  تماس  برقراری  بلکه  شوم  می 

بارها  نیز  به راحتی ممکن نیست و در حین مکالمه 
با قطعی و کاهش صدا در هنگام صحبت مواجه می 
از  تهران  آزادی  منطقه  در  دیگری  مشترک  شوم". 
"به  می گوید:  و  است  گله مند  پیامک  ارسال  عدم 
و  می شود  خارج  دسترس  از  موبایلم  مداوم  صورت 

موفق به ارسال و دریافت پیامک نیز نمی شوم".
اختالالت شبکه همراه اول این روزها تنها مربوط به 
این موارد نیست و بسیاری از مشترکان که چندین بار 
مجبور به گرفتن شماره و قطع و وصلی حین مکالمه 
احساس  نیز  صورت حساب شان  قبوض  از  هستند 
اعالم شد که  نمی کنند و حتی در مقطعی  رضایت 
اپراتور  این  حسابگیری  صورت  سیستم  در  مشکل 
سبب افزایش رقم برخی قبوض و اشتباه در محاسبه 

کارکرد مشترکان شده است.
شد،  گفته  آن  از  نمونه ای  تنها  که  اختالالت  این 
مربوط به به روز رسانی و ارتقای شبکه اپراتور همراه 
مشترکانی  از  بسیاری  نارضایتی  باعث  و  است  اول 
شده است که شاید نخواهند از تکنولوژی نسل های 
ارتباط  یک  دهند  می  ترجیح  و  کنند  استفاده  جدید 

پایدار و بدون اختالل داشته باشند.

دفاع وزیر؛ مردم صبر پیشه کنند
اختالالت شبکه تلفن همراه کشور به حدی افزایش 
نیز  ارتباطات  وزیر  گوش  به  ها  نارضایتی  که  یافته 
این  مورد  در  که  کرده  اعالم  بارها  وی  و  رسیده 

اختالالت مجبور به پاسخگویی به اطرافیان است.

اختالالت  این  تایید  با  واعظی  محمود  حال  این  با 
شبکه  به روزرسانی  برای  اپراتورها  که  کرده  تاکید 
اختالالتی  باعث  موضوع  این  و  هستند  ناگزیر  خود 

در برخی مناطق شده است.
صورتحساب  در  اختالالتی  بروز  به  اشاره  با  وی 
مشترکان که اپراتور همراه اول موظف به بازگرداندن 
اضافه دریافتی شده است می افزاید: "این اختالالت 
این  رفع  برای  اپراتورها  و  می شود  رفع  بهمن ماه  تا 

مشکالت بهمن ماه را آخرین مهلت بدانند".
در نهایت این که وزیر ارتباطات از مشترکان موبایل 
می خواهند که صبر پیشه کنند تا شبکه موبایل کشور 
به پایداری برسد و مردم طعم شیرین 3G را بچشند.

فعال کنید تا از دسترس خارج شوید
سوم  نسل  که  معتقدند  اول  همراه  اپراتور  مشترکان 
موبایل این اپراتور اختالل دارد و با وجودی که این 
شهرهای  در  را  تکنولوژی  این  کرده  اعالم  اپراتور 
بزرگ ارائه می دهد هم اکنون این خدمات حتی در 
تهران نیز به صورت کامل اجرا نمی شود و در بسیاری 
از نقاط شهر مشترکانی که موبایل خود را روی این 
خدمات تنظیم کرده اند از دسترس خارج می شوند. 
این  در  اپراتور  این  اگر  که  گفت  باید  میان  این  در 
حد آمادگی اجرای این سرویس را نداشته است، شاید 
به  تا  می کرد  صبر  بیشتری  زمان  مدت  تا  بود  بهتر 
مرحله آمادگی نزدیک شود و پس از آن کمتر کاربران 

و مشترکانش را دچار دردسر می کرد.

همراهی که تنهایت می گذارد!
اعتراض مشترکان و اختالالت تمام نشدنی شبکه همراه اول

این اختالالت تا بهمن ماه رفع می ش�ود و اپراتورها برای رفع این مش�کالت 
بهمن ماه را آخرین مهلت بدانند

احتکاری قانونی، پر سود و کم ضرر

 سعید    طباطبایی

بسته به نوع کلمه ای که انتخاب کرده اید احتمال دارد دچار بهت و حیرت شوید؛ "چه 
طور ممکن اس��ت این کلمه قبال به فکر کس دیگری رسیده باشد؟" یا مثال "این که 
نام شرکت تجاری من است، چرا یکی دیگر قبال آن را ثبت کرده است؟" معموال در 
چنین ش��رایطی، اغلب افرادی که در ثبت دامنه ناکام مانده اند، س��ریع در نوار آدرس 
کلمه مورد نظر را تایپ می کنند تا ببینند، کس��ی که قبال دامنه را ثبت کرده چه جور 

سایتی را روی آن آدرس راه انداخته است.
نتیجه ولی ش��گفت آور است، از سایت خبری نیست. فقط یک صفحه اطالع رسان که 
به شما می گوید: "این آدرس اینترنتی به فروش می رسد". این یعنی این که یک نفر، 
قبل از شما زرنگی کرده و یک آدرس اینترنتی، همنام شرکت شما، کسب و کار شما، 
برند ش��ما، رسانه شما ثبت کرده و حاال اگر دوست دارید سایت تان را روی آن آدرس 
راه بیندازید، ناچارید با فرد مورد نظر وارد مذاکره شوید و آدرس را از او بخرید. به این 

کار می گویند احتکار دامنه.
ماجرای احتکار دامنه فراتر از س��رگرمی و س��ودجویی موردی افراد خاص است. این 
کار این روزها به نوعی کس��ب و کار تبدیل ش��ده است. یعنی افرادی به شکل کامال 
سیس��تماتیک، روی یک س��ری آدرس اینترنتی چنبره می زنند و صبر می کنند تا روز 
مبادا. روز مبادا زمانی اس��ت که مشتری خاص آدرس مورد نظر پیدا می شود و گاهی 
رقم های��ی فراتر از ح��د تصور ب��رای آدرس خاصی می پردازد. با یک جس��ت وجوی 
سرانگش��تی در اینترن��ت احتماال با تع��داد زیادی از این دارن��دگان دامنه انبوه مواجه 
می شوید. رقم تعداد دامنه های در اختیار هر یک از این افراد ممکن از ارقام پایین مثل 

2۰ و 3۰ آغاز شود و تا چند صد دامنه پیش برود.
بعضی از این افراد سایت هایی را برای فروش دامنه های در اختیار خود راه انداخته اند و 
همچون یک ویترین، برای دامنه های خود بسته کیفیت و تعداد حروف و نوع کلمات 

ارقامی را تعیین می کنند. 
تجارت پرسود

تجارت دامنه به حداقل س��رمایه گذاری نیاز دارد و ش��ما می توانید تا پنج سال با خیال 
راحت کاالی تان را احتکار کنید! برای فروش کاال نیز عالوه بر آن که برخی مشتریان 
به صورت گذرا در س��ایت های خرید و فروش دامنه، با دامنه ش��ما برخورد می کنند و 
جنس��تان را در ویترین آن ها مشاهده می کنند، برخی نیز کامال هدفمند به سمت شما 
می آیند چرا که نام دامنه احتکار شده توسط شما بخشی از فعالیت، عنوان شرکت، نام 
س��ازمان یا هر چیز دیگر مرتبط با ایشان اس��ت و برای آن ها از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار اس��ت. حتی گاهی نام های احتکار ش��ده جزئی از نام های رسمی و دولتی به 

شمار می روند )دامنه هایی همچون majles.ir را فرض کنید(.
افرادی که به این کار مش��غول هس��تند گاهی اوقات تا ه��زاران دامنه را نیز به ثبت 
می رسانند، چرا که سرمایه گذاری در این کار نیازمند هزینه اندک است اما سود بسیار 
زی��ادی را همراه دارد. به عنوان مثال فرض کنید فردی هزار دامنه را برای مدت یک 

سال به ثبت برساند.
سرمایه مورد نیاز چیزی حدود چهار میلیون تومان خواهد بود اما در صورتی که یکی 
از همین دامنه ها به قیمت ده میلیون به فروش برود، نه تنها 999 دامنه دیگر سودی 
خالص را برای این س��رمایه گذاری به ارمغان می آورند بلکه مبلغ سرمایه گذاری اولیه 
نیز به س��ادگی بازگش��ته است؛ تجارتی پر سود، کم خطر، با بازگشت سرمایه سریع و 
بدون هزینه های جانبی همچون پول آب و برق و مالیات و موارد دیگر چه کس��ی از 

این نوع تجارت بدش می آید؟ 

یادداشت
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ش��اید ش��ما هم تا به حال نام س��رویس پادکست را 
ش��نیده اید، اگ��ر بخواهی��م این س��رویس را به بیانی 
بس��یار س��اده معرفی کنیم، باید گفت که پادکس��ت 
سرویسی اس��ت که میکروفون را در اختیار همه افراد 
ق��رار می دهد تا هر چیزی که دوس��ت دارند بگویند و 
ضب��ط کنن��د و آن را روی وب ق��رار داده و به گوش 
جهانیان برس��انند. این س��رویس در ابتدای کارش به 
همین س��ادگی عمل می ک��رد و تنها توس��ط کاربران 
عادی و غیرحرفه ای برای تولید بسته های صوتی مورد 
اس��تفاده قرار می گرفت اما در حال حاضر شرایط بسیار 
تغییر پیدا کرده است و این سرویس توسط ایستگاه های 
رادیوی��ی حرفه ای اس��تفاده می ش��ود. با ای��ن اوصاف 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که این سرویس هم 
مانند بسیاری از سرویس های دیگر به حالت تجاری و 
شرکتی شدن نزدیک می شود. به همین دلیل بسیاری 
از کارشناسان گیرنده شان را روی موج پادکست تنظیم 
کرده اند تا ببینند این موج در حال حرکت به کدام سمت 
است. البته این را هم باید گفت که چند سالی است که 
پادکس��ت به محبوبیت زیادی رسیده است و تمام این 
محبوبیت را نی��ز مدیون افزایش تعداد کاربران آی پاد 
است زیرا این ابزار دیجیتالی آسان ترین روش برای به 
اشتراک گذاش��تن محتویات صوتی از طریق اینترنت 
به حس��اب می آید و به این ترتیب آی پاد به پلی برای 
همه گیر ش��دن پادکس��ت تبدیل شد. جالب است که 
بدانید اسم پادکست هم بی ربط به آی پاد نیست، واژه 
پادکس��ت از ترکیب دو واژه iPod و Broadcast  به 

وجود آمده اس��ت که در واژه نامه جدید آکسفورد این 
لغت به عن��وان برترین واژه س��ال در زمان ایجادش 
ش��ناخته ش��ده اس��ت و در تعریفی که برای آن ارائه 
شده اس��ت، پادکس��ت یک برنامه رادیویی دیجیتالی 
اس��ت که برای دانلود توس��ط دس��تگاه های شخصی 
پخش ص��دا، روی اینترنت قرار داده می ش��ود. نقطه 
اوج و محبوبیت پادکست از سال 2۰۰4 به بعد بود که 
گسترش این پدیده به حدی رسید که حتی تعدادی از 
س��خنرانی های رئیس جمهورهای کشورهای مختلف 
به صورت پادکست روی سایت هایشان قرار می گرفت. 
در ح��ال حاضر هم بعضی از افراد به صورت حرفه ای 
روی پادکس��ت س��رمایه گ��ذاری می کنن��د و جالب 
اس��ت که بدانید از این طریق ارتباط بس��یار مناسبی 
با مخاطبانش��ان برق��رار کرده اند و طرف��داران زیادی 
هم دارند. یکی از ش��بکه های پادکست که طرفداران 
بس��یاری هم دارد The Pod Delusion نام دارد که 
متعلق به جیمز اوملی" James O’Malley"، اس��ت. 
بسیاری از کاربران با صدای او آشنایی دارند ولی شاید 

چهره اش را ندیده باشند.
در این هفته مصاحبه ای را با این مدیر جوان داریم که 

مطمئنا برای شما هم قابل توجه خواهد بود.

 شما با توجه به 550 هزار پادکست دیگری 
که روی اینترنت قرار دارد، به صورت واضحی 
چه  در  را  آن  دلیل  شده اید.  ظاهر  موفق تر 

می بینید؟

برنامه ما هفتگی اس��ت و چند س��الی از طول عمرش 
می گذرد و خوشبختانه ش��نونده های بسیار زیادی هم 
دارد. به نظر من موفقیتی که به دست آورده ایم بیشتر به 
خاطر س��اختار برنامه مان است. ما گزارش های مختلف 
را به هم وصل می کنیم، با این حس��اب مردم می دانند 
که اگر از گزارشی خسته شدند می توانند آن را رد کنند 
تا به بخش مورد عالقه ش��ان برسند. شاید اکنون کمتر 
کسی حاضر شود که به برنامه ای گوش بدهد که مدت 

طوالنی در مورد یک موضوع خاص صحبت می کند.

 چه نکته مثبتی در پادکست می بینید؟
به نظر م��ن در حال حاضر کارب��ران برای وقت خود 
بسیار بیش��تر از گذش��ته ارزش قائل هستند و حاضر 
نمی ش��وند که مدت زیادی را ص��رف گوش کردن یا 
دی��دن فایلی بکنند که تنها بخش��ی از نیازهای آن ها 
را برآورده می کند. نکته مثبت پادکس��ت این است که 
شما به آس��انی می توانید بخش های مختلف آن را رد 
کنید و تنها قسمت هایی را گوش کنید که نیاز دارید.

راه  همین  از  را  خود  زندگی  شما  آیا   
می گذرانید؟

م��ن در ش��رکتی کار می کن��م که بای��د در طول روز 
بیش از 1۰۰ پادکس��ت را روی اینترنت آپلود کنم اما 
متاس��فانه درآمد این کار به اندازه ای نیست که بتوانم 
زندگ��ی ام را به راحت��ی بگذارنم و مجب��ورم کارهای 

دیگری هم داشته باشم.

 به نظرتان پادکست فراگیرتر نشده است؟
به نظر من پادکس��ت در حال حاضر به یک سرویس 
تخصص��ی تبدیل ش��ده اس��ت که تمام ش��بکه های 
رادیوی��ی معتبر جه��ان از آن اس��تفاده می کنند و به 
راحت��ی تمامی برنامه های خ��ود را روی اینترنت قرار 
می دهند. مس��لما امکانات اس��تودیوهای رادیویی به 
قدری زیاد اس��ت که کاربرانی که در منزل پادکس��ت 

تولید می کنند، نمی توانند با آن ها رقابت کنند.

 پس چه دلیلی دارد که کاربران پادکست را 
در منزلشان تولید کنند؟

درس��ت اس��ت که در آن ص��ورت کیفیت پادکس��ت 
باالتر می رود اما کس��ی که در ی��ک رادیو کار می کند، 
محدودیت های بس��یار زیادی دارد و مس��لما نمی تواند 
ه��ر آن چیزی که دوس��ت دارد را بگوید و آزادی عمل 
کمتری داش��ته و عده ای به کارش نظارت دارند و این 
موضوع باعث کاس��ته ش��دن از جذابی��ت کار تولیدی 
خواهد ش��د. همچنین ش��بکه های رادیویی نمی توانند 
ریسک کنند و ممکن است که به دلیل داشتن مخاطب 

میلیونی در صورت یک اشتباه از آن ها شکایت شود.

حتما خبرهایش به گوش ش��ما هم رس��یده اس��ت که چین در هفته گذش��ته در یک 
حرکت غافلگیرانه، سرویس جی میل را از دسترس کاربرانش خارج کرد. این کار باعث 
شد که تعداد زیادی از کاربران این سرویس محبوب شرکت گوگل، برای دسترسی به 
حس��اب کاربری خود با س��ختی مواجه شوند. فیلتر شدن این سرویس در چین اتفاقی 
ب��ود که تمامی خبرگزاری ها به عن��وان یکی از موضوعات اصلی خبرهای خود به آن 
پرداختن��د. بعد از مدت ها کش و قوس های فراوان و ماه ها اختالل س��ایت گوگل در 
کش��ور چین این اتفاق افتاد و هدف اصلی دولت چین از این کار این بود که کاربران 
چینی به نوعی مجبور ش��وند تا از موتور جس��ت وجوی دیگری استفاده کنند و میزان 

وابستگی آن ها به گوگل کاسته شود.
در این رابطه باید گفت که در حال حاضر بسیاری از کشورها هستند که از در دسترس 
قرار گرفتن اطالعات مردم خود در ش��بکه های اجتماعی و دیگر س��رویس دهندگان 
خارجی هراس دارند و به نوعی س��عی می کنند تا با ایجاد نمونه های مش��ابه داخلی، 
امنیت کاربران خود را تا حدی افزایش دهند. چین هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت 
و ت��الش می کند ت��ا میزان ضریب نفوذ گوگل در میان کاربران چینی را کاهش دهد. 
با توجه به این که چین پیش��رفته ترین مکانی��زم فیلترینگ در جهان را دارد، تا کنون 
بس��یاری از سایت های پربازدید جهان توسط دولت این کشور فیلتر شده اند و شاید بد 

نباشد که در این مورد بیشتر توضیح دهیم.
باید گفت که تقریبا هر س��رویس جدیدی که توسط گوگل راه اندازی می شود، توسط 
چینی ها مس��دود می ش��ود. ب��ه عنوان نمونه در ج��والی 2۰11 بود ک��ه گوگلی ها با 
فیلترین��گ گوگل پالس در چین مواجه ش��دند و بعد از آن ه��م مدیر اجرایی گوگل 
بارها از وضعیت آزادی اینترنت در چین در مصاحبه های مختلف خود انتقاد کرد. البته 
س��رویس های دیگری نظیر یوتیوب و توییتر هم در سال 2۰۰9 در چین فیلتر شدند. 
در مورد شبکه های اجتماعی باید گفت که گوگل پالس اولین شبکه اجتماعی نبود که 
در چین فیلتر شد و قبل از آن هم محبوب ترین شبکه اجتماعی جهان یعنی فیسبوک 
در چین مس��دود شد. فیسبوک در سال 2۰۰8 در چین فیلتر شده و اعتراضات زیادی 

را کاربران چینی در این رابطه انجام دادند.
یکی از دالیل فیلتر ش��دن این پایگاه برای چینی ها، انتشار گسترده اعتراضات اقلیت 
مس��لمان چین در این پایگاه بوده اس��ت. شبکه اجتماعی اینس��تاگرام که یک شبکه 
اجتماع��ی عکس اس��ت هم یکی از معدود س��ایت های خارجی بود ک��ه تا چند وقت 
پیش دولت چین به آن کاری نداش��ت اما بعد از تظاهرات گسترده مردم هنگ کنگ 
و انتشار عکس های آن در این شبکه اجتماعی، دولت چین در 19 سپتامبر 2۰14 این 
وب سایت را هم از دسترس خارج کرد. از میان سرویس دهندگان اینترنتی هم دولت 
چین به بالگ اسپات و ورد پرس رحم نکرده و آن ها را به ترتیب در سال های 2۰۰9 

و 2۰11 فیلتر کرده است.
در میان پایگاه های خبری آنالین هم سایت خبرگزاری بی بی سی در اکتبر سال 2۰14 

توسط این کشور فیلتر شد.
همان گونه که می بینید در حال حاضر س��ایت های خارجی بی شماری وجود دارند که 
دولت چین با یک حرکت قاطعانه به فیلترینگ آن ها می پردازد و تمام فکر دولت این 
کش��ور این است که به نوعی وابس��تگی کاربران چینی به سرویس دهندگان خارجی 
کم شده و در همه چیز به شکل مستقلی فعالیت کنند. دیوار آتش عظیم چین، در حال 
حاضر یکی از بزرگترین دغدغه های ش��رکت های خارجی است زیرا باعث می شود که 

تعداد زیادی از کاربرانشان ریزش پیدا کنند.

چین، قلع و قمع می کند
 گلس�ا ماهی�ان

صداهایی از نوع مجازی

مصاحبه با جیمز اوملی، تولید کننده پادکست

پادکست یک برنامه رادیویی دیجیتالی است که برای دانلود، روی اینترنت قرار 
داده می شود

یادداشت

www.YasDL.com
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اگر حس��رت یک خ��ط تلفن بر دلتان مانده اس��ت تا 
بتوانی��د برای اس��تفاده از ADSL از آن بهره بگیرید، 
بیه��وده به دلتان صابون زده اید! چرا که اگر به ش��ما 
 ADSL خط تلفن هم بدهند باز نمی توانید روی آن از

استفاده کنید.
متاس��فانه روشی که توس��ط مخابرات برای گسترش 
خطوط تلفن اس��تفاده می ش��ود تبدیل به مانعی شده 
اس��ت تا نگ��ذارد ش��ما ب��ه ADSL کم خطرتر و کم 
هزینه تر نسبت به دیگر روش های رایج برای دستیابی 

به اینترنت پر سرعت دسترسی پیدا کنید.
اگر از هر فاکتوری در مس��یر توسعه شهری در ایران 
خیال راحت داش��ته باش��یم همیش��ه باید نس��بت به 
مس��ائل ارتباطی در کش��ور نگران و ناراحت باش��یم. 

گس��ترش ش��هرها خیلی دور از انتظار نبوده و نیست 
و برنامه ریزان و مس��ئوالن خدمات شهری از سال ها 
پی��ش باید فک��ر چنی��ن موقعیت های��ی را می کردند. 

هیچگاه مخابرات خیال آسوده برای ما نمی گذارد.
آیا کس دیگری نیس��ت که بتوان��د خدمات بهتری را 
ارائ��ه دهد؟ آیا باید به هر قیمت��ی ماند و از آن جایی 
که ت��وان ارائه خدمت وجود ندارد، ب��ه نوعی در ارائه 

خدمات خیانت کرد؟
آی��ا خنده دار نیس��ت در قرن 21 یک خان��ه برای دو 
س��ال و ده ماه خط تلفن نداشته باشد و بعد مخابرات 
حواس��ش به همه جا باش��د به غیر از وظیفه اش؟! چه 
تفاوت��ی ب��ا قرون وس��طی داری��م؟ امیدواریم هر چه 

سریع تر به این وضعیت رسیدگی شود.

مجله پزشکی ورزشی
از ارتباط علمی ورزش و سالمت بدن اطالع پیدا کنید

اولی�ن لینکدونی این هفته را به مجله اینترنتی علوم ورزش�ی "اس�پورتفا" 
اختصاص داده ایم. در این مجله اینترنتی شما می توانید از محل برگزاری و 
زمان همایش ها و کنفرانس های مرتبط با علوم ورزشی مانند ارتباط ورزش 
ک�ردن افراد با هوش میانه مطلع ش�وید. همچنین ق�ادر خواهید بود اخبار 
نش�ریات علمی و پژوهشی در زمینه ورزش را دنبال کرده، با تازه های نشر 
کتب علمی و ورزش�ی آشنا ش�ده و مقاالت علمی و پژوهشی مرتبط با این 
حوزه را مطالعه نمایید. افزون بر موارد باال از دیگر قسمت های سایت می توان 
به ارتباط ورزش با پزش�کی، محاسبه گر آنالین، مشاوره تلفنی و فروشگاه 

شارژ اسپورتفا اشاره کرد. 
www.sportfa.ir

دنیای حشرات
با حشره شناسان بزرگ ایران آشنا شوید

پایگاه اطالع رسانی حشره شناسی ایران دومین وب سایت پیشنهادی این 
هفته می باشد. در این سایت نشریات علمی و مقاالت علمی مرتبط با دنیای 
حشرات ارائه شده اس�ت. افزون بر این ها ارائه پایان نامه های دانشجویی، 
معرف�ی کنفرانس ها، کت�ب و نرم افزاره�ای مرتبط و گال�ری عکس دیگر 
قسمت های این وب سایت را تشکیل می دهند. همچنین عالوه بر موارد باال 
شما می توانید از اخبار علمی سایت بهره مند شده، پرسش های خود را مطرح 
کرده و پاسخ دریافت نمایید و نیز با حشره شناسان مطرح ایران آشنا شوید. 
ضمن این که شما قادر خواهید بود از طریق این پایگاه اطالع رسانی به دیگر 

سایت های مرتبط دسترسی پیدا کنید. 
www.entomology.ir

دنیای نانو
استفاده صحیح از فناوری نانو را آموزش ببینید

ام�روزه فناوری نانو به عنوان یک فن�اوری برتر در تمامی علوم و جنبه های 
مختلف زندگی کاربرد فراوانی دارد. در وب سایت "نانوسان" شما می توانید 
اخبار علمی و آموزشی مرتبط با حوزه نانو را دنبال کنید. همچنین شما قادر 
خواهید بود منابع علمی و آموزشی این فناوری را دانلود کرده و مباحث نانو 
فناوری را آموزش ببینید. از دیگر قسمت های این سایت علمی می توان به 
معرفی زمان و مکان برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط با فناوری 
نانو و نیز ثبت نام و شرکت در مسابقه ملی فناوری نانو اشاره کرد. ضمن این 

که امکان شرکت در نظرسنجی سایت برای شما فراهم شده است. 
www.nanosun.ir

جریان چشم تاریک
تقابل فراماسونری با اسالم در عصر ظهور

آخرین پیشنهاد لینکدونی این هفته به یک سایت تاریخی مذهبی مربوط 
می شود. و ب سایت چشم تاریک به جریان شیطانی فراماسونری و بررسی 
نقش این جریان مخفی در وقایع عصر ظهور می پردازد. در این سایت به 
تاریخچه به وجود آمدن فراماسونری در جهان و ایران و ارتباط آن با مکاتب 
فکری منحط مانند بهائیت و سازمان های جاسوسی و نظامی صهیونیسم و 
نیز سازمان های هنری مانند هالیوود پرداخته شده است. افزون بر این در این 
سایت تاثیر این جریان بر انسان ها در عصر ظهور و تقابل آن با دین مبین 

اسالم مورد بررسی قرار گرفته است.
www.dajjal.ir

ش��رکت Polaroid این هفته اعالم کرد که ش��رکت 
Blipfoto ب��ه آن پیوس��ته تا در جه��ت ماموریتی که 

برای خ��ود تعریف کرده به آن کمک کند. س��رویس 
Blipfoto در حقیقت یک س��رویس نقل داستان و یا 

مستندس��ازی وقایع زندگی با استفاده از تصاویر است 
که توانس��ته تا کنون برای وب و سیس��تم عامل های 
اندروی��د و iOS محصول خود را برای اس��تفاده افراد 

مختلف ارائه دهد.
وج��ه تمای��ز س��رویس Polaroid و Blipfoto ب��ا 
 Momento مانن��د  دیگ��ر  مش��ابه  س��رویس های 
Heyday، و Day One در ثب��ت و ضب��ط و ب��ه 

اشتراک گذاری تصاویر است.
در ای��ن س��رویس کاربران تنها می توانن��د در هر روز 
یک عکس را به اش��تراک بگذارند. اس��کات هاردی، 
مدیرعامل و رئیس شرکت Polaroid در رابطه با این 
موضوع می گوید: "افراد در هر روز 1.8 میلیارد تصویر 

را ثبت و ذخیره می کنند".
این آمار با توجه به این که تعداد دس��تگاه ها با امکان 

تصویربرداری روزبه روز در حال افزایش اس��ت، رش��د 
خواهد داشت.

 Polaroid هر چند عجیب به نظر می رس��د اما ش��عار
به تصویر کشیدن لحظات زندگی است و معتقد است 
که با این روش افراد عکس های بهتر و زیباتری را به 

اشتراک خواهند گذاشت.
ش��اید نزدیک به 1۰ سال از عمر Blipfoto بگذرد اما 
این سرویس توانست در سال 2۰1۰ از سرمایه گذاران 
مختل��ف، س��رمایه ای را اخ��ذ کند. ت��ا آن زمان این 
سرویس در اروپا مش��غول به گسترش شبکه کاربران 
خود بود و اعالم ش��ده در حال حاضر از 1۷5 کش��ور 
جه��ان کاربر عضو دارد و هر م��اه بیش از 5۰۰ هزار 

بازدید را در آمار خود ثبت می کند.
اف��راد می توانن��د پس از ثبت نام در این س��رویس که 
در نشانی polaroidblipfoto.com قرار دارد، چه از 
طریق اینترنت و وب و یا از طریق دستگاه های مبتنی 
ب��ر اندروید و iOS یک تصویر از لحظات ناب زندگی 
خود بگیرن��د و در صورت تمایل برای آن متنی را نیز 

حاضر کنند. س��پس آن تصویر را به همراه متن حاضر 
ش��ده بین افراد عضو در س��رویس های Polaroid و 
Blipfoto یا بین دوس��تان و آشنایان خود به اشتراک 

بگذارند. عالوه بر این هر فرد در این سرویس می تواند 
پس��ت های افراد دیگ��ر را دنبال ک��رده و از تغییرات 
داده ه��ای آن ها مطلع گردند یا نظر خود را در رابطه با 

هر تصویر اعالم کنند.
ب�ه گ����زارش Techcrunch س��روی�س اینترنت�ی 
PolaroidBlipfoto از تع��داد دقی��ق کارب��ران خود 

صحبتی نکرده اس��ت اما در فروشگاه اپل تا کنون به 
رتبه 43۰ هم رسیده است.

این س��رویس جدید اخیرا در فروشگاه گوگل نیز قرار 
گرفت��ه و ش��رکت Polaroid اعالم ک��رده که برای 
کاربران اپل نیز به زودی یک نس��خه به روز ش��ده را 
ق��رار خواه�د داد ام���ا ب�ه ظاهر ب��ه دلیل تعطیالت 
س��ال جدید میالدی که به خاط�ر آن فروش��گاه اپل 
نیز تعطیل می باش��د، اعالم نس��خه جدید چند روز به 

تعویق خواهد افتاد.

خط تلفن هم فایده ای ندارد!

خاطره ای از یک لحظه

 علیرض��ا مظاه�ری

شرکت Polaroid برای دستیابی به آرزوهایش همکاری می کند

لینــــکدونی

www.YasDL.com
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تصمیم شرکت مایکروسافت برای ارائه مرورگر جدید 
باعث تعجب بس��یاری از کاربران ش��د چراکه پیش از 
ای��ن از عرضه IE12 برای وین��دوز 1۰ خبر داده بود. 
به گفته تحلیلگران، ممکن است نسخه IE11 آخرین 

نسخه از این مرورگر باشد.
شرکت مایکروسافت قصد دارد به جای ارتقای مجدد 
 ،IE12 مرورگر خود برای سیس��تم عامل بعدی و ارائه
همراه با انتش��ار ویندوز 1۰ و IE11 یک مرورگر وب 
جدید به نام "اس��پارتان" ارائه دهد که بیش��تر ش��بیه 

کروم و فایرفاکس است. 

ویژگی های مرورگر جدید مایکروسافت
مناب��ع آگاه اع��الم کرده اند هنوز نام تجاری رس��می 
برای مرورگر جدید مایکروس��افت انتخاب نشده است 
و "اسپارتان" یک اسم رمز می باشد. در روز 2۰ ژانویه 
س��ال جاری نام تجاری IE بیس��ت س��اله می شود. با 
گذش��ت حدود دو دهه از نام تجاری IE برای مرورگر 
مایکروس��افت، این ش��رکت قصد ندارد مرورگر جدید 

خ��ود را ب��ا این نام عرضه کند. ش��اید دلی��ل انتخاب 
ن��ام دیگر ب��رای مرورگر جدید، تاکید مایکروس��افت 
بر متفاوت بودن آن با نس��خه های قبلی IE باشد. در 
"اسپارتان" از موتور جاوااسکریپت چاکرا و موتور رندر 
تریدنت استفاده می ش��ود. در IE11 نیز از موتور رندر 

تریدنت استفاده خواهد شد.
بر این اس��اس مایکروس��افت دو مرورگر مجزا مبتنی 
بر تریدنت دارد. "اس��پارتان" نسبت به IE11 سبک تر 
و س��ریع تر اس��ت و در نس��خه های تلف��ن هم��راه و 
دس��کتاپ وین��دوز 1۰ ارائ��ه خواه��د ش��د. احتمال 
می رود مایکروس��افت در مح��دوده زمانی نزدیک به 
پایان ژانویه حدود بیس��ت و یکم ای��ن ماه، به همراه 
معرفی قابلیت  های جدید ویندوز 1۰، از مرورگر جدید 
خ��ود رونمایی کند. این ش��رکت قرار اس��ت نس��خه 
پیش نمای��ش ویندوز 1۰ را در م��اه ژانویه عرضه کند 
اما هنوز عرضه  "اس��پارتان" به همراه نس��خه جدید 
سیس��تم عامل مایکروس��افت قطعی نیست. دلیل آن 
این اس��ت که کارشناسان مایکروس��افت به کاربردی 

بودن مرورگر جدید در آخرین نس��خه سیس��تم عامل 
خ��ود مطمئن نیس��تند. با ای��ن حال انتظ��ار می رود 
نسخه های دس��کتاپ و تلفن همراه "اسپارتان" اوایل 
سال 2۰15 در دسترس آزمایش کنندگان قرار گیرد تا 

با بررسی آن، تغییرات الزم ایجاد شود. 

فرصتی برای جبران
یکی از برنامه های مهم مایکروس��افت، ارائه نرم افزار 
و خدمات مختلف برای بس��ترهای غیرویندوز اس��ت. 
اگرچه هنوز این ش��رکت برای انتق��ال مرورگر جدید 
خود به سیس��تم عامل های غی��ر ویندوز مانند اندروید 
و iOS برنامه مش��خصی ارائه نداده اس��ت اما از دید 
کارشناسان، توسعه فعالیت های مایکروسافت فرصت 
مناس��بی برای تقویت جای��گاه این ش��رکت در بازار 
فناوری اطالعات خواهد بود. حال این س��وال مطرح 
می ش��ود که آیا مایکروسافت خواهد توانست با ارائه و 
توس��عه مرورگر جدید خود، سهم کاهش یافته IE در 

سال های اخیر را جبران کند؟

خاطره ای از یک لحظه

مقصر کیست؟
رشی�د     زارعی 

شرکت Polaroid برای دستیابی به آرزوهایش همکاری می کند

اسپارتان از راه می رسد

هنگام��ی ک��ه اتف��اق ناخوش��ایندی رخ می دهد، به 
ط��ور معمول افراد قبل از هر چی��زی به دنبال مقصر 
می گردند. این مساله تا حدودی برای حل مشکل الزم 
است اما به نظر می رسد نخست ریشه یابی اتفاق مورد 
نظر از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. یکی از مسائل 
مبتالبه حوزه اینترنت کم فروشی از سوی شرکت ها به 
ویژه در ارائه اینترنت حجمی اس��ت. برخی از کاربران 
نسبت به اتمام ناگهانی حجم اینترنتی ابراز نارضایتی 
کرده و احس��اس می کنند زمان تمام ش��دن ظرفیت 
اینترنت ش��ان مطابقت چندانی با میزان مصرف آن ها 
ندارد. به همین علت، کاربران شرکت های اینترنتی را 
به کم فروشی متهم می کنند. این شرکت ها نیز هکرها 
را مقص��ر می دانند که به اینترنت کاربران دسترس��ی 

پیدا کرده و با افزایش ترافیک مصرفی، حجم اینترنت 
را اس��تفاده می کنند. فارغ از این که چه کس��ی مقصر 
است، وظیفه جلوگیری و رسیدگی به این امر بر عهده 
رگوالتوری می باشد. رئیس س��ازمان تنظیم مقررات، 
قول برخورد با ش��رکت هایی را که اقدام به کم فروشی 
می کنن��د، داده اس��ت اما اقدامات این س��ازمان برای 
مقابله با حمالت سایبری کافی نیست چراکه سیستم 
مدیری��ت مص��رف اینترن��ت نمی تواند بی��ن ترافیک 
مصرفی از س��وی کاربر واقعی و هک��ر تفکیک قائل 
ش��ود. اگرچه شرکت زیرساخت به صورت آزمایشی از 
برنامه هایی برای پایش اینترنت شرکت ها و جلوگیری 
از مص��رف حج��م اینترنت توس��ط هکرها، اس��تفاده 

می کند اما نظارت بیشتری الزم است.

نظافتچی هارددیسک
فضای ویندوز خود را خالی و فضای هارددیسک خود را آزاد کنید

اولین پیش�نهاد نرم افزاری این هفته به برنامه ای مخصوص پاک س�ازی 
 Wise Disk Cleaner هارددیسک مربوط می ش�ود. به کمک نرم افزار
می توانید کلیه فایل های اضافی و ناکارآمد داخل هارددیس�ک خود را پاک 
نمایید. این نرم افزار رایگان و عالی نسبت به پاک سازی تاریخچه اینترنت 
مرورگره�ای Internet Explorer ،Chrome ،Firefox و Safari و 
  Recycle Bin ،Recent Documents تاریخچ�ه وین�دوز ش�امل
Temporary Files و Log Files اقدام می کند. همچنین پاک س�ازی 
میان بره�ای نامعتبر، کش، کوکی ها و برخی از قس�مت های ویندوز نظیر 
ترک هایی که ویندوز ذخیره کرده است، نیز جزو وظایف نرم افزار محسوب 
می شود. این نرم افزار با پاک سازی هایی که انجام می دهد، فضای ویندوز 

را خالی تر و فضای هارددیسک را نیز آزادتر می نماید.
http://goo.gl/0tWMF5

Size: 2 MB

بازیابی پارتیشن
از هارددیسک خود ایمیج تهیه کنید

بعضی مواقع یک یا چند پارتیشن سیستم شما پاک می شود. به وسیله 
 Active Partition Recovery Professional نرم اف�زار قدرتمن�د
می توانید پارتیشن های پاک شده را بازیابی کنید. به کمک این نرم افزار 
ب�ه راحتی قادر به بازیابی اطالعات ام بی آر از سیس�تم خود هس�تید که 
ممکن است به دلیل وجود ویروس ها آسیب دیده و یا از بین رفته باشد. 
همچنی�ن به کمک این نرم افزار این توانایی را دارید تا از هارددیس�ک 
خ�ود ایمیج تهیه نمایی�د. از دیگ�ر توانایی های این نرم اف�زار می توان 
ب�ه اصالح اطالعات فایل بوت و اطالعات بوت س�کتور هارددیس�ک ها 
اش�اره نم�ود. از ویژگی ه�ای اصلی ای�ن نرم افزار می ت�وان به طراحی 
مجدد تمامی روابط کاربری به نس�بت نس�خه قبلی نرم افزار، پشتیبانی 
از هارددیس�ک هایی با حجم باال، بهبود الگوریتم اس�کن توسعه یافته، 

نمایش کامل اطالعات فیزیکی و منطقی درایو اشاره کرد.
http://goo.gl/CfGYws

Size: 21 MB

فشرده ساز قدرتمند
فشرده سازی، 3 برابر سریع تر از نرم افزارهای دیگر

آخرین پیش�نهاد نرم اف�زاری این هفت�ه را به یک نرم افزار فشرده س�از 
اختص�اص داده ایم. BandiZip نرم افزاری قدرتمند و حرفه ای در زمینه 
فشرده سازی می باشد. این نرم افزار با سرعتی 3 برابر نرم افزارهای حال 
حاض�ر اقدام به فشرده س�ازی فایل ها می نماید. به وس�یله این نرم افزار 
می توانید با آس�ودگی خاطر اقدام به فشرده س�ازی فایل های خود نمایید 
و هیچ گونه دغدغه ای از خرابی فایل ها نداشته باشید. از ویژگی های این 
نرم افزار می توان به ویژگی اکسترکت تا 3 برابر سریع تر از نرم افزارهای 
امروزی، سیستم کدینگ پیشرفته جهت جلوگیری از خرابی فایل، ویژگی 
کشیدن و رها کردن جهت بایگانی سریع فایل و پشتیبانی از پسوندهایی 
 ZIP ،7Z ،RAR ،ALZ ،EGG ،TAR ،BH ،LZH ،GZ ،BZ2 همچون

ISO ،CAB ،WIM ،XZ،  اشاره کرد.
http://goo.gl/UfeCTk

Size: 8.9 MB

مرورگر جدید در سال جدید

پیشنهادهفته

www.YasDL.com
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اگر روی یک فایل یا پوشه در ویندوز راست کلیک کرده و گزینه Properties را 
انتخاب کنید، در سربرگ General با عبارت Attributes برخورد خواهید کرد.

Attributes یا خصوصیات، به برخی از ویژگی های فایل یا پوشه مورد نظر شما اشاره 

دارد. به شکل بسیار ساده، در این بخش کاربران می توانند یک فایل را پنهان کنند 
از پاک شدن  نیز مانع   Read Only از وضعیت پنهان خارج نمایند. خصوصیت  یا 
یا اعمال تغییرات روی فایل یا پوشه )بدون داشتن حق دسترسی Admin( خواهد 
شد. این خصوصیت ها کامال شناخته شده و عمومی هستند اما یک فایل یا پوشه، 

خصوصیات بسیار بیشتری دارد که بسیاری از کاربران با آن ها آشنا نیستند.
سیستم های عامل ویندوز با استفاده از ابزار Attrib امکان ویرایش خصوصیات فایل 
ابزار، یک فرمان متنی است که به شکل  را در محیط CMD فراهم می کنند. این 

زیر صادر می شود:
Attribu +  یا –X Path

فرمان  مجاز  سوئیچ های  از  یکی  نام   X عبارت  جای  به  که  گفت  باید  توضیح  در 
Attrib قرار می گیرد و به جای Path مسیر دقیق فایل یا پوشه ای که قصد دارید 

خصوصیات آن را تغییر دهید، وارد خواهید نمود. استفاده از + در این فرمان موجب 
افزوده شدن خصوصیت جدید )X( به فایل و – باعث کاسته شدن خصوصیت از فایل 

یا پوشه خواهد شد.
به عنوان مثال عبارت

attrib +h +s C:\Users\User\Documents\sample.txt

نام  با  متنی  فایلی  به  بودن  سیستمی  و  بودن  پنهان  در خصوصیت  می شود  باعث 
Sample.txt در مسیر ذکر شده افزوده شود. در صورتی که به جای + از – استفاده 

نمایید، این خصوصیت ها از همین فایل باز پس گرفته می شود.
 This File is Write عب�ارت  با  پوش�ه  یا  فایل  یک  کردن  پاک  هنگام  در  اگر 
Protected رو به رو شدید، این فایل یک فایل سیستمی فقط خواندنی است. برای 

این که بتوانید به سادگی این فایل را پاک نمایید، فرمان attrib -R –S را در مورد 
این فایل اجرا نمایید.

 CMD در محیط Attrib /? برای آشنایی بیشتر با سوئیچ های این فرمان، از عبارت
استفاده نمایید.

دقت داشته باشید که حذف و یا اعمال تغییرات در خصوصیات فایل های سیستمی 
رایانه می تواند منتهی به از کار افتادن سیستم عامل رایانه شما منجر شود و این کار 

تنها به کاربران حرفه ای و با تجربه توصیه می شود.

در فض��ای مج�ازی، تبلیغات همیش��ه حض��ور دارد. 
تقریبا هی�چ س��ایت�ی نیس���ت ک�ه خال��ی از تبلیغات 
باش��د. موتوره��ای جس���ت وج�و نیز تنها ب��ه خاطر 
تبلیغات پنهان و آشکاری که نمایش می دهند، مجانی 
هستند و بی طمع برای ش��ما جست وجو نمی کنند اما 
در ای��ن می��ان، نرم افزارها و س��ایت هایی وجود دارند 
که بدون ارائه دادن هی��چ نوع خدماتی، تنها به تبلیغ 

مشغول هستند.
ای��ن نوع نرم افزاره��ا Adware نامیده می ش��وند که 
معموال خالص شدن از دست آن ها آسان نیست و بعد 
از ای��ن  که به رایان��ه راه یافتند، از روش های مختلفی 

برای حفظ بقا و تبلیغات خود بهره می برند.
در پایان س��ال 2۰14 همچن���ان، Adwareها یکی 
از ش��ایع ترین انواع ب�دافزاره�ا هس��تن�د و متاسف�انه 
کاربران رایانه در سراسر جه�ان، هن�وز به خوبی خطر 
ای��ن بدافزاره��ا را درک نکرده و به س���ادگی در دام 

آن ها می افتند.
بدافزارهای تبلیغاتچی از کجا می آیند؟ پاس��خ به این 
سوال، بهترین روش برای جلوگیری از آلوده شدن به 

این گونه بدافزارهاست.
برخالف بس��یاری از بدافزارها که از طریق شبکه های 
محل��ی، حافظه ه��ای فل�ش و یا فایل ه��ای آلوده به 
رایان��ه کارب��ران راه می یابن�د، این ن��وع از بدافزارها 
بیش��تر از طریق س��ایت های آلوده، به رایانه قربانیان 

خود وارد می شوند.
یعنی معموال تا زمانی که خود کاربر با دس��ت خود به 
سایت وارد نشده و روی لینک های آلوده کلیک نکرده 
و یا به نرم افزارهای ناش��ناس مجوز نصب نداده باشد، 
رایانه او به این نوع بدافزارها آلوده نمی ش��ود. با توجه 
به ش��یوع فراوان این نوع بدافزارها در جهان، می توان 
نتیجه گرفت که بس��یاری از کاربران با این بدافزارها 

آش��نا نیس��تند و نمی دانند که چه کارهایی را نباید در 
فضای اینترنت انجام دهند.

کلی��ک ک��ردن روی تبلیغات یک��ی از خطرناک ترین 
کارهایی است که می توان در هنگام مشاهده سایت ها 
انجام داد. اگر چ��ه این کار چندان غیرمنطقی به نظر 
نمی رس��د اما لزوما همیشه بی خطر نیست و به همین 
خاط��ر، به کاربران توصیه اکید می ش��ود که از کلیک 
روی تبلیغ��ات س��ایت های ناش��ناخته و غیرمعتم��د، 

خودداری کنند.
تبلیغ��ات تاثیرگذارن�د چ��را که طراح��ان روش های 
فراوانی را برای جذاب تر ک�ردن  آن ها به کار می بندند 
و به تب��ع، عده زیادی ب��ه تبلی�غات توج��ه می کنند. 
بنابراین اگر تحت تاثیر یک تبلی�غات قرار گرفتید و به 
خاطر عالقه و یا نیاز قصد داش��تی�د اطالعاتی راجع به 
آن محصول به دس��ت آوری���د، روی لینک تبلیغاتی 
کلیک نکنید. هر محصول معتبری، یک فروش��نده یا 
س��ایت معتبر دارد. پس از طریق جست وجو فروشنده 
واقع��ی محص��ول را یافته و اطالعات خ��ود را از این 

طریق تکمیل کنید.
خود سازندگان محصوالت به ندرت به ساخت تبلیغات 
دست می زنند، بلکه این کار را به شرکت های تبلیغاتی 
می سپارند. شرکت های تبلیغاتچی نیز تبلیغات خود را 
طوری طراحی می کنن��د که کلیک روی آن ها، باعث 

نمایش تبلیغات بیشتر شود.
تبلیغاتچی ه��ا تضمین نمی کنند که تبلیغات به فروش 
محصول منتهی شود، بلکه دیده شدن تبلیغات که کار 
قابل اثباتی است، برای این شرکت ها کفایت می کند. 
حال که ش��ما جذب این تبلیغات شده اید، دلیلی وجود 
ندارد که از ش��ما بیش��تر بهره برداری نش��ود و نه به 
نف��ع تولیدکنندگان که به نف��ع تبلیغاتچی ها، تبلیغات 

بیشتری برای شما نمایش داده نشود.

برخ��ی از این ش��رکت های تبلیغاتچی پ��ا را نیز فراتر 
م��ی گذارند و یک بداف��زار تبلیغاتچی در رایانه فریب 

خورده ها نصب می کنند.
ب��ه همین دلی��ل Adwareها ک��ه این روزه��ا انواع 
بس��یاری دارن��د، یک���ی از ش��ای�ع تری�ن بدافزاره��ا 

محسوب می شوند.
در م��وارد بس��یاری نی��ز Adwareها با اس��تفاده از 
موضوعات به ظاهر جذاب اما تهی از محتوا، قربانیان 
خود را به دام می اندازند؛ موضوعاتی که در رسانه ها با 

عنوان مطالب زرد یاد می شود.
این موضوعات  می تواند شامل مسائل خصوصی افراد 
مش��هور مانند بازیگران یا موضوعات پیش پا افتاده و 

در عین حال جذابی مانند "ترین ها" باشد.
تیتره�ای��ی مانن���د "بزرگ تری��ن م��ار روی زمین را 
ببینی��د" ی��ا "عجی�ب ترین جایی که انس��ان به آن پا 
گذاش��ته اس��ت" یا "خن�ده دار ترین عکس��ی که تا به 
امروز دیده اید" و هزاران نمونه مش��ابه، همیش��ه زیاد 
کلیک می خورند در حالی که در بس��یاری از سایت ها، 
این نوع لینک ها هرگز به صفحه ای که ادعا می ش��ود 
ختم نخواهد ش��د. با ای��ن وج��ود، در بهترین حالت، 
اگر ادعای س��ایت هم درس��ت باشد، کلیک روی این 
لینک ها، کامال بیهوده است و هیچ سودی برای بیننده 

نخواهد داشت.
پ��س فریب این ن��وع اغراق ه��ا را نخوری��د، چرا که 
ش��ما نیز به س��ادگی می توانید یکی از قربانیان متعدد 

بدافزارها باشید.
به خاطر داشته باشید که هیچ آنتی ویروسی نمی تواند 
ب��ه اندازه خود کاربر، امنی��ت رایانه را حفظ کند و چه 
بس��ا اگر خود ش��ما رایانه را به خطر نیندازید، هیچ گاه 

رایانه شما آلوده نشود.
کس�ری پاک نیت 

خصوصیات فایل چیست؟

همه چیز از یک کلیک شروع شد
بدافزارهای تبلیغاتچی از کجا می آیند؟

ترفندویندوز

www.YasDL.com
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سرور لینوکسی روی ابرها
آشنایی با Cloud Linux یا لینوکس ابری و ویژگی های آن

خدمات هما

در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم به هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران و 
خدمات ارائه ش��ده توسط این سازمان بپردازیم؛ سازمانی که در اردیبهشت 1325 با نام 
"ایرانین ایرویز" تاس��یس گردید و اولین پرواز خود را در مس��یر تهران به مشهد، پس از 
جنگ جهانی دوم انجام داد. متعاقب آن در سال 1333 خط هوایی دیگری تحت عنوان 
پرش��ین ایرویز تاسیس گردید. بر اساس پیش��نهاد وزیر راه وقت مبنی بر تاسیس یک 
شرکت هواپیمایی متعلق به ملت در نهایت شرکت هواپیمایی ملی ایران در تاریخ پنجم 
اس��فند 134۰ با ادغام دو شرکت هواپیمایی ایرانین ایرویز و پرشین ایرویز و ایجاد خط 
هوایی جدیدی با نام هواپیمایی ملی ایران با عالمت اختصاری و س��مبل هما تاس��یس 
شد و از فروردین 1341 فعالیت های خود را آغاز نمود. از جمله اهداف اولیه تاسیس هما 
پوش��ش احتیاجات حمل و نقل هوایی داخل کشور همراه با رعایت بیشتر اصول ایمنی 
پروازی و برقراری سرویس های حمل و نقل هوایی با کشورهای همجوار و دور دست، 

ضمن مراعات همزمان قراردادهای متقابل مبانی تجاری و مصالح کشور بود.
پس از آش��نایی بیش��تر با ش��رکت هواپیمایی هما، به خدم��ات الکترونیک و خدمات 
فرودگاهی این س��ازمان خواهیم پرداخت. س��ازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
خدماتی نظیر عملیات زمینی، خدمات بار، مرکز آموزش، مرکز پزشکی و کترینگ هما 
ارائه می دهد. همچنین از دیگر خدمات این س��ازمان می توان به خدمات مهندس��ی و 
تعمی��رات، حج و پروازهای زیارتی، مهمانداری و صندوق بازنشس��تگی اش��اره کرد. در 
بخش عملیات زمینی، خدماتی همچون خدمات مس��افر، خدمات بار، رمپ کنترل، لود 
کنترل، امور قراردادها و ایمنی و تضمین کیفیت را ارائه می دهد. در قسمت خدمات بار، 
صادرات بار، واردات بار، توس��عه فروش و بازاریابی بار، چارتر بار و فروش پس��ت انجام 
می ش��ود. افزون بر موارد ب��اال در مرکز آموزش س��ازمان هواپیمایی هما، آموزش های 
عمومی درون سازمانی انجام می گیرد که شامل دوره های مدیریت بازرگانی، دوره های 
مدیریت منابع انس��انی، مدیریت مالی و حسابداری و مدیریت تولید و عملیات می شود 
و نی��ز آموزش خدمات ایمنی که آموزش فروش بلیت، آم��وزش نگهداری جا، آموزش 
ایمنی و حراس��ت، آموزش خدمات فرودگاهی و دوره های آموزش بار را شامل می شود. 
در مرکز پزشکی این سازمان خدماتی چون خدمات مرکز پزشکی، مقررات صدور مجوز 
پزشکی که شامل مراحل و شرایط صدور این مجوز می شود و نیز فرم اطالعات پزشکی 
ارائه می گردد. از دیگر بخش های خدماتی این س��ازمان قس��مت مهمانداری می باشد و 
در نهایت صندوق بازنشستگی و شرکت های تابعه آن از دیگر قسمت های خدماتی این 

سازمان به حساب می آید. 
www.iranair.com

عرصه های  در  امروزه  که  است  واژه ای  ابری  پردازش 
محکمی  جایگاه  خود  برای  اطالعات  فناوری  مختلف 
حتما  هستید  سایت  وب  دارنده  شما  اگر  است.  ساخته 
برایتان این سوال پیش آمده است که هاست کلود چیست 

و تفاوت آن با هاست معمولی در چیست.

مفهومی چند گانه
شاید در نگاه اول به ذهن شما رسیده باشد که منظور از 
هاست کلود، وجود چندین سرور در نقاط مختلف جهان 
است که به نوعی منابع آن ها به همدیگر متصل شده و به 
هر ترتیب موجبات سرویسی با کیفیت تر را فراهم می آورد. 
البته این تعریف نادرستی از هاست کلود نیست، اما برای 
آن که بهتر متوجه بشوید منظور از هاست کلود چیست 
بهتر است این تعریف را از ذهن خود پاک کنید. همان طور 
که می دانید در یک سرور هاستینگ ما برای هر اکانت یا 
حساب، یک کاربر در سیستم عامل تعریف می کنیم و 
دسترسی ها به دیتابیس و درگیری با وب سرور و قابلیت ها 
را بر روی کاربر اعمال می کنیم. اما در هاست کلود این 
امکان وجود دارد که ما محدودیت های جدیدی بر روی 
این کاربران اعمال نمائیم، با طرح این موارد بهتر می توان 

درک کرد هاست کلود چیست:
 ایجاد LVE اختصاصی برای هر کاربر با تعریف محدوده 

اشتراک کاربر در منابع سرور
 پیشگیری از کندی سرور به علت فشار بیش از حد 
پردازشی یا حمالت موجود بر روی یکی از وب سایت های 

موجود در سرور
 امکان مدیریت آسان پردازش های پردازنده سرور

 امکان ایجاد قفس کاربری جهت جداسازی فضاهای 
دسترسی کاربران مختلف که موجب افزایش امنیت می گردد.

 امکان مدیریت متمرکز سرورها و نظارت یکپارچه بر 
روی کلیه هاست های اشتراکی

مزیت های لینوکس ابری
در هاست کلود شما می توانید میزان مصرف منابع توسط 
هر کاربر را تفکیک و البته محدود کنید. به این ترتیب 
می توانید همانند سرور مجازی برای کاربران هاست کلود 
منابع اختصاصی از جمله RAM و هسته پردازشی تعریف 
کنید. به این ترتیب کاربرانی که سایت های پر بازدیدتری 
دارند، می توانند با پرداخت هزینه مربوط از منابع بیشتر 

استفاده نمایند.

هاست کلود چیست؟
همان طور که توضیح داده شد با جداسازی منابع مصرفی 
مجاز برای هر کاربر، روشن است که اگر یک کاربر مورد 
حمالت DDoS هم واقع شود، باز تنها بخشی از منابع 
سرور درگیر می شوند که آن کاربر مجاز به استفاده از 
آن بوده است. روشن است باقی منابع سرور آزاد بوده و 
کاربران مربوط به صورت کاماًل عادی و بدون مشکل از 
آن در حال استفاده خواهند بود. این مسئله در هاست های 
اشتراکی یکی از بزرگترین دغدغه ها بوده است که اگر به 
سایتی حمله بشود کل سرور زیر فشار میرود حتی اگر 
پردازنده و رم بسیار باالیی هم داشته باشد. اما با این شیوه 

و مدیریت منابع، این مشکل کامال بر طرف خواهد شد.
سیستم عامل هاست خود را شناسایی کنید! تا به این 
جای کار تنها در مورد هاست کلود صحبت کردیم، اما 
در ادامه به بحث سیستم عامل هم خواهیم پرداخت. البته 
همواره ساختار سیستم عامل ها در حال تغییر و تحول 
است و برخی سرویس دهندگان از نسخه های سفارشی 
شده استفاده می کنند، ما در این جا مبنا را سیستم عامل 
کلود لینوکس )CloudLinux( قرار می دهیم زیرا بیشتر 
اولین     CloudLinux می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
سایت ها  وب  میزبانی  برای  تخصصی  عامل  سیستم 
می باشد. تصور کنید که سرور شما به دلیل استفاده بیش 

از حد یک مشتری از کار می افتد و تمامی منابع سرور شما 
مانند پردازنده و رم توسط مشتری خاصی درگیر می شود 
کلودلینوکس در اینجا کارایی خود را نشان داده و همیشه 

سرور شما را در وضعیتی کامال پایدار نگاه می دارد.
CloudLinux مشتریان را به منابع اختصاص داده شده 

محدود خواهد کرد و در صورت مصرف بیش از حد تعیین 
شده مشتری نمی تواند موجب ایجاد اختاللی در سرور 

شود.

CloudLinux ویژگی های
 ایزوله کردن مشتریان - هر مشتری بر روی سرور از 
مشتریان دیگر در شرایط کامال جداگانه و ایزوله شده ای 
قرار دارد به صورتی که اگر مشتری به دلیل مصرف باال 

کند شود سایر مشتریان بدون مشکل خواهند بود
 محدود کردن منابع - هر مشتری روی سرور دارای 

منابع اختصاصی خود می باشد.
 محدود کردن منابع برای اسکریپت ها - با این قابلیت 
شما می توانید منابع خاصی را برای اسکریپت مورد نظر 
اعمال کنید تا در صورت مصرف باالی آن تنها اسکریپت 

کند شود نه کل وب سایت شما.
 قابل تبدیل از سیستم عامل CentOS و RHEL تنها 

در مدت 15 دقیقه
 پشتیبانی قوی - تیم پشتیبانی ۷/24 ساعته این برنامه 

همیشه پاسخگوی شما خواهد بود
سرورهای ابری در چند سال اخیر توانسته اند تا حد زیادی 
خیالی آسوده برای افرادی به ارمغان بیاورند که یک کسب 
و کار جدی در جهان مجازی برای خود به راه انداخته و 
اطالعات کاربرانشان برای آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اگر شما هم تصمیم دارید یک کسب و کار اینترنتی برای 
خود به راه بیندازید بد نیست که در زمان انتخاب هاست و 

سرور نگاهی هم به سیستم های ابری داشته باشید.

شهروندالکترونیک

www.YasDL.com
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هنــــــــــد و چینچرا فیلترینگ الزم است؟

کره جنوبی

مقـــــدمه

ارکان اصلی در تمامی  از  دولت یک کشور، همیشه یکی 
کشور  در  دیگری  بخش  هر  از  بیشتر  زیرا  است.  موارد 
به  راستا  این  در  سنگینی  وظیفه  و  داشته  اجرایی  نقش 
عهده دارد. کارهایی مانند تصحیح یک فرهنگ نادرست 
به وجود می  نامناسبی که در یک منطقه  تغییر عادات  یا 
است  دولتی  متوجه  هایش  سختی  از  اعظمی  بخش  آید 
که بر مردم آن منطقه نظارت دارد. به همین دلیل همیشه 
مواردی  است.  باالتر  زمینه  این  در  کار  میزان حساسیت 
از  یکی  مجازی،  جهان  در  کشور  یک  مردم  رفتار  مانند 
این مواردی است که باعث می شود تصمیم گیری دراین 
راستا کمی سخت تر از بقیه موارد شود و این امکان وجود 
این  در  ثابت  شیوه  یا  رفتار  یک  بتوان  که  باشد  نداشته 
با  است  ممکن  درآورد.  اجرا  به  و  گرفته  کار  به  را  مورد 
توجه به جریان های پیش آمده الزم شود تا یک سری 
دسترسی  یا  کنند  پیدا  تغییر  رفتاری  سیاست های  از 
هایی که در گذشته وجود داشته محدود شود. این ماجرا 
شنیده  همیشه  و  است  شده  مشاهده  ما  کشور  در  بارها 
ایم که اعتراض هایی در رابطه با محدودیت هایی که در 
جهان مجازی برای کاربران کشورمان وجود دارد، انجام 
گرفته است. بسیاری از مردم این تصور را دارند که این 
مشکالت تنها به کاربران ایرانی و مردم کشور ما خالصه 
کشورهایی  از  یکی  ما  گفت  باید  که  حالی  در  شود،  می 
هستیم که در حال حاضر به صورت آگاهانه در این زمینه 
رفتار می کنیم و ممکن است که در گذشته به دلیل یک 
این  در  که  از تصمیم گیری هایی  برخی  سری مشکالت 
اما  اند  بوده  نادرست  حدودی  تا  گرفته،  انجام  رابطه 
خوشبختانه در شرایط فعلی بیشتر مشکالت قبلی در حال 
اصالح شدن می باشند. خودمان هم با رفتارهای نادرستی 
که در چند وقت قبل انجام دادیم و آن ها را به دفعات هم 
نیاز به کنترل و تا حدودی  تکرار کردیم نشان دادیم که 
عده  خاطر  به  نباید  که  است  درست  داریم.  محدودیت 
ای کاربر اینترنتی خاص که رفتار نادرستی دارند، تمامی 
توجه  هم  مورد  این  به  باید  اما  کرد  محدود  را  کاربران 
داشته باشیم که در بعضی از مواقع ضربه ای که از نظر 
نادرست  رفتار  به خاطر  اجتماعی  خراب شدن شخصیت 
برخی از کاربران به فرهنگ و وجهه مردم یک کشور زده 
می شود، ضربه ای است که به سختی می توان آثار آن را 
کمرنگ کرد. بحث فیلترینگ موضوع مطرح شده در بیشتر 
کشورهاست و تنها به کشور ما مربوط نمی شود. بارها در 
مورد مشکالتی که در رابطه با مقوله فیلترینگ کشور وجود 
داشته انتقاداتی را مطرح کرده ایم. در موضوع ویژه این 
ایران  فیلترینگ در  اوضاع  به  نگاهی  تا  هفته قصد داریم 
و دیگر کشورهای جهان داشته باشیم و مقوله فیلترینگ 
به  رو  روند  تا  دهیم  قرار  بررسی  مورد  هم  را  هوشمند 

بهبودی که وجود دارد، به شکل بهتری به چشم آید.

در حال حاضر همه می توانند به سادگی از طریق رایانه های شخصی، تبلت 
و حتی تلفن های همراه هوشمند خود به دنیای بزرگ اینترنت وارد شده و 
به تبادل اطالعات با دیگران بپردازند. اما همیشه شنیده ایم که اینترنت مانند 
یک چاقو یا تیغ دو لبه است که همان طوری که کلی مزایا و ویژگی های 
مثبت دارد، ممکن است باعث ایجاد آسیب و صدمه هم به کاربران یا مردم 
یک کشور شود. حتی در بعضی از موارد با اطمینان می توان گفت که اینترنت 
نه تنها قادر است به انسان ضربه وارد کند بلکه بسیار ساده تر از چیزی که 
فکر کنیم می تواند به عاملی برای انحطاط ما تبدیل شود. با توجه به این که 
به هیچ عنوان نمی توان مانع از نشر و بارگذاری مطالبی که بر خالف عرف 
و اخالق جامعه است شد، تدوین گران و تصمیم گیران قوانین اینترنتی در 
هر کشوری، سعی بر این دارند تا با محدود کردن دسترسی کاربران، محتوای 
نامناسبی که وجود دارد را از دید خارج کنند. به عنوان نمونه تمامی کشورهای 
جهان به صورت متفق القول خواستار عدم دسترسی کودکان به سایت های 
از شیوه های مختلفی نظیر راه های  غیر اخالقی هستند و سعی می کنند 
سخت افزاری و نرم افزاری برای پیشگیری از دسترسی کودکان به این سایت 
ها اقدام کنند. به همین دلیل باید به این اطمینان رسید که فیلترینگ یک 
امکان ضروری در بسیاری از کشورهاست و در حال حاضر تعداد کشورهایی 
که اینترنت را بدون فیلتر عرضه می کنند، بسیار انگشت شمار است. این فیلتر 
سازی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ابزارهای اینترنتی 
به صورت گزینشی و با توجه به صالحدید هر اجتماع خاص انجام می شود. 
در ادامه نگاهی به دیگر کشورها در این زمینه خواهیم داشت و فیلترینگ را 

در دیگر مناطق بررسی خواهیم کرد.

با توجه به این که این دو کشور دارای جمعیت بسیار زیادی هستند و بخش 
گونه  هر  دارند،  قرار  منطقه  دو  این  در  جهان  اینترنتی  کاربران  از  اعظمی 
در  اساسی  نقش  گیرد،  انجام  ها  آن  های  دولت  توسط  که  گیری  تصمیم 
خواهد  اینترنتی  خدمات  دهنده  ارائه  های  شرکت  مجازی  و  مالی  وضعیت 
داشت. هند یکی از پر جمعیت ترین کشورهایی است که بیشترین وب سایت 
های خبری در آسیا را دارد و در سال 2۰14 چیزی در حدود 15 درصد از 
اساس  بر  هند  در  اند.  بوده  اش  اینترنتی  کاربران  جزو  کشور  این  جمعیت 
سیاست هایی که کشور اتخاذ کرده، دسترسی به وب سایت های غیر اخالقی، 
در  است.  شده  مسدود  کودکان  از  استفاده  سوء  و  بندی  شرط  پرستی،  نژاد 
مورد چین هم باید گفت 4۶ درصد از جمعیت این کشور در این سال کاربر 
اینترنتی بوده اند و چین با داشتن بیشترین تعداد کاربران اینترنتی در جهان، 
محدود کننده ترین قوانین استفاده از شبکه جهانی اینترنت را داشته و برای 
کاربران خود به شیوه ای سخت گیرانه این قوانین 
اینترنت در چین  را اعمال می کند. فیلترینگ 
مقررات  و  قوانین  از  متنوعی  گستره  تحت 
با  پروژه ای  راستا  همین  در  می گیرد.  صورت 
که  دارد  وجود  طالیی"  "سپر  عنوان 
همان  با  معادل  چیزی 
بزرگ  آتش  دیوار 
می باشد.  چین  در 
این 

پروژه 
منظور  به 
نظارت  و  به سانسور 

که  است  مستقیم  توسط شکل 
وزارت امنیت عمومی دولت جمهوری خلق چین به 

پروژه در سال 1998  این  آید.  اجرا در می  
 5 گذشت  از  بعد  و  خورد  کلید  میالدی 

اجرا  مرحله  به   2۰۰3 نوامبر  در  سال 
از  بیش  حال حاضر چیزی  در  آمد.  در 
تعداد  از  بیش  جمعیتی  نفر،  میلیون   2

چین  بخش  آزادی  ارتش  که  اعضایی 
را تشکیل می دادند، برای کنترل و نظارت 

بر شبکه های اجتماعی با دولت چین همکاری می 
این  به  دارند  کشور  این  از  جهانیان  دیگر  که  تصوری  اما  کنند. 
ترین دشمن  بزرگ  دولت چین،  در حال حاضر  که  است  صورت 

جنوبی  کره  دانید،  می  هم  شما  حتما  و  ایم  گفته  بارها  که  گونه  همان 
و  است  سرعت  پر  اینترنت  به  دسترسی  نظر  از  جهان  کشور  پیشرفته ترین 
به  باشد. مسلما دسترسی  زیاد می  بسیار  این کشور  اینترنتی  کاربران  تعداد 
اینترنت پر سرعت هم مزایا و معایب خاص خودش را دارد و می تواند در کنار 
منافع زیادی که دارد، تهدیداتی را هم برای شما داشته باشد.  کره جنوبی 
چند سالی است که متصل ترین کشور جهان به اینترنت شناخته شده است، 
در این کشور بیش از 9۰ درصد خانه های آن به اینترنت متصل هستند ولی 
از سال 2۰۰1 که روند رو به پیشرفت در این کشور مشاهده شد قوانینی در 
جهت کنترل محتوای اینترنت هم برای کاربران این کشور وضع شد. براساس 
تصمیم گیری دولت این کشور، دسترسی به اینترنت برای گروه های مختلف 
ISP جامعه محدود شدو در کره جنوبی، شرکت های فراهم کننده اینترنتی

ها ملزم به مسدود سازی دسترسی به سایت های غیر اخالقی و تهدید کننده 
امنیت ملی هستند. براساس همین قانون باید روی رایانه هایی که در مدارس 
و کتابخانه ها وجود دارد، نرم افزارهایی نصب شود تا دسترسی به اینترنت 
برای کاربران مسدود شود. این کشور تمامی دسترسی های جوانان به سایت 

های غیر اخالقی را نیز مسدود کرده است.
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یک فیلترینگ زیر پوستیهنــــــــــد و چین

و اما آمریکا

ایران و فیلترینگ هوشمند

ایتالیا، آلمان و کانادا

بسیار  ای  پروژه  که  کشور  این  بزرگ  آتش  دیوار  است.  جهان  در  اینترنت 
جدی و بزرگ است، گسترده ترین سیستم سانسور آنالین جهان است. این 
پروژه تنها از نرم افزارها و سخت افزارهای پیچیده و چند الیه تشکیل نشده، 
بلکه یک نیروی عظیم انسانی و تصمیم گیرنده های مهم دولتی در پشت 
آن قرار دارند که دسترسی به سرویس های آنالین و شبکه های اجتماعی 
را به شکل بازگشت ناپذیری مسدود می کنند. از جمله نمونه هایی که دولت 
چین حساسیت زیادی روی آن دارد، می توان به مستقل شدن تایوان و تبت 
اشاره کرد. خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان " تیانمن" در سال 1989، 
وب سایت های بی بی سی و حتی ویکی پدیا در دوره های خاص مورد خشم 
دولت چین قرار گرفته و فیلتر شده اند. عالوه بر این موارد چین شیوه خاصی 
از فیلترینگ را در وب سایت گوگل اعمال می کند. همین چند روز پیش اعالم 
شد که فایروال بزرگ چین، سرویس جی میل در این کشور را مسدود کرده 
است و تنها راه استفاده از این سرویس در چین، " وی پی ان" می باشد. در 
حال حاضر سازمانی تحت عنوان GreatFire.org علیه سانسور در چین 
فعالیت می کند و در بیانیه ای اعالم کرده است که کاربران چینی از روز جمعه 
هفته پیش به بعد نتوانسته اند از سرویس ایمیل گوگل خود استفاده کنند. قبل 
 SMTP، از این کاربران اینترنت قادر بودند که از طریق پروتکل هایی مانند
IMAP، POP3 و همچنین اپلیکیشن هایی مانند ایمیل آیفون و آتلوک 
مایکروسافت ایمیل خود را باز کرده و به محتوای آن دسترسی داشته باشند 
اما از روز جمعه گذشته دسترسی به صورت کلی مسدود شده است. سخنگوی 
وزارت خارجه این کشور در این رابطه اظهار کرده که هیچ خبری در رابطه 
با فیلتر شدن جی میل ندارد. بیشتر مردم چین از سرویس VPN برای دور 
زدن فایروال بزرگ چین استفاده می کنند و تنها در هفته گذشته به دلیل 
مسدود شدن جی میل تعداد استفاده کنندگان VPN در این کشور بیش از 
1۰ برابر شده است. در حال حاضر هم شرکت گوگل بنا به تقاضای مقام های 
موتور جست  نتایج  در  ها  برخی وب سایت  ارائه  از  چین 
می  خودداری  چینی  کاربران  برای  خود  وجوی 
کند، به این ترتیب اگر شما در چین به جست 
است  ممکن  بپردازید  خاص  ای  واژه  وجوی 
حالی  در  باشد  ناممکن  یا  نتیجه  بی  برایتان 
نتیجه  دیگر  جغرافیایی  های  مکان  در  که 
شود.  می  داده  نمایش  شما  به  قبولی  قابل 
کننده  محدود  قوانین  همین  دلیل  به  دقیقا 

دائما  چین،  دولت  زیاد 
بین این کشور و 

شرکت 
دعوا  گوگل 

برقرار است.

جهان  در  آزادی  برقراری  اصلی  مدعی  غربی  کشورهای  که  شنیده ایم  بارها 
به  آزاد  دسترسی  که  معتقدند  اروپا  اتحادیه  کشورهای  خصوص  به  هستند. 
همین  ولی  دارد  وجود  کشورها  این  کاربران  همه  برای  اینترنت  و  اطالعات 
کشورها هم به صورت زیر پوستی به مدیریت اینترنت می پردازند و به گونه 
ای دسترسی به سایت های ضد امنیت ملی و سایت های غیر اخالقی را برای 
کاربران محدود می کنند که حتی خود کاربر هم به سختی متوجه این ماجرا 
می شود. به عنوان نمونه در فرانسه اقدامی صورت گرفته تا موتور جست و 
وجو،  جست  موتور  این  در  شود.  طراحی  کشور  این  مردم  برای  بومی  جوی 
کلیه نتایجی که به کاربر نشان داده می شود دستکاری خواهد شد. این کشور 
قانونی با نام LSQ را در سال 2۰۰1 به تصویب رسانده است و بر طبق این 
قانون کلیه ISPهای ارائه خدمات اینترنتی، موظف خواهند بود تا فعالیت های 
اینترنت و پیام های پست الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت 1 سال، 
ذخیره و نگهداری کنند. در کشوری مانند انگلیس هم دسترسی به سایت های 
نژاد پرستی، تروریستی و غیر اخالقی مسدود شده است و همچنین سازمان 
غیر دولتی و غیر انتفاعی "بنیاد نظارت بر اینترنت" مسئول تهیه فهرستی از 
وب سایت های غیر اخالقی بوده و به مسدود کردن این سایت ها می پردازد. 

ادعاهای آمریکا در زمینه آزادی حقوق بشر، گوش همه را کر کرده است و 
باید دید که این کشور چه رویه ای را در زمینه نشان دادن محتوای اینترنت 
به مردم کشورش اتخاذ کرده است. به طور حتم آمریکا هم مستثنا از دیگران 
نیست و برخالف آن چه که مردم تصور می کنند و دولت این کشور نشان می 
دهد، دسترسی به محتوای اینترنت برای شهروندان آمریکایی هم به صورت 
خاص محدود می شود. قانون گذاران این کشور در اقداماتی به صورت بسیار 
حرفه ای و نامحسوس، مانع از دسترسی برخی از گروه های جامعه به بخشی از 
محتوای اینترنت و وب سایت ها می شوند. البته آمریکایی ها تالش کرده اند تا 
با تصویب قوانین مختلف از جمله قانونی با عنوان " نزاکت ارتباطات" یا همان 
Communications Decencey Act، دسترسی کاربرانشان به اینترنت 
را محدود کنند و شاید بتوان گفت که این آغاز کار این کشور در زمینه جدی تر 
کردن مقوله فیلترینگ باشد. همچنین کنگره این کشور قانونی را برای مسدود 
کردن محتوای اینترنتی غیر اخالقی تصویب کرد و شرکت های عرضه کننده 
اینترنت مجبور شدند تا با ارائه نرم افزارهایی، اینترنت را در مبدا و یا در مقصد فیلتر 
کنند. این نرم افزارها قادر هستند تا با پیدا کردن یک سری کلمه های خاص در 
آدرس یک سایت اینترنتی، به آسانی دسترسی به آن وب سایت را محدود کرده و 
حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای سایت را هم برای پیدا کردن کلید واژه ها 
و تصاویر موجود قبل از باز شدن آن بررسی کنند. البته تمامی این اقدامات در ظاهر 
برای حفظ سالمت کودکان و مراقبت از آن ها در مقابل خطرات موجود در اینترنت 
انجام می گیرد اما مقامات آمریکا، به شکل نامحسوسی از این شیوه ها برای 
بررسی محتوای وب سایت ها و حتی جاسوسی از کاربرانشان استفاده می کنند. 
حوادث 11 سپتامبر سال 2۰۰1 هم بهانه خوبی برای مقامات این کشور و حتی 

کشورهای  از  اروپایی شد تا در استفاده و توسعه تجهیزات اینترنتی خود برخی 
سخت گیرتر عمل و در زمینه تولید محتوای اینترنتی، کمی 

قوانین سختی تدوین کنند که حریم شخصی و آزادی 
های کاربران را به چالش بکشد. الیحه محافظت از 
کودکان در مقابل اینترنت )CIPA( هم یکی دیگر از 
مجموعه قوانینی است که کنگره آمریکا برای جلوگیری 
از دسترسی کودکان به محتوای غیر اخالقی تصویب کرده 
های  کتابخانه  و  مدارس  هم،  قانون  این  اساس  بر  است. 
اینترنتی، فیلتر  انجام فعالیت های  تا برای  عمومی موظف شدند 
مربوط به سایت های غیر اخالقی و حتی نرم افزارهای گفت وگوی 

آنالین و شبکه های اجتماعی را فیلتر کنند. 

در کشور ما به تازگی بحث جدیدی با عنوان فیلترینگ هوشمند مطرح شده 
اینترنت، به شکل درستی فیلتر شود و دسترسی  نامناسب  تا محتوای  است 
کلی به وب سایت ها محدود نشود. خوشبختانه این بار فاصله حرف تا عمل 
برای اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند، بسیار کم بود و این پروژه بسیار زود 
به فاز اجرایی خود رسید. در حال حاضر براساس گفته های وزیر ارتباطات 
تست  با  پروژه  این  و  ایم  گرفته  قرار  پروژه  این  اجرای  اولیه  فاز  در  کشور 
روی شبکه اجتماعی اینستاگرام، کار خود را آغاز کرده است. چندی قبل هم 
برنامه اینستاگرام به کاربران خود پیغام داد که قرار است در چند روز آینده 
تغییراتی در این شبکه به وجود آید اما به نظر می رسد آن چه که از سوی 
خود اینستاگرام اتفاق افتاده است با آن چه که کاربران ایرانی این شبکه در 
چند روز گذشته تجربه کرده اند کمی تفاوت داشته است. اینستاگرام صفحاتی 
که به نظر می رسید هرزنامه باشند را از لیست کاربران این شبکه اجتماعی 
حذف کرد که در این میان تعدادی صفحات پر مخاطب و تبلیغاتی هم حذف 
شدند. قبال هم اعالم کرده بودیم که با اخطار قوه قضاییه درباره برخی مطالب 
منتشر شده در شبکه های اجتماعی تلفن همراه، مسئله لزوم نظارت بر شبکه 
های اجتماعی موبایلی، مطرح شد و دولت تعهد داد تا هر چه سریع تر به 
این وضعیت رسیدگی کند و برنامه هایی نظیر وایبر، واتس اپ و اینستاگرام 
را در صدر لیست خود قرار داد. خوبی ماجرا این بار این بود که این برنامه ها 
به صورت کامل فیلتر نشدند و قرار شد که به صورت هوشمند بخش هایی 
از این برنامه ها که باعث آسیب می شوند، محدود شوند. این رویکرد جدید 
نسبت به شبکه های اجتماعی و به طور کلی سایت های اینترنتی در کشور ما 
شایعات فیلتر شدن کامل شبکه های اجتماعی را تا حد زیادی کمرنگ کرد و 
باید گفت که این تصمیم یکی از بهترین تصمیماتی بوده که در چند سال اخیر 
به مرحله اجرا رسیده است. براساس تعریفی که توسط وزیر ارتباطات کشور 
به  فیلترینگ دسترسی  این نوع  فیلترینگ هوشمند مطرح شده است،  برای 
یک سایت را به طور کلی محدود نمی کند، بلکه تنها بخشی از محتوای سایت 
که به عنوان محتوای غیر اخالقی تشخیص داده شده را مسدود می کند. حال 
باید دید که با اجرای آخرین فاز فیلترینگ هوشمند، چه تغییراتی در فضای 

می  وجود  به  کشور  آید؟ اجرای موفقیت آمیز این طرح فیلترینگ 
می تواند رضایت دولت و کاربران 
به  به صورت همزمان  را  ایرانی 

همراه داشته باشد.

در میان کشورهای اروپایی، سخت گیرانه ترین قوانین مربوط به ایتالیاست، 
اینترنت در این کشور بسیار رایج است و براساس  سانسور و فیلتر محتوای 
قوانینی که توسط دولت این کشور تدوین شده، از دسترسی عموم مردم به 
محتوای تمامی سایت ها خبری نیست. در ایتالیا برخی از سایت های خاص و 
حتی برخی از شبکه های تلویزیونی فیلتر شده اند. همچنین دولت و مقامات 
این کشور معتقد هستند که هر محتوایی در اینترنت که نشان دهنده فساد در 
دولت این کشور باشد باید برای مردم این کشور فیلتر شود. آلمان هم در دسته 
کشورهایی قرار می گیرد که به فیلترینگ محتواهای سیاسی می پردازد. به 
عنوان نمونه هر وب سایتی که مطلبی مبنی بر نفی هولوکاست منتشر کند، 
توسط این کشور فیلتر خواهد شد. البته فیلترینگ در زمینه دسترسی به وب 
سایت های غیر اخالقی هم در این کشور وجود دارد. از اروپا که خارج شویم، 
بد نیست نگاهی هم به کانادا داشته باشیم. کانادا در میان کشورهای برتر در 
زمینه دسترسی به اینترنت قرار دارد و با این وجود دسترسی به وب سایت ها و 
محتوای اینترنتی که با تروریسم مرتبط باشد در این کشور مسدود خواهد شد. 
بعد از اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد، تمامی این قوانین بسیار محکم تر شدند 
و کلیه ISPها موظف شدند تا به ثبت اطالعات تمامی فعالیت های اینترنتی 

کاربران از ۶ ماه گذشته تا تاریخ فعلی بپردازند.

گلسا ماهیان-سعید طباطبایی

www.YasDL.com
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امروزه با پیش��رفت ابزارهای هوش��مند اندرویدی و 
توس��عه برنامه های کاربردی ای��ن ابزارها در انجام 
امور روزمره، ایجاد تمایز میان کاربرد سیس��تم های 
کامپیوتری و تلفن های هوش��مند کار مشکلی شده، 
چرا ک��ه هر دو این محصوالت ج��دا از تفاوت های 
منحص��ر به فرد خ��ود، به اب��زار رایج��ی در انجام 

کاربردهای عمومی افراد تبدیل شده اند.
به همین خاطر در این هفته قصد داریم تا بر خالف 
گذش��ته به معرفی یکی از این ابزارهای هوش��مند 

اندرویدی بپردازیم.
بی ش��ک ش��رکت سامس��ونگ را می توان یکی از 
مهم ترین پرچم داران تلفن های اندرویدی دانس��ت. 
این شرکت با ایجاد تمایزهای ویژه و منحصر به فرد 
خود در تولید ابزارهای هوش��مند اندرویدی، توانسته 

محبوبیت بسیاری را در بین مخاطبان به دست آورد. 
اکنون سامس��ونگ در تولید آخرین محصول خود با 
نام Galaxy Note 4 فناوری قلم های هوش��مند را 
به اوج رسانده و به وسیله آن کاربردهای منحصر به 

فردی را به تلفن های هوشمند افزوده است.
ام��ا این ش��رکت در تولی��د این محص��ول تنها به 
کیفی س��ازی قلم های هوش��مند بس��نده نکرده و با 
ارتقای تجهیزات س��خت افزاری و نرم افزاری، خیال 
کاربرانش را در داش��تن یک اب��زار همه فن حریف 
راحت س��اخته اس��ت.  ب��ه عنوان مثال اس��تفاده از 
بات��ری 322۰ میلی آمپر، نمایش��گر Quad HD و 
اس��تفاده از پردازنده جانبی باسرعت 1.3 گیگاهرتز 
تنها بخشی از امکاناتی است که سامسونگ در تولید 
این محصول برای کاربرانش به ارمغان آورده است.

 با سالم. به صورت کلی نیم سوز شدن رم روی کامپیوتر 
چه نشانه هایی می تواند داشته باشد؟ و چگونه می توان رم 

نیم سوز را از میان سایر رم ها تشخیص داد؟  
خطای صفحه آبی را می توان از ش��ایع ترین نشانه  های ایراد در حافظه 
موقت دانس��ت. البته این مس��ئله می تواند عامل های دیگری نیز داشته 
باش��د. هنگ کردن سیستم زمانی که از رم به صورت شدید کار کشیده 
می ش��ود مثل اجرای بازی های س��ه بعدی، کامپایل کردن، رندر کردن 
در بعضی از نرم افزارها شبیه فتوشاپ و غیره. ظاهر شدن خطوط رنگی 
روی صفحه مانیتور و همچنین به هم ریختن گرافیک در حال نمایش 
که البته این مسئله می تواند ناشی از عدم کارکرد صحیح کارت گرافیک 
نیز باش��د. مشکل در بوت شدن سیس��تم که همراه با بوق های ممتد و 
یا نوع هش��داری که در بایوس مادربورد ب��رای اختالالت رم قرار داده 
شده باشد. بهترین راه آزمایش مشکالت رم جایگزین کردن آن با یک 

رم دیگر است.

 USB پورت های  از  یکی  که  است  مدتی  بایت.   سالم 
لپ تاپم از کار افتاده است ولی با این وجود وقتی ماوس را  
به آن وصل می کنم المپ آن روشن می شود. به نظر شما 

مشکل از کجا است؟ لطفا راهنمایی کنید.
روش زی��ر را امتح��ان نمایید. کلیدهای ترکیب��ی Win+R را زده و در 
کادر Run عب��ارت Control را وارد ک��رده و Enter بزنی��د. ابت��دا به 
Hardware And Sound و سپس به Power Options بروید. روی 

 Change Advanced کلی��ک کنید. به Change Plan Settings

Power Settings بروید.

به دنبال USB Settings بگردید و روی + کنار آن کلیک کنید. اکنون 
بار دیگ��ر روی + گزینه USB Selective Suspend Settings نیز 

کلیک کنید.
س��پس وضعیت این گزینه را از Enabled به Disabled تغییر دهید. 

روی OK کلیک کنید.

بازار موبایل ایران از جمله بازارهایی اس��ت که در س��ال های اخیر فراز 
و فرودهای بس��یاری را با خود به دنبال داش��ته و تجربه های نانوش��ته 
بس��یاری را برای مس��ئوالن در ح��وزه سیاس��ت گذاری های وارداتی و 

تولیدی به همراه داشته است.
تصویب قوانین کارشناس��ی نشده، شناس��ایی نادرست مشکالت اصلی 
و ارائه راه حل های نادرس��ت تنها بخش��ی از مواردی است که طی این 
سال ها مشکالت بسیاری را به بازار موبایل و تبلت کشور تحمیل کرده 
و باعث ش��ده ک��ه از آغاز تا کنون، فعاالن این بخ��ش در میان بازاری 

بی ثبات و انبوهی از کاالهای قاچاق و غیر ثبتی فعالیت نمایند.
ام��ا انگار با گذش��ت بی��ش از ده س��ال از تجربه بازار موبای��ل ایران و 
تجربه اندوزی مسئوالن و سیاست گذاران در این حوزه، همچنان با تکرار 
خطاهای گذش��ته و اشتباهات پیشین مواجه هستیم و گویی قرار نیست 
که این تجربه های تلخ و تصمیم های نادرس��ت پایانی یابد و قامت خم 

شده بازار در میان انبوهی از کاالهای قاچاق راست گردد.
اکنون بازار موبایل و تبلت ایران در شرایطی به سر می برد که به اذعان 
بس��یاری از کارشناس��ان، وجود اجناس قاچاق و غیر ثبتی در این بازار 
بیداد می کند و تولیدکنندگان داخل نیز بیش از هر زمان دیگری از ضرر 

و زیان در ورود به این بازار سخن می گویند.
اما این مش��کالت از جایی شروع ش��د که برخی مسئوالن بدون انجام 
فعالیت های کارشناس��ی ش��ده و یا مش��ورت از نهاده��ا و اتحادیه های 
مربوط��ه، طرح��ی را ارائ��ه نمودن��د که بر اس��اس آن تعرف��ه واردات 
گوش��ی های همراه به منظور حمایت از تولید داخ��ل افزایش پیدا کند. 
این موضوع باعث ش��د در سال 85 )همزمان با رشد صنایع مخابراتی و 
فراگیر ش��دن تلفن های همراه در سطح جامعه( تعرفه واردات موبایل از 
4 درص��د به ۶ درصد و تنها در عرض چند س��ال ناگهان تا بیش از 5۰ 

درصد افزایش یابد.
بدیه��ی بود افزایش ای��ن چنینی تعرفه ه��ا نه تنها حمای��ت از تولید و 
تولیدکنن��دگان داخ��ل را در پ��ی نداش��ت بلکه موجب گش��ت قاچاق 
گوش��ی های همراه که پی��ش از این هزینه ای ۶ تا ۷ درصدی داش��ت 

نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی نیز پیدا نماید.
اما روند تصمیمات اش��تباه و دخالت ه��ای بی جا در بازار ناخوش احوال 
موبایل فقط به این موضوع ختم نگردید و تجربه های تلخ گذش��ته نیز 
نتوانست درس های مناسبی برای اتخاذ تصمیم های کارشناسی شده به 

مسئوالن گوشزد نماید.
به گفته کریم��ی رئیس اتحادیه مخابراتی "روند تصمیم گیری اش��تباه 
دولت امس��ال نیز ادامه داشت و در شرایطی که تعرفه واردات رسمی ۶ 
درصد و هزینه قاچاق ۶ تا ۷ درصد بود و ترکیب این دو عامل به صورت 
ذاتی بازار گوش��ی را به سمت واردات رسمی هدایت می کرد، تصویب 8 
درص��د مالیات بر ارزش افزوده، افزون ب��ر تعرفه ۶ درصدی واردات بار 

دیگر قاچاق را به صرفه کرد."
همچنی��ن وی در گفت وگ��و با خبرگزاری فارس اعالم نمود "در س��ال 
گذش��ته برای نخستین بار حجم قاچاق در بازار از بیش از 9۰ درصد در 
حال کاهش به ۷5 درصد بود و امس��ال بار دیگر به بیش از 9۰ درصد 
رس��یده اس��ت. در نتیجه این اقدامات از مجموع 2۰ میلیارد دالر ضرر 

قاچاق به کشور 2 میلیارد دالر متعلق به بازار گوشی است".
اکن��ون نیز در ش��رایطی هس��تیم ک��ه با نزدیک ش��دن به ای��ام عید، 
احتم��ال تغییرات در بازار کااله��ای دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری 
پیش بینی می ش��ود و با وجود نوسانات مختلف بازار در ۶ ماه آینده، بی 
شک هر تصمیم اش��تباه در حوزه سیاس��ت گذاری های وارداتی، ضربه 

جبران ناپذیری را به بازار موبایل و تبلت کشور وارد خواهد نمود.
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خبر تخریب مغازه های دو طبقه از پاساژ عالء الدین تهران، اگر چه شاید 
به ظاهر در حوزه فناوری اطالعات نباش��د اما به یکی از داغ ترین اخبار 
این حوزه تبدیل ش��د؛ اتفاقی که در ظاهر امر، کامال قانونی و به جا بود 

اما بی شک چندان شکیل و زیبنده نبود.
بی  آنکه بخواهم در مقام نقد این اتفاق که به دس��ت ش��هرداری تهران 
رقم خورد برآیم، چند نکته در حاش��یه این اتفاق توجهم را بیش��تر جلب 
ک��رد. این خب��ر را در چند س��ایت متفاوت پیگی��ری و در برخی از این 
س��ایت ها، ب��ا نظرات خوانن��دگان رو به رو ش��دم؛ نظراتی ک��ه گاهی با 

خوشحالی و رضایت از این اتفاق یاد می کردند.
تصاویر منتشر شده از این اتفاق، چهره کسبه را مغبون، خسران دیده و 
ماتم زده به نمایش می گذارد و این طبیعت آدمی اس��ت که چو عضوی 

به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
در می��ان نظرات خوانندگان برخی از س��ایت ها، در برخی از نظرات )که 
البته به ظاهر موافقان فراوانی نیز داش��ت( از خراب ش��دن محل کسب 
کسبه بازار تلفن همراه ابراز خشنودی شده بود. این خشنودی، شبیه به 
نوعی حس انتقام بود که در دل برخی از مش��تریان پرتعداد تلفن همراه 
خانه کرده بود و اینک در پی تخریب بخشی از پاساژ عالء الدین، به ثمر 
نشس��ته بود؛ انتقامی که شاید دست قانون شهرداری به نیابت از مردم، 

از بازار تلفن همراه ستانده بود! 
واقعیت این اس��ت که اقدام شهرداری برای تخریب بخشی از این بازار 
تلفن همراه )که بی ش��ک یکی از قطب های این بازار در ایران اس��ت( 
تنها در جهت عمل به قوانین س��اختمانی بوده والغیر! خس��ران دیده ها 
نیز نه به دلیل این که تلفن همراه می فروختند بلکه به دلیل سکونت و 
کسب در محلی غیرقانونی خسارت دیده اند. با همه این تفاسیر، باز هم 
بخش��ی از مردم خشنود هس��تند که جای بسی تاسف است. آیا اگر این 

اتفاق در بازار دیگری مثال بازار پوش��اک یا مانند آن رخ می داد، باز هم 
کسی خوشحال می شد؟

این خش��نودی از طرف عده ای )اگر چه زیبا نیست( حاکی از نارضایتی 
مردم از بازار آش��فته تلفن همراه اس��ت؛ بازار آشفته ای که آشفتگی آن 
را می توان حتی در محل فروش آن مش��اهده کرد. تلفن همراه، کاالی 
گران قیمتی اس��ت اما لوکس نیس��ت و همه مردم مشتری آن هستند. 
در تمام سال های گذشته، ضریب نفوذ تلفن همراه )که نزدیک به 1۰۰ 
درصد اس��ت( یکی از افتخارات وزارت ارتباطات بوده و هس��ت. با این 
وجود مردم خاطره خوش��ایندی از بازار تلفن همراه ندارند و بس��یاری از 
افراد جامعه که آگاهی کافی نداش��ته اند، در این بازار خس��ارت دیده اند. 
برخ��ی از کس��به بازار تلفن همراه )که البته مش��خصا مح��دود به بازار 
عالء الدین نیس��تند و چه بسا در این بازار کسبه بسیار خوبی نیز حضور 
داش��ته باشند( از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و با گران فروشی و یا 
گاه��ی فروش خدمات کامال رایگان به قیمت های گزاف و تکان دهنده، 
موجبات نارضایتی مش��تریان این بازار را فراهم کرده و تجربه ای تلخ از 
خرید تلفن همراه به یادگار گذاش��ته اند. اگر چه بر اساس نگرش دینی، 
اخالقی  و انس��انی، واقعا س��ر خود این کس��به کاله رفته و روزی این 
موضوع را خواهند فهمید اما خش��نودی امروز بخش��ی از مردم از ویران 
ش��دن چند ب��اب مغازه تلفن هم��راه، زنگ خطری ب��رای این صنف و 

متولیان نظارت بر آن است. 
ممکن اس��ت فردی با حداقل تحصیالت و ی��ا کم ترین آگاهی به بازار 
تلف��ن همراه بیاید و صادقان��ه از توان مالی خود برای خرید تلفن همراه 
پ��رده بردارد. مبادا که یکی از کس��به محترم ای��ن صنف در این چنین 
شرایطی، از طریق انصاف و اخالق خارج شده و خدای ناکرده، کالهی 

بر سر خود بگذارد!

چو عضوی به درد آورد روزگار!
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 بایت. روش تغییر رمز وای فای مودم های خانگی به 
چه صورت است؟ لطفا راهنمایی کنید

ب��رای تغییر رمز وای فای، ابتدا کابل ش��بکه را از کامپیوتر به مودم وصل 
کنید و بعد مراحل زیر را انجام دهید:

 نرم افزار مرورگر خود را باز کنید )ترجیحا Firefox(. سپس آدرس صفحه 
تنظیمات مودم )که معموال 192.168.1.1 است( را در کادر آدرس وارد 

کنید و اینتر بزنید.
وارد صفحه تنظیمات مودم خواهید ش��د. س��پس نام کاربری و رمز عبور 
مودم خود را وارد کنید. )به صورت پیش فرض، رمز و نام کاربری بیش��تر 
مودم ها admin می باشد. معموال این موضوع در دفترچه راهنمای مودم 
نوشته ش��ده اس��ت. آدرس صفحه تنظیمات مودم نیز معموال در همین 

دفترچه ذکر شده است(
تا اینجای کار در همه مودم ها مش��ابه اس��ت. در صفحه اصلی تنظیمات 
مودم گزینه ای وجود دارد با عنوان Network که وقتی روی آن کلیک 

م��ی کنید صفحه دیگری باز می ش��ود که چن��د گزینه دارد. ش��ما باید 
گزینه های ش��بیه Wireless یا WiFi و یا WLAN را پیدا کنید تا وارد 

صفحه تنظیمات WiFi شوید.
 در بخش تنظیمات WiFi به قس��مت Security بروید و از آنجا گزینه 
Password ی��ا Preshared Key یا Passphrase را پیدا کنید. در 

اینجا می توانید رمز مودم خود را تعیین کنید، و یا آن را تغییر دهید.
 Wireless Network Watcher همچنین م��ی توانید از ن��رم اف��زار

استفاده کنید.
در واقع با اس��تفاده از این برنامه هرگاه دس��تگاه دیگ��ری نیز از اینترنت 
ش��ما اس��تفاده کند، به شما هشدار داده خواهد ش��د. برای استفاده از این 
برنامه بس��یار ساده این مراحل را طی کنید. ابتدا برنامه را اجرا و از منوی 
 Background و Beep On New Devices گزینه ه��ای Options

Scan را اجرا کنید و بعد کلید F5 را فشار دهید تا کلیه دستگاه  هایی که 

از اینترنت بی سیم شما استفاده می کنند را مشاهده کنید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

www.YasDL.com
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در حالی که فناوری ها در جهان حرف اول را می زنند 
و  شدن  پیشرفته  سمت  به  بیشتر  روز  به  روز  ما  و 
آسان تر کردن کارها پیش می رویم، باز هم مهم ترین 
امنیت  شود،  رعایت  میان  این  در  باید  که  مسئله ای 
صورت  به  اطالعات  تمامی  امروزه  است.  اطالعات 
پیدا می شود  دیجیتال ذخیره می شوند و کمتر کسی 
که هنوز هم از سیستم های قدیمی و سنتی استفاده 
افراد  اطالعات شخصی  بیشتر  که  شرایطی  در  کند. 
اینترنت  روی  ابری  پردازش  سیستم های  طریق  از 
یک  به  اطالعات  این  امنیت  حفظ  می شوند،  ذخیره 
مسئله مهم و حیاتی تبدیل می شود. شاید کوچکترین 
کاری که هر فرد می تواند در این رابطه انجام دهد، 

این است که برای اطالعات خود رمز عبور یا همان 
دسترس  در  راحتی  به  اطالعاتش  تا  بگذارد  پسورد 
تمامی افراد قرار نگیرد. مسلما به خاطر داشتن تمامی 
پسوردها کار بسیار سختی است و از طرف دیگر این 
مختلف،  مکان های  در  اطالعاتمان  تمامی  برای  که 
تنها از یک رمز عبور استفاده کنیم، به هیچ وجه کار 
امنی نیست و این موضوع باعث می شود که با هک 
شدن یک پسورد بقیه اطالعات هم به خطر بیفتند. به 
همین خاطر در این هفته به شما نرم افزاری را معرفی 
خواهیم کرد که در مدیریت پسوردها به شما کمک 
خواهد کرد. نرم افزار Password Depot ابزار بسیار 
قدرتمندی است که برای حفاظت از کلیه پسوردهای 
محرمانه و مهم از دسترس دیگران طراحی شده است. 
با استفاده از این برنامه بسیار آسان تر از آن چیزی که 
فکرش را بکنید می توانید روی کلیه فایل های مورد 
نظرتان رمز گذاشته و برای این کار از الگوریتم های 
است که  کنید. جالب  استفاده  بسیار حرفه ای  امنیتی 
به  را  این نرم افزار دوباره تمامی رمزهای شما  بدانید 
کد تبدیل می کند تا پسوردهای شما به آسانی هک 
البته  نگیرند.  قرار  افراد سودجو  و در دسترس  نشوند 
پسورد  ساخت  برای  ویژه ای  ابزارهای  به  برنامه  این 
الگوریتم های  از  استفاده  با  شما  و  است  مجهز 
مخصوص رمزنگاری که در آن قرار داده شده است 
قالب های  در  را  نظرتان  مورد  پسوردهای  می توانید، 

امکان حدس  ترتیب  این  به  و  کنید  ویژه ای طراحی 
زدن یا کرک شدن فایل های مورد نظرتان را تا حد 
امکان پایین بیاورید. از قابلیت های اصلی این نرم افزار 
می توان به محیط کاربری مناسب و آسان آن اشاره 
کاربر  هر  و  ندارد  ویژه ای  تخصص  به  نیاز  که  کرد 
می تواند به آسانی با محیط آن ارتباط برقرار کرده و 
کار کردن با نرم افزار را خودش به تنهایی یاد بگیرد. 
عالوه بر این شما می توانید با استفاده از این برنامه از 
فایل هایتان در مقابل برنامه های تبلیغاتی و جاسوسی 
 USB از  برنامه  این  همچنین  کنید.  محافظت  هم 
Flash Drivers هم پشتیبانی می کند تا شما بتوانید 

به آسانی تمامی پسوردهایتان را به هر کجا که تمایل 
داشتید، انتقال دهید. اگر در به خاطر سپردن پسوردها 
مشکل دارید و از رایانه شخصی تان استفاده می کنید 
اعتماد  به مرورگرتان  این که  به جای  بدانید که  باید 
کنید و پسوردها را در آن نگهداری کنید می توانید این 
کار را به این نرم افزار بسپارید تا فیلدهای صفحات وب 
را پیدا کرده و پسورد شما را در آن ها بنویسد. طراحان 
این برنامه ادعا می کنند که شما می توانید با استفاده از 
این برنامه پسوردهایی را تولید کنید که غیرقابل شکاف 
هستند، پس شاید بد نباشد استفاده از این نرم افزار را 

تجربه کنید. شما می توانید این برنامه را از نشانی 
http://goo.gl/ogGeaz

دریافت کنید.

صفح��ه Start ک��ه در آغ��از اج��راي ه��ر ی��ک از 
نرم افزارهاي آفیس  پدیدار مي شود یکي از ویژگي هاي 
جدید آفیس 2۰13 است که در همه قالب هاي ابتدایي 
نرم افزاره��اي آفیس که در مجموع��ه 2۰13 معرفي 

شدند، دیده مي شود.
این صفحه کارکردهاي گوناگوني را در اختیار کاربران 
مجموع��ه نرم افزاره��اي آفی��س قرار داده اس��ت. در 
صفح�ه Start ای��ن مجموعه ام��کان انتخاب قالب 
کاري خ��ود براي فایلي که قصد ایج��اد آن را دارید، 

در اختیار خواهید داشت.
ای��ن موض��وع مي توان��د ب��راي بس��یاري از کاربران 
مجموعه آفیس کاربردي به نظر برس��د اما در اوقاتي 
که با مجموعه آفی��س و نرم افزارهاي مختلف موجود 
در مجموع��ه آن زیاد س��ر و کار داری��د، این صفحه 

آزاردهنده خواهد بود.
در مطلبی که این هفته براي ش��ما ارائه مي دهیم، به 
معرف��ي نحوه غیرفعال کردن صفحه Start در آفیس 

2۰13 خواهیم پرداخت.
ابت��دا بای��د یک��ي از نرم افزاره��اي مجموع��ه آفیس 
را انتخ��اب کنی��د. در این مقاله م��ا Word 2013 را 
 File براي آم��وزش انتخاب کرده ایم.ح��ال از منوي
روي گزینه Options کلی��ک کنید. اکنون در همان 
 Show The Start تیک گزینه General س��ربرگ
را    Screen When This Application Starts

برداری��د. س��پس روي دکم��ه OK کلی��ک کنید. با 
راه اندازي مجدد برنامه خواهید دید که اثري از صفحه 
Start نخواهد بود تا در شروع به کار نرم افزار به کاربر 

نمایش داده شود.
براي بازگرداني صفحه Start نیز کافي اس��ت مجدد 

تیک این گزینه را فعال کنید.

تبدیل متن به ارائه  
فرض کنید ی��ک فایل Word در اختیار دارید و قصد 
 PowerPoint یک فایل ،Word دارید از این فای��ل
تهیه کنید تا بتوانید آن را به س��ادگي ارائه دهید. براي 

این کار چه خواهید کرد؟
باید بدانید یکي از ویژگي های�ي ک�ه از نس��خه 2۰۰۷ 
به باال در مجموع��ه آفیس وجود دارد، امک�ان تبدیل 
مس��تقیم فای�ل هاي Word ب���ه فای�ل ه�اي ارائ�ه 

مقال��ه PowerPoint اس��ت. در ادامه به نحوه انجام 
این کار مي پردازیم.

 در نسخه 2007  
در ق��دم اول روي دکم��ه Office در ب��االي صفحه 
سمت چپ کلیک کنید. در منوي باز شده روي دکمه 

Word Options کلیک نمایید.

در پنجره باز ش���ده، از قسم�ت سم�ت چ�پ پنجره، 
Customize را انتخ�اب نمایید.

  Choose Commands From اکن��ون از من��وي
را   Commands Not In The Ribbon گزین��ه 

انتخاب نمایید.
 Send to س��پ�س از فهرس���ت پایی�ن آن گ�زین�ه
Microsoft PowerPoint  را یافت��ه و آن را انتخاب 

کرده و روي دکم�ه Add کلیک کنید تا این گزینه به 
فهرست مقابل منتق�ل شود.

در نهای��ت بای��د روي دکم��ه OK کلی��ک کنی��د تا 
تنظیمات صورت گرفته اعمال شود.

 Send to Microsoft ح���ال آی�ک���ن گ�زی�ن���ه
PowerPoint  در نوار Quick Access قرار خواهد 

گرفت. این نوار در باالترین قس��مت برنامه در سمت 
چپ صفحه قرار دارد.

اکنون کافي است فایل یا سند Word مورد نظر خود 
را فراخوان��ي کرده و با کلی��ک روي این گزینه فایل 
را مس��تقیما وارد محیط PowerPoint و آن را براي 

ارائه آماده کنید.

در نسخه 2010  
در مورد مجموعه آفیس 2۰1۰ روش اجراي دستورات 

اندکي متفاوت است.
براي انجام این کار ابتدا به سربرگ File بروید. روي 
Options کلیک نمایید. در پنجره باز شده، از قسمت 

س��مت چپ، Quick Access Toolbar  را انتخاب 
 Choose Commands نمایید. اکن��ون از من��وي
 Commands Not In The Ribbon گزینه From

را انتخاب نمایید.
 Send to س��پ�س از فهرس��ت پایی���ن آن گزین���ه
Microsoft PowerPoint را یافت��ه و آن را انتخاب 

ک��رده و روي دکمه Add کلیک کنید تا این گزینه به 
فهرست مقابل منتقل شود.

در نهای��ت روي دکمه OK کلی��ک کنید تا تنظیمات 
انجام شده اعمال گردد.

 Send to Microsoft ح���ال آی�ک���ن گ�زی�ن���ه
PowerPoint در ن�وار اب��زار Quick Access قرار 

خواهد گرفت.این نوار در باالتری�ن قس��مت برنامه در 
س��مت چپ صفحه ق�رار دارد. اکن�ون کاف�ي اس��ت 
فای��ل یا س��ند Word م�ورد نظر خ���ود را فراخواني 
ک��رده و با کلی��ک روي این گزینه فایل را مس��تقیما 
وارد محیط PowerPoint کنید تا بتوانی�د آن را براي 

ارائه آماده کنید.
دق��ت کنید متون��ي ک��ه در نرم اف��زار Word فرمت 
 Powerpoint داشته باشند، در محیط  Heading 1

تبدیل به تیتر اسالید خواهند شد.

اطالعات  مانند  شخصی  داده های  تمام  می توان  چگونه  سالم.  با   
آیا  و  نمود  مرورگر حذف  از روی  را  رمزعبور سایر حساب ها  و  بانک 
دارد؟   وجود  خروج  هنگام  در  داده ها  این  خودکار  برای حذف  روشی 

لطفا راهنمایی فرمایید.
گوگل کروم دارای ویژگی خاصی برای پاکسازی خودکار تمامی داده های شخصی 

و خصوصی در هنگام بستن آن می باشد. به این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:
روش کار

1- صفحه تنظیمات )Settings( را از فهرست کروم باز کنید.
2- روی پیوند نمایش تنظیمات پیشرفته در پایین صفحه تنظیمات کلیک کنید.

3- روی دکمه تنظیمات محتوا )Content Settings( در زیر عنوان حریم خصوصی 
)Privacy( کلیک کنید.

4- در زیر کوکی ها، "داده های محلی را تنها تا زمانی که از مرورگر خارج می شوم 
حفظ کن" را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید. هنگامی که کروم را می بندید، 

اینک به صورت خودکار کوکی ها را پاک خواهد کرد.
پاک  کروم  بستن  هنگام  در  داده های شخصی تان  تمامی  می خواهید  چه  چنان  اما 

شوند، افزونه Click&Clean را نصب کنید.
ابزار مرورگرتان کلیک کرده و گزینه ها  نوار  Click&Clean روی  1- روی دکمه 

)Options( را انتخاب کنید.
 )Extra( 2- گزینه "حذف داده های خصوصی در هنگام بستن کروم" در زیر بیشتر 
را فعال کنید. شما می توانید بررسی نمایید که کدام نوع از داده ها با استفاده از این 

گزینه ها در این پنجره به طور خودکار حذف خواهند شد.

حذف اطالعات در موزیال فایرفاکس
فایرفاکس از امکان درونی برای پاک سازی تمامی داده های شخصی و خصوصی در 

هنگام بستن آن بدون نیاز به افزونه ای برخوردار است.
روش کار

1- فهرست فایرفاکس را باز کرده و گزینه ها )Options( را انتخاب کنید.
2- نماد )آیکن( حریم خصوصی )Privacy( را انتخاب کنید و "استفاده از تنظیمات 

سفارشی برای تاریخچه" را برگزینید.
3- جعبه انتخاب "تاریخچه را در هنگام بستن فایرفاکس پاک کن" را تیک بزنید.

4- برای بررسی این که چه نوع داده های خصوصی را فایرفاکس به صورت خودکار 
از  انواعی  و  کرده  کلیک   )Settings( تنظیمات  دکمه  روی  می کند،  پاک سازی 

داده های خصوصی را که نمی خواهید انتخاب کنید.

حذف در اینترنت اکسپلورر
اینترنت اکسپلورر نیز از امکان درونی برای پاک سازی تمامی داده های خصوصی در 

هنگام بستن آن برخوردار است.
 Internet( 1- روی نماد چرخ دنده کلیک کرده و برای شروع، گزینه های اینترنت

Options( را انتخاب کنید.

هنگام  در  مرورگر  تاریخچه  "حذف  گزینه   ،)General( عمومی  سربرگ  در   -2  
خروج" را فعال کنید.

 3- روی دکمه حذف )Delete( کلیک کنید تا اقدام به سفارشی سازی انواع داده های 
اینترنت اکسپلورر که پاک خواهند شد، کنید.

حالت  از  را  عالقه"  مورد  وبگاه های  داده های  "حفظ  بخواهید  است  ممکن  شما 
)کش(  نهان  حافظه  فایل های  و  کوکی ها  اکسپلورر  اینترنت  یا  کنید  خارج  انتخاب 
برای وبگاه هایی را که به عنوان عالقه مندی هایتان ذخیره کرده اید، حفظ خواهد کرد.

4- روی دکمه حذف )Delete( کلیک کنید.
 اینترنت اکسپلورر بی درنگ داده های خصوصی تان را پاک خواهد کرد و سپس هر 

زمان که مرورگرتان را می بندید آن ها را پاک سازی می کند.

نکته: برای پاک سازی داده های خصوصی، باید مرورگرتان را به طور کامل ببندید. 
به عنوان نمونه، چنان چه چندین پنجره باز در فایرفاکس دارید و تنها یکی از آن ها را 
ببندید، فایرفاکس به صورت خودکار تمامی داده های خصوصی  را پاک نخواهد کرد. 

شما باید نخست همه پنجره ها را ببندید.

نکته: چنان چه مرورگر را تنظیم کرده اید تا در هنگامی که آن را می بندید به صورت 
باز می کنید مجبور  را  را پاک کند، هر زمان که مرورگرتان  خودکار کوکی های تان 
استفاده شوید. پاک سازی  )Log Into( وبگاه های مورد  تا وارد سیستم  بود  خواهید 
فایل های حافظه نهان موجب خواهد شد تا وبگاه ها پس از راه اندازی دوباره مرورگر، 

آهسته تر بارگذاری شوند.

 سالم بایت. در هنگام نصب دو نسخه از آفیس روی ویندوز، سیستم 
پیام خطایی را نمایش می دهد. آیا راه حل دیگری برای نصب دو نسخه 
راهنمایی  لطفا  دارد؟  وجود  یکدیگر  کنار  در   2010 و   2013 آفیس 

بفرمایید.
برای نصب دو نسخه آفیس در ابتدا باید نسخه پایین تر نصب گردد. سپس نسخه 

باالتر، از طرفی هر دو آفیس باید 32 یا ۶4 بیتی باشند.
در نصب نسخه باالتر هنگام نصب گزینه Customize را انتخاب و از گزینه های 

نصب گزینه Keep Previous Version را انتخاب نمایید. 

تمام رمزهای عبور من
 گلس�ا ماهی�ان

آفیس را مطابق میل خود اصالح کنید
ارائه برخی نکات برای شخصی سازی مجموعه نرم افزاری آفیس

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان

www.YasDL.com
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اگ��ر به دنب��ال یک پخش کننده موس��یقي س��اده اما 
پرقدرت براي گوش��ي اندروی��دي خود مي گردید، نرم 
اف��زار این هفته می توان��د نیاز ش��ما را در این رابطه 
به ط��ور کامل برطرف کن��د. در می��ان نرم افزارهای 
اندروی��دی، برنامه هاي زیادي براي پخش موس��یقي 
منتش��ر شده اس��ت که هر کدام ویژگي خاص خود را 
دارند. بیش��تر این برنامه ها ظاهر و گرافیکي با کیفیت 
دارند اما در عمل، بیشترش��ان آن چیزي نیست که ما 

مي خواهیم.
در یک نرم افزار پخش کننده موس��یقي، دس��ته بندي 
و  دارد  زی��ادي  اهمی��ت  موس��یقي  فایل ه��اي 
دس��ته بندي هاي مختلفي وجود دارند که ممکن است 
بر اساس آلبوم و یا خواننده باشند اما بیشتر فایل هاي 
موس��یقي که در اختیار ما اس��ت فاق��د این اطالعات 
مي باش��د. عموما ای��ن نوع دس��ته بندي ها ب��راي ما 
معنایي ندارد و کاربران خود از طریق ایجاد پوشه هاي 
مختلف به دس��ته بندي فایل هاي موسیقي مي پردازند. 
نرم افزارهاي پخش کننده موس��یقي که دسته بندي بر 
اساس پوشه را تشخیص دهند، به نسبت کم تر هستند 
اما این هفته ما به ش��ما نرم افزار Music Folder را 

پیشنهاد مي دهیم.
این نرم افزار توس��ط شرکت Zorillasoft منتشر شده 
اس��ت. این نرم افزار از ابتداي انتش��ار ت��ا جدیدترین 
نس��خه آن یک روند صعودي داش��ته اس��ت و در هر 

ویرایش ش��اهد بوده ایم که امکانات بیش��تري به آن 
افزوده و اشکاالت قبلي به سرعت برطرف شده است. 
همان طور که گفتیم Music Folder دس��ته بندي را 
تنها بر اس��اس پوشه هاي ایجاد ش��ده انجام مي دهد.

در ابتدا برنامه ش��روع به اس��کن حافظه هاي گوشي 
مي کند و پوش��ه هاي انتهایي را ک��ه داراي فایل هاي 
موسیقي هس��تند، شناس��ایي مي کند و آن ها را براي 

کاربر فهرست مي کند.
 Share از طریق همین برنامه و با اس��تفاده از گزینه
مي توانی��د فایل خ��ود را به اش��تراک بگذارید و براي 
مثال آن را از طریق بلوتوث براي دوست تان بفرستید. 
همین طور امکان جست وجوي لحظه اي فایل ها وجود 
دارد ک��ه به محض تایپ، جس��ت وجو آغ��از و نتیجه 

نمایش داده مي شود.
برنام��ه Music Folder داراي تنظیم��ات مختلف��ي 
است. در قس��مت Equalizer تعداد 12 تنظیم آماده 
براي ش��ما قرار داده شده است و همین طور مي توانید 
خودتان به تنظیم پارامترهاي صدا بپردازید. همچنین 
مي توانی��د عکس العمل ه��اي مختلف��ي را در قب��ال 

عملکرد headset تنظیم کنید.
یک��ي از عملکردهاي جدی��دي که به ای��ن نرم افزار 
اف��زوده ش��ده، حالت خ��ودرو و یا ورزش اس��ت که 
پخش موس��یقي را از طریق بلوتوث گوش��ي با سایر 

دستگاه هاي بلوتوث دار همگام مي سازد.

 Music Folder یکي دیگر از ویژگي ه��اي نرم افزار
این اس��ت که از سرگیري پخش موس��یقي از همان 
جاي قبلي صورت مي گیرد با این تفاوت که براي هر 
پوش��ه یک از س��رگیري جدا اختصاص داده مي شود. 

این برنامه را می توانید از نشانی زیر دریافت کنید:

http://goo.gl/rFtwPd

فایل های صوتی خود را سر و سامان دهید

یکي از س��بک هاي مع��روف در بازي ه��اي موبایل، 
سبک دونده اس��ت که همانند بسیاري از محصوالت 
ش��بیه خود م��ورد توجه کارب��ران قرار گرفته اس��ت. 
در  ای��ن ن��وع از بازي ها، زمینه رقاب��ت بین بازیکنان 
ب��ا گرفتن امتیاز بیش��تر مهیا مي ش��ود و با وجود این 
که این بازي ها س��ادگي خاص خود را دارند، هیچ گاه 
براي تولید از سوي س��ازندگان کنار گذاشته نشده اند. 
بازي این هفته با نام AE Doodle Dash و س��اخت 
ش��رکت AE Mobile براي گوشي هاي ویندوز فون 
نس��خه هاي 7.5 معرفي مي ش��ود. در این بازي شما 
بای��د از روي موانع س��ر راه خود عب��ور کنید و دره ها 
و تله هاي مس��یر پیش رویتان را پش��ت سر بگذارید 

ک��ه انجام موفقیت آمیز این کار نیازمند ذهني س��ریع 
و انگش��تاني چابک و هماهنگي بین این دو مي باشد. 
با شکس��ت ش��ما در یکي از موانع، دیگر بازي از ابتدا 
ش��روع نمي ش��ود بلکه از جان شما کاس��ته مي شود. 
همچنین در طول مس��یر مي توانی��د قلب هاي قرمز را 
شکار کنید تا فرصت بیش��تري براي زنده  ماندن پیدا 
کنید. یک��ي از جاذبه هاي این ب��ازي محیط کارتوني 
با موانع متنوع رنگ آمیزي ش��ده است. از سختي هاي 
این بازي در مراحل باالتر وجود موانع متغیر است که 
دیگر به همین س��ادگي قابل عبور نیس��تند و نیازمند 

عکس العمل هاي سریع از سوي شما مي باشند. 
http://goo.gl/eIoFX9

 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، گوشی Sony Xperia Z1، را به 
طور کامل معرفی کنید.

سونی پیش از معرفی رسمی این گوشی، هیاهوی زیادی را به راه انداخته بود و با به 
وجود آمدن ش��ایعات فراوان حول این گوش��ی، همه منتظر از راه رسیدن یک گوشی 

شگفت انگیز بودند.
ام��ا در اولین نگاه به گوش��ی با خ��ود خواهید گفت " خوب این که گوش��ی جدیدی 
نیس��ت، همان Xperia ZL اس��ت که ارتقا یافته " و البته ای��ن حرف، چندان دور از 

واقعیت نیست.
طراحی این گوش��ی کامال مطابق با اس��تاندارد های دیگر گوش���ی ه�ای خ�ان�واده 
 ،Z با Z1 دارد. اما تفاوت اصلی Xperia ZL اس��ت و شباهت بسیاری به Xperia Z

به استفاده سونی از آلومینیوم در ساخت بدنه و در نتیجه، وجود بدنه فلزی این گوشی 
می باش��د. با وجود این قاب فلزی در دور تا دور گوشی، حس یک گوشی سطح باال و 
بس��یار با کیفیت به کاربر منتقل می ش��ود، که البته از وزن زیاد دستگاه هم نمی توان 

چشم پوشی کرد.
س��طح کامال مسطح گوش��ی و وزن زیاد آن، باعث می گردد که برداشتن آن از روی 
س��طوح صاف مانند میز کمی مشکل باشد. همان طور که می دانید، سونی تقریبا تنها 
ش��رکتی است که مشغول ساخت گوشی های س��طح باال با توانایی مقاومت در برابر 
نفوذ آب اس��ت و این کار را از سال گذشته آغاز نموده. با تجربه ای که سونی در این 
زمینه کس��ب کرده، خوش��بختانه هر روز از روز قبل حرفه ای تر شده و بهبودهایی را 

در طراحی گوشی اعمال می کند.
یک��ی از ای��ن بهبودها، عدم وج��ود درپوش برای جک 3.5 میلی مت��ری صدا در این 
گوش��ی است که ما را بسیار خوشحال نمود. اما دیگر درگاه ها و شکاف ها همه توسط 
درپوش��ی محافظت می ش��وند، که می توان امیدوار بود سونی کم کم همه درپوش ها 

را حذف کند. 
اما روی لبه های گوشی چه خبر است؟

لبه س��مت راست این گوش��ی هوشمند، تقریبا توس��ط کلیدها و شکاف های مختلف 
پر شده است.

به ترتیب از باال به پایین ش��اهد وجود ش��کاف سیم کارت، کلید پاور با همان طراحی 
Xperia Z، کلیدهای کنترل صدا، کلید ش��اتر دوربین و نهایتا ش��کاف اتصال بند به 

گوشی هستیم.
 microUSB درگاه ،microSD روی لبه روبه رویی یعنی سمت چپ، می توان شکاف

و محل اتصال گوشی به داک را مشاهده کرد.
در مورد وزن زیاد گوشی گفتیم، اما نگفتیم ابعاد و وزن گوشی چقدر است. این گوشی 
دارای ابعاد  ۷4×144 و قطر 8.5 میلی متر اس��ت ک��ه 1۷۰ گرم هم وزن دارد. ابعاد 
گوش��ی مقداری از Xperia Z بیشتر ش��ده که می تواند با نیاز سونی به فضای بیشتر 

جهت قرار دادن دوربین مرتبط باشد.
قطر دستگاه نیز مقداری بیشتر شده، اما وزن آن به طور محسوسی زیاد شده، طوری 
که به محض در دس��ت گرفتن گوش��ی، این س��وال به ذهنتان خطور می کند که چرا 

این قدر سنگین است؟
برسیم به یکی از اصلی ترین قابلیت ها، یعنی مقاومت گوشی در برابر آب ! این قابلیت 
که توس��ط گواهینامه IP58 تضمین شده، گویای مقاومت گوشی در برابر نفوذ آب تا 

عمق 1 متر و تا 3۰ دقیقه است.
البته فقط در مورد آب نیس��ت بلکه مقاومت گوش��ی در برابر نفوذ گرد و غبار و ش��ن 

هم ضمانت می شود.
مسلما، ضد آب بودن گوشی یک مزیت کاربردی است، این که بتوانید با خیال راحت 
زیر دوش آب هم به پیامک ها و تماس های تان جواب دهید و یا پس از شستن دست 
مجبور نباش��ید ابتدا خوب دس��ت های تان را خشک کنید و س��پس به تماس ورودی 
پاس��خ دهید، نیازی اس��ت که به صورت روزمره با آن مواجه می شوید و با این گوشی 

خیال تان راحت است.
شرکت سونی در مورد این گوشی، روی قدرت سخت افزاری آن هم خیلی مانور داده 
بود و با تبلیغات زیاد برای Xperia Z1 ، آن را قدرتمندترین گوش��ی اندرویدی تا به 
امروز می دانس��ت. حال می خواهیم بررس��ی کنیم که این ادعا ت��ا چه حد به واقعیت 

نزدیک است.
تراش��ه موج�ود روی Xperia Z1 یک تراش��ه س��اخ�ت ش��رک�ت ک�وال�کام به نام 
Snapdragon 800 است که پردازنده چهار هسته ای از نوع Krait 400 با فرکانس 

2.2 گیگاهرتز و پردازشگر گرافیکی Adreno 330 را شامل می شود.

همچنی��ن، 2 گیگابای��ت حافظه رم به این س��خت افزار برای عملک��رد بهتر کمک 
 Xperia Z می نماید. این مش��خصات شباهت بس��یاری به دیگر غول س��ونی یعنی

Ultra دارد.

اما عملکرد سخت افزاری دستگاه چگونه است؟
نتایج بنچ مارک ها که خیلی خوش��حال کننده بود و نش��ان از ادعای درس��ت کمپانی 

ژاپنی داشت.
با این اوصاف می توان گفت که ادعاهای این شرکت در زمینه عملکرد بهتر در زمینه 

سخت افزار تا حدودی درست از آب درآمده است.

بدوید تا امتیاز بگیرید

یکي از روش هاي طبقه بندي اطالعات دسته بندي آن ها 
در قالب پوش��ه ها اس��ت. این کار به منظور یافتن سریع 
اطالعات مورد نظرمان به صورت تو در تو انجام مي شود. 
همان طور که شما داده ها و فایل هاي درون هارددیسک 
کامپیوت��ر خود را با اس��تفاده از این روش دس��ته بندي 
مي کنید نیاز است تا اطالعات درون گوشي شما نیز براي 
دسترسي راحت تر، پوشه بندي شوند. مي دانید که ساختن 
پوشه هاي تو در تو به طور عادي در گوشي هاي سیمبین 
سري ۶۰ امکان پذیر نیست و با توجه به این که همیشه 
این اعتراض وجود دارد که ترفندها فقط به گوشی های 
هوشمند اختصاص دارند، در ترفند این هفته قصد داریم تا 
شما را با روشي آشنا کنیم تا بتوانید هم زیر پوشه بسازید  
و هم به ویرایش نام برنامه ها بپردازید. ابتدا به قس��مت 
Menu وارد شوید و گزینه Options را انتخاب کنید و 

از طریق آن یک New Folder بسازید. سپس از همین 
طریق و با انتخاب گزینه  Move پوشه ساخته شده را به 
باالترین محل در منو منتقل کنید. بعد از این کار شما باید 
کاري کنید تا منوي سیستم عامل دوباره فراخواني شود و 

یا بهتر است بگوییم Refresh شود.
براي این کار کافي اس��ت تغییري در منو ایجاد کنید که 
ای��ن تغییر مي تواند نصب یا حذف یک برنامه و یا تغییر 

نام یکي از برنامه ها توسط نرم افزارهاي فایل منیجر مانند 
  Fexplorer ی��ا  و   FileMan ،System Explorer

باشد که براي این کار مي توانید به مسیر :E رفته و یکي 
از پوش��ه هاي موجود را تغییر نام دهید. پس از انجام این 
کار باید به سرعت به Menu برگردید و روي پوشه مورد 
نظ��ر گزین�ه Options را بزنی���د و صب�ر کنی�د تا منو 
Refresh شود. حال گزینه Move To براي شما فعال 

شده و با انتخاب آن و انتخاب پوشه مقصد پوشه شما به 
درون آن منتقل مي شود.

براي تغییر نام برنامه ها هم کافي است آن را به باالترین 
جاي منو منتقل کنید و س��پس ب��ا فراخواني مجدد منو 
با کار هاي گفته ش��ده، به س��رعت روي فایل مورد نظر 
بروید و گزینه Options را براي آن بزنید و بعد از اعمال 
Refresh گزین��ه Rename را براي برنامه مورد نظر 

بزنید و نام آن را تغییر دهید. در این روش دقت کنید که 
نحوه نمایش منو روي گزینه Grid View قرار داش��ته 
باشد چون در صورتي که گزینه  List View انتخاب شده 
باشد دیگر ساخت فولدرهاي تودرتو بي فایده است. براي 

مشاهده زیرپوشه هاي فایل موجود در مسیر
C:\system\data\application.dat

به شما کمک مي کند.

اطالعات خود را هیچ وقت گم نکنید!
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ب��ازی کوچک این هفته Sword and Blood نام دارد. این بازی کوچک، یک بازی 
نقش آفرینی Point and Click است.

داس��تان این بازی، یک نبرد قدیمی را در کش��ور چین روایت می کند. قهرمان بازی، 
جوانی است که به دنبال یادگیری فنون شمشیرزنی است. او در آغاز راه، مهارت های 
بس��یار کمی دارد ام��ا کم کم مهارت های جدی��دی می آموزد و می تواند بر دش��منان 
قوی ت��ری غلب��ه کند. در طول ب��ازی می توانید با تنها کلیک ماوس بیش��تر گیم پلی 
ب��ازی را انج��ام دهید. برای صحبت ب��ا کاراکترها، روی آن ها راس��ت کلیک کنید و 
برای حرکت به اطراف و یا حمله به س��مت یک دش��من، روی آن چپ کلیک نمایید. 
آیتم هایی که از محیط جمع آوری می کنید، در نوار پایینی صفحه نمایش داده می شود. 
می توانی��د ب��ا کلیک روی این آیتم ها از آن ها اس��تفاده کرده و یا آن ها را بفروش��ید. 
س��الح ها و لباس های جدید نیز قابل خریداری هس��تند، البته اگر کمی صبور باشید، 
می توانید برخی از وس��ایل مورد نظر خود را از دش��منان پر تعداد بازی غنیمت بگیرید 

و پول را برای آینده ذخیره کنید!
ب��رای پیش��روی در ب��ازی مجب��ور خواهید بود که ب��ا NPCها صحبت  ک��رده و به 
درخواس��ت های آن ها عمل کنید. در ضمن فراموش نکنید که هر چند دقیقه بازی را 

ذخیره نمایید چرا که همیشه احتمال شکست خوردن وجود خواهد داشت.
ای��ن ب��ازی کوچک را می توانید با حجمی نزدیک به 23 مگابایت از نش��انی اینترنتی 

زیر دریافت کنید.
http://goo.gl/PjcgFM

شمشیر در برابر دشمنان

 کنسول Xbox 360 تا چه سالی پشتیبانی می شود؟ آیا این کنسول 
هن�وز ه�م ارزش خرید دارد؟ آی�ا قیمت این کنس�ول در آینده کاهش 

خواهد یافت؟ 
تا زمانی که این کنسول عالقه مندانی در جهان داشته باشد، سازندگان بازی برای آن 
بازی تولید خواهند کرد. اگر چه پیش بینی زمان دقیق برای طول عمر یک کنسول 
کار آسانی نیست اما به طور مشخص همچنان در سال 2۰15 بازی های خوبی برای 
این کنسول منتشر خواهد شد. بدون شک کنسول های نسل هشتمی در آینده جای 
کنسول های نسل هفتمی را خواهند گرفت و احتماال نزدیک به یک دهه بقا خواهند 
داشت در حالی که کنسول های نسل هفتمی به اواخر عمر خود نزدیک می شوند. با 
نبودن کنسول های نسل هشتمی و گران قیمت بودن  این وجود به علت کپی خور 
این کنسول ها و بازی های آن ها، ممکن است عده ای )به خصوص در ایران( به خرید 
کنسول های نسل هفتمی عالقه مند باشند. قیمت جهانی این کنسول ها هم اکنون 
کاهش یافته و احتماال در آینده ای نه چندان دور، بیشتر نیز کاهش خواهد یافت اما 
نمی توان در مورد بازارهای داخلی این موضوع را برای کوتاه مدت پیش بینی کرد، 
چرا که قیمت قطعات الکترونیکی به عوامل متعددی وابسته است. به این موضوع نیز 
دقت داشته باشید که خرید یک کنسول جدید )هر چند مدت زمان زیادی از عرضه 
آن گذشته باشد( مشروط بر این که برای شما تازگی داشته باشد، با انبوهی از بازی ها 
آن ها  از  بسیاری  که  دارند  گوناگون  بازی  کنسول ها صدها  این  بود.  خواهد  همراه 

بازی های بسیار خوبی هستند.
بزرگ ترین حسن خرید یک کنسول نسل هفتمی این است که نیازی به انتظار برای 
بازی ها  اگر در مورد گرافیک  این وجود  با  بازی های خوب نخواهید داشت.  عرضه 
به کنسول های نسل هشتمی  نیم نگاهی  یا سخت گیر هستید،  خیلی خوش سلیقه 

نیز بیندازید.

 من یک کنسول Xbox 360 دارم. این کنسول بازی ندای وظیفه را 
اجرا نمی کند. آیا مشکل از دیسک است یا از کنسول؟

تاکید شما بر اجرا نشدن این بازی، اجرا شدن بازی های دیگر را مشخص می کند. اگر 
کنسول شما به راحتی دیسک های دیگر را اجرا می کند، به سادگی به خرابی دیسک 
رای بدهید. با این وجود همچنان تنها راه حل برای اطمینان از این موضوع، امتحان 
کردن دیسک روی یک کنسول دیگر است. ممکن است هد دیسک خوان دستگاه یا 
به طور کلی تر درایو دیسک خوان دچار ضعف شده باشد و در خواندن برخی از بازی ها 
موفق عمل نکند. این اتفاق کامال مرسوم است و معموال با تعویض یا تعمیر دیسک 

درایو رفع می شود.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

از ب��ازی Shadowrun  ایده ه��ای فراوان��ی گرفته 
اس��ت. گروه چهار نفره بازی، اف��رادی با خصوصیات 
و توانمندی های کامال متفاوت هستند. البته بر خالف 
Shadowrun کاراکترهای بازی کامال واقعی و خالی 

از هر نوع خیال پردازی و مس��ائل ماورایی هس��تند و 
صرفا مهارت های متفاوتی در اس��تفاده از سالح های 
مختلف دارند. بازی ش��امل دیالوگ های فراوان است. 
دیالوگ ه��ای فرمانده بازی به صورت صوتی ش��نیده 
می ش��ود که نقش��ی کلیدی در روایت داس��تان بازی 
دارد. در مقابل دیگر دیالوگ ها بیش��تر متنی هس��تند 
و معم��وال بای��د زمان زیادی را ب��رای خواندن صرف 
کرد. بازیکن ابتدا در نقش��ه تاکتیکی حرکت می کند. 
این حرکت کامال نمادین است و کاراکترها درگیر این 

حرکت نیستند.
نقش��ه بازی با زمین های لم یزرع پر ش��ده و بازیکن 
بای��د ب��ه امید یافتن س��رنخ ی��ا مح��ل ماموریت، در 
نقش��ه حرکت کند. بیش��تر سطح نقش��ه با زمین های 
رادیواکتیویته پوش��یده ش��ده و به همین دلیل بازیکن 
باید مس��یرهای از پیش تعیین ش��ده ای را پش��ت سر 
بگ��ذارد. به محض برخورد ب��ا ماموریت یا یک گروه 
جنایتکار، بازی به مد بالدرنگ رفته و بازیکن می تواند 

گروه چهار نفره خود را کنترل کند.

با آغاز نبرد نیز باز شرایط تغییر کرده و بازی به شکل 
نوبتی در خواهد آمد. هر یک از کاراکترها متناس��ب با 
AP )امتی��از حرکت( خود می تواند یک یا چند عمل را 

انجام دهد. این فعالیت ها شامل حرکت، سنگر گرفتن، 
تیراندازی یا اس��تفاده از دیگر تجهی��زات آن کاراکتر 

خواهد بود.
نبرده��ا جذابیت خوب��ی دارند و اگ��ر از عالقه مندان 
Shadowrun باش��ید، احتماال این ب��ازی را نیز که 

سبک تقریبا مشابهی دارد، می پسندید.
گرافیک Wasteland 2 کامال ساده و بی آرایه است. 
سازنده بازی در نورپردازی و به تصویر کشیدن بخشی 

از جزئیات محیط خوب عمل کرده است.
فضا کامال واقع گرایانه طراحی ش��ده و طراحی هنری 
ب��ازی یک نوآوری نیس��ت و تقریبا هم��ه چیز عادی 
 Wasteland 2 ب��ه نظر می رس��د. اگر چه بی ش��ک
گرافیکی ترین عنوان در این س��بک نیس��ت اما این 
عن��وان را می ت��وان از بازی های موف��ق در گرافیک 

سبک خود دانست.
در مجم��وع منتق��دان بازی به این عنوان کالس��یک 

امتیاز 81 را اعطا کرده اند.
این ب��ازی تنها در سیس��تم های عامل خانواده ویندوز 

میزبانی می شود.

با آغاز س��ال میالدی جدید و در اولین شماره بایت در 
سال 2۰15 قصد داریم به معرفی کوتاه عناوین مطرح 
سه ماه اول سال جدید بپردازیم. بعد از سردی بازار بازی 
در نیم��ه دوم آذر و اوایل دی م��اه، اندک اندک باز هم 

شاهد انتشار بازی های خوبی خواهیم بود.
از   Resident Evil: Revelations 2

هیجان انگیزترین عناوین س��ال 2۰15 به نظر می رسد. 
اگر چه شکست نس��خه ۶ این بازی و کسب امتیازات 
پایین از بازیکنان و منتقدان، از هیجان رو به رو شدن با 
 Resident نسخه های جدیدتر این مجموعه کاسته اما
Evil: Revelations 2 ادامه ای بر نس��خه موفق 85 

امتیازی Revelations اس��ت ک��ه این بار به صورت 
سریالی منتشر می ش��ود. برای اولین بار در این سری، 
این بازی به 4 قس��مت تقسیم ش��ده که با فاصله یک 
هفته از یکدیگر منتشر خواهند شد! اولین قسمت از این 
نس��خه جدید در 28 بهمن به عرضه عمومی گذاش��ته 
 X360 و XOne ،PS4 ،PS3 ،خواهد ش��د و ویندوز

میزبان آن خواهند بود.
Evolve عنوان تحسین ش��ده ای در سبک شوتر اول 

شخص اس��ت که در E3 2014 عنوان بهترین بازی 
نمایش داده ش��ده و بهترین ب��ازی آنالین چند نفره را 
از آن خ��ود کرد. البته این ب��ازی امکان اجرای آفالین 
یک نفره را نیز خواهد داش��ت. بازی در فضایی خیالی 
اتفاق می افتد، جایی که شکارچیان به دنبال شکار یک 
هیوال هستند. هیوال می تواند با خوردن دیگر حیوانات، 
خصوصی��ات جدیدی ب��ه دس��ت آورده و تکامل یابد. 
بازیکنان می توانند در نقش هیوال یا ش��کارچیان ظاهر 
ش��وند و در هر صورت، ی��ک ماجراجویی پر زد و خورد 
و بس��یار سخت را پشت س��ر بگذارند. این بازی در 21 
بهمن به عرضه عمومی گذاش��ته خواهد ش��د. ویندوز، 

PS4 و XOne میزبان این بازی هستند.

 Sqaure س��رمایه گذاری جدی��د Life is Strange

Enix اس��ت که شاید با همه بازی های دیگر این ناشر 

خوش��نام متفاوت باشد. Life is Strange بیشتر یک 
داس��تان مصور است اگر چه سازنده بازی آن را در ژانر 
ماجرایی دسته بندی کرده اس��ت. داستان بازی مربوط 
به بازگش��ت در زمان است. قهرمان بازی سعی دارد با 
بازگش��ت در زمان، مانع از رخداد حوادث تلخ ش��ود، در 

حالی که هر بار تکرار زمان، ممکن است سبب به وجود 
آمدن حوادث تلخ دیگری ش��ود. به گفته سازنده بازی، 
انتخاب ی��ک وضعیت ایده آل در کوت��اه مدت، ممکن 
اس��ت به بدترین وضعیت در بلند مدت ختم شود. این 
بازی نیز سریالی و 5 قسمتی است و اولین نسخه از آن 
 PS3، PS4، ،در 1۰ بهم��ن برای میزبانی در وین��دوز
XOne و X360 به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد.

Total War: Attila عنوانی کامال ش��ناخته شده میان 

عالقه مندان به س��بک استراتژی است. Attila به تمام 
اصول نسخه های قبلی این مجموعه وفادار خواهد بود. 
جنگ ه��ا بزرگ و مخوف هس��تند و ب��ه غیر از جنگ، 
همچنان ده ها پارامتر گوناگون بر شکس��ت یا پیروزی 
بازیکنان تاثیرگذار خواهد بود اما آن چه در این نس��خه 
تفاوتی جدی ایجاد خواهد کرد، اس��تفاده از آتش است 
که می تواند با یاری باد، دشمنان را از پا در بیاورد و یا به 
مهم ترین عامل شکست بدل شود. این بازی نیز در 28 
بهمن عرضه می شود و مثل دیگر بازی های این سری، 

تنها در ویندوز میزبانی می شود.
Battlefield Hardline عنوان آتی از س��ری عرصه 

نبرد است. در سال 2۰14 از این مجموعه بازی منتشر 
نش��د و این��ک Battlefield Hardline نه به عنوان 
یکی از عناوین نسخه اصلی بلکه به عنوان یک نسخه 
ضمنی از این مجموعه منتش��ر می ش��ود. داستان این 
بازی نیز شباهتی با دیگر عناوین مجموعه عرصه نبرد 
نخواهد داشت و به نبرد سخت یک کارآگاه در "جنگ 

مواد مخدر" معطوف شده است.
جزئیات زیادی از این بازی منتش��ر نش��ده است اما به 
طور مش��خص این بازی در 2۶ اس��فند برای میزبانی 
در وین��دوز، PS3، PS4، XOne و X360 به عرضه 

عمومی گذاشته خواهد شد.

یک آغاز خوب برای عالقه مندان سبک شوتر
نیم نگاهی به بازی های مطرح 3 ماه اول سال 2015

به دنبال پیروزی در زمین های بایر
Wasteland 2 بعد از 26 سال مورد تحسین قرار گرفت

 وحید     صف��ایی

عن��وان Wasteland ی��ک عنوان قدیم��ی و کمتر 
ش��ناخته ش��ده میان بازی دوس��تان جوان اس��ت، با 
این وجود احتماال بس��یاری از بازی دوس��تان قدیمی 
خاطراتی از این بازی دارند. اگر چه گرافیک و س��بک 
ای��ن عنوان قدیمی این روزها بس��یار ب��دوی به نظر 
می رسد اما بی ش��ک Wasteland در آن زمان یکی 
از بهترین ها در س��بک خود محسوب می شد و بعدها 
 Fallout به س��اخت عناوین درخشانی مانند مجموعه

منتهی شد.
اینک بعد از گذش��ت بیش از 2۶ سال از ساخت اولین 
نسخه Wasteland دومین بازی از این سری منتشر 
 Wasteland 2 شده است. این بازی به سادگی تنها
نام گذاری ش��ده و به طور کلی، س��بک نسخه اول را 

دنبال می کند.
داستان بازی یک فانتزی کلیشه ای است که 2۶ سال 
پیش Wasteland اول نیز از آن اس��تفاده کرده بود. 
جهان در پی یک جنگ هس��ته ای ب��زرگ، دگرگون 
می ش��ود. هم��ه ش��هرها و تمدن های ب��زرگ نابود 
می شوند و افراد بسیار کم تعدادی از این حادثه بزرگ 

جان سالم به در می برند.
ای��ن افراد ش��امل تعداد اندک��ی از م��ردم و زندانیان 
هس��تند! زندان های دور افتاده و مخوف در بیابان های 
ب��ی آب و علف، از گزند بمب های هس��ته ای در امان 
مانده اند و به یکی از خطرات جدی برای بازمانده های 

کم تعداد تبدیل شده اند.
حال مع��دود بازمانده ه��ا هر یک نقش��ی را بر عهده 
گرفته اند تا از دل م��ردم عادی، باز هم ژنرال، نیروی 

نظامی و مسئول بیرون آید!
Wasteland 2 همچن��ان یک عن��وان نقش آفرینی 

با گیم پلی نوبتی اس��ت. بازی با مرگ قهرمان اصلی 
نسخه پیشین آغاز می شود.

علت مرگ او روش��ن نیس��ت و تنها جسد او در حالی 
که زخمی و آس��یب دیده است، پیدا شده تا گروهی 4 
نفره، جای او را پر کنند. از این منظر بازی به روش��نی 

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
تهمینه دهقان

بهزاد غضنفری
کرمانشاه

افقـی:

جدولشماره350

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 349
بایت جد    ول شماره 348

 با سالم. من هر هفته نسخه الکترونیکی بایت را می خوانم. لطفا همه صفحات آن را 
در یک فایل PDF ادغام و در سایت قرار دهید. با تشکر  

 سالم خسته نباشید. من االن یک ضمیمه بایت در دست دارم. بعضی از نرم افزارها را 
می خواهم دانلود کنم. آدرس پایین مطالب آن ها را متوجه نمی شوم؟ برای مثال   

   //goo.gl/ 

راحتی  برای  آدرس ها  این  که  برسانم  دوستانم  از  دسته  آن  اطالع  به  باید  بایت: 
خوانندگان محترم بایت توسط سرویس goo.gl خالصه شده است. توجه شما را به 
شکل این لینک ها جلب می کنم که این لینک ها بر خالف نشانی های اینترنتی دیگر 
به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند. بنابراین همان طور که آن ها را در صفحات 

هفته نامه می بینید، وارد مرورگر خود کنید تا بتوانید به نشانی اصلی هدایت شوید.

اگر ممکن هست در مورد گوشی اکسپریا زد 2 به طور مفصل  بایت عزیز.   سالم 
توضیح دهید. 

بسیار  شد"  مرتکب  ایرانسل  که  "اشتباهی  بایت  امروز  مطلب  چاپ  از  سالم.  با   
متشکرم.  

 سالم بایت. می خواستم چند گوشی در بازه قیمت 4۰۰ تا5۰۰ معرفی کنی.

 سالم بایت. لطفا یک نرم افزار خوب برای رمزدار کردن درایوها در ویندوز ۷ معرفی 
کنید. با تشکر 

 سالم. لطفا در هفته نامه بایت براي اعداد و ارقام از واحدهای )متریک( استفاده کنید. 

 سالم بایت. لطفا یک تبلت خوب با قیمت 2۰۰ یا3۰۰ هزار تومان معرفي کنید و در 
مورد آن توضیح دهید. ممنون

 3G مجله بایت فوق العاده عالی است. لطفا انواع مدل های مودم های سیم کارت خور 
موجود در بازار را معرفی کنید.

 سالم. تقدیر و تشکر فراوان از خانم ماهیان به خاطر مطالب مفید و جذاب بایت 349. 

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره گوشی g6 توضیح دهید.

 سالم. نرخ هر کیلو بایت طبق اعالمیه ۷ ریال می باشد!
 

 سالم بایت. لطفا نرم افزاری کامپیوتری برای قفل گشایی رمز انواع گوشی ها معرفی 
کنید. ممنون 

 سالم بایت. پارتیشن بندی توسط Manage را در ویندوز هفت به طور کامل توضیح 
دهید.

را  آن  قیمت  و  توضیح دهید   Huawei y330 مورد گوشی  در  لطفا  بایت.   سالم 
درج کنید. ممنون

 سالم بایت. اگر براي تان ممکن است مراحل نصب ویندوز ۷ را بگویید. با تشکر

بردیازحمتکش-مریمخانبیگـی-پوریازحمتکش-رضادلیر-
حمیدرضازحمتکش-محمدحسنجعفری-ساراملکسیما-مبشر
زمانی-وحیدمسـلمنژاد-سـیدهادیبیات-سـمیراخلیلیمطلق
-امیدصادقینژاد-حسـنیوسـفپور-مسعودرئیسالمحدثین-
محمدقاسـمینور-جاللحسینیان-مهدیمظلومی-زهراصنعتی
-امیرعباسصانعی-فاطمهمحمدیمقدم-هادیبروشکی-سعیده
خلیلیمطلق-آیدیننوری-فتحا...غفاری-مسعودفیروزی-بیژن
کچرانلویي-رضاتهمتنمقدم-سـیدعمادبـرادران-رضاغالمی-
عیسیدهقان-سیدعلیاکبرخیاطیان-مژدهاخوانمهدوي-تکتم
عبـدی-مجتبیدادمنـد-پروانهخانی-احمدخانی-خیرالنسـاء
رحیمی-بهاراسماعیلزاده-علیخانی-محمدرحیماسماعیلزاده
-گالبتونخانی-نعمتاسـماعیلزاده-محمدجوادلطفیلو-زینب
کریمی-محمدابریشـمی-محمدسعیدجعفری-محسنعزیزی-
محبوبهجعفری-سمانهخلیلی-مجیدعمارلو-سمیهخلیلی-هادی
ابریشمی-فاطمهکریمي-ریحانهانصاري-مهدينوایي-امیرحسین
نوائي-کیارشآبداری-آنیتاژالهپور-شهریارعطایي-افشینسعیدي
-مجیدپسندیده-حبیبا...سبزهکار-سعیدهمختاريمقدم-مهرداد
نیسـتاني-عابدانصاري-علـيانصاري-نیمااسـحاقزاده-وحید
خاکپور-تکتمساداتسیدحسینی-ژالهکریمپور-انسیهآذرکسب
-هادیشـیبانیدهجی-اشـرفرنجبر-فرزانهشـرفیصدرآبادی
-ناصرشـرفیصدرآبادی-حسینجوانمرد-مجتبیرئوفشریفی-
محمدحسنخرمی-سعیدشرفیصدرآبادی-حسیناکبرپورنیاسر-
خدیجهاسمعیلی-سیدهبهنازمیرزایی-یونسگلی-کسریآذرکسب
-الهاموثوقی-حمیداکبری-زهراحاجیپور-حسیننصری-مجید
روانبـد-هادینعلبنـدی-ماهمنیرابراهیمپور-رضالطفیایلهائی

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 2000999 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- از تولیدکننده های پادکست )صفحه3( 2- از نت های موسیقی - از 
کشورهای آسیایی 3- صفحات اینترنتی - ازحروف ندا - به معنای بهره و 
قسمت است 4- مرورگر جدید مایکروسافت )صفحه 5( - سخن بیهوده 5- 
از ویتامین ها - از سنگ های قیمتی - نرم افزاری برای رایت سی دی ۶- امام 
چهارم شیعیان - مقصر اتمام حجم اینترنت کاربران از دید شرکت ها )صفحه 
5( ۷- پریدن - یکی از ویژگی های مرورگر جدید مایکروسافت )صفحه 5( 
8- سر و سخن منفی- برش در زبان رایانه - فوت و فن کار 9- آهستگی 
و سکون - مرورگر جدیدمایکروسافت به این مرورگر شباهت دارد )صفحه 
5( 1۰- عدد دایره - از محصوالت اپل )صفحه 3( - مادر در زبان کردی 

11- از سایت های اجتماعی - مهربانی و شفقت

رمز جد    ول 350  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)5 افقی و  1  عمودی( - )1۰ افقی و 8 عمودی( - )9 افقی و 11 عمودی( - )1 افقی و 9 عمودی(

)2 افقی و 11 عمودی(

)Jobs( رمز جد    ول شم��اره 349: جابز

عمـودی:

1- از سیستم عامل های تلفن همراه 2- آمادگی نیروی نظامی - شما در 
زبان انگلیس��ی 3- معادل 3 کیلوگرم است - جمع کلمه جزء 4- آخرین 
نس��خه IE )صفحه 5( - اندیش��ه و نظر 5- هشدار - شکوه و گالیه ۶- 
واژه ای که در هنگام تعجب به کار می رود - از انواع س��بزیجات - یکای 
اندازه گیری شدت جریان الکتریکی ۷- بسته صوتی اینترنتی )صفحه 3( 
8- بخش ممتاز س��الن س��ینما - پروردگار - مات و تیره 9- دوس��ت و 
هم��راه - از انواع گازها در جدول تناوبی 1۰- رمز عبور )صفحه 12( - از 
س��خت افزارها 11- یکی از سیستم عامل های تلفن همراه )صفحه 5( - 

حالت پایانی بازی شطرنج

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

گردنبند هوشمند

اگر ش��ما از آن دس��ته از افرادی هس��تیدکه به س��المتی اعضای بدن خود اهمیت 
می دهید Fineck محصولی بسیار مناسب برای شما خواهد بود.

این گردنبند هوش��مند مخصوص سالمت عضالت گردن س��اخته شده است و در 
صورتی که نوع فعالیت کاربر مناس��ب نباش��د و به گردن آس��یب برس��اند از طریق 
فناوری بلوتوث به گوشی کاربر پیام های هشدار ارسال کرده و او را مطلع می سازد.

جنس آن از تیتانیوم بوده و بس��یار س��بک است. در صورتی که به دلیل نوع فعالیت 
کاربر گردن در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته باشد عالوه بر هشدار، حرکات ورزشی 
مناس��ب با ش��رایط کاربر به گوشی او ارسال شده و از او می خواهد که برای کاهش 

درد گردن این ورزش ها را انجام دهد.
این محصول 8۰ دالر قیمت دارد.

فلش گاو صندوقی

با وجود ای��ن که حافظه های همراه، حافظه های مناس��بی ب��رای ذخیره اطالعات 
دیجیتال�ی محرمان�ه هستند و می توان آن ها را همیشه همراه خود داشته باشیم ولی، 
امکان به سرقت رفت�ن و یا سوءاستفاده از آن ها توسط دیگران امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت و اگر فایل های مه�م و محرمانه ای باش��د، مطمئنا کاربر با مش��کل روبه رو 

خواهد شد.
Cyrptex USB Flash Drive این مش��کل را حل کرده است. حافظه فلش فوق 

مجهز به قفل گاو صندوقی با ایمنی بسیار باالیی بوده که دارای رمز عبور 5 رقمی 
است و هیچ کس به جز خود کاربر نمی تواند قفل آن را باز کند.

این فلش مجهز به قفل مکانیکی اس��ت که بدنه فلزی بسیار محکمی دارد و بسیار 
مقاوم می باشد و 48 دالر است.

شارژ کنید و بنویسید

ای��ن خودکار به ظاهر س��اده و معمولی، اولین خودکار جهان اس��ت که تلفیقی از 
خودکار وباتری همراه می باشد.

Power Pen مجهز به ۷۰۰ میلی آمپر س��اعت انرژی ذخیره ش��ده اس��ت که در 

صورت نیاز کاربر، از طریق میکرو USB می تواند به وسیله مورد نظر متصل شده 
و شارژ بهینه را در هر زمان و هر مکان برای آن فراهم نماید.

جنس آن از تیتانیوم بوده و بس��یار س��بک اس��ت. اندازه خودکار ش��ارژی مذکور 
15.5x3.5 س��انتی متر بوده و امکان اتصال به وسایل دیجیتالی متعددی را دارد.

برای کار با آن کافی است از قسمت وسط خودکار آن را بچرخانید تا باز شود و از 
پک باتری همراه آن استفاده کنید.

قیمت آن 4۰ دالر است.

دوربین مکعبی، مخصوص کودکان

Nabi را می توان اولین دوربین فول HD مکعبی دانست که منحصرا 

برای کودکان ساخته شده اس��ت و بدون هر گونه محافظی می توان 
از آن استفاده کرد.

در حقیقت شرکت س��ازنده آن را kid-Proof نامیده و نشان می دهد 
که بسیار مقاوم و ضد ضربه است.

این مکعب 44mm می تواند تصاویر ویدئویی را با سرعت 15fps به 
 1080p 60 با رزولوش��نfps ،2.7K 30 به صورتfps ،4K صورت
و 120fps با رزولوش��ن 720p ضبط نماید. ضد آب بودن و ضد گرد 
و خاک بودن از دیگر ویژگی های این دوربین 1۷۰ دالری می باشد.             

تقابل نور و صدا

این اسپیکر زیبا که Sharper نام دارد، نوعی دیگر از انواع بلندگوهای 
بیسیم و جیبی است که با ظاهری جذاب به بازار عرضه شده است.

وزن آن 1پوند و اندازه آن 5.5X4.5X5 اینچ می باش��د. این محصول با 
انواع وسایل دیجیتالی از قبیل گوشی های هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها، 
پخش کننده ها و دستگاه های دیگر سازگار بوده و دارای سه حالت مختلف 
اس��ت. این اسپیکر بیسیم که مجهز به سیستم بلوتوث می باشد کیفیت 
LED پخش باالیی دارد و با باتری لیتیومی قابل شارژ کار می کند. وجود

های رنگارنگ در قسمت بدنه اسپیکر باعث می شود تا در هنگام پخش 
موسیقی، منظره ای زیبا به وجود بیاید. قیمت آن ۶9 دالر است.

 شاد ی طباطبایی

این دکمه ها چاپی است
در تصویر صفحه کلید جدید، زیبا و بیسیمی را در اندازه 15۰×391 میلی متر می بینید که مجهز به 

فناوری منحصر به فردی می باشد. این محصول در عین حال که بسیار سبک بوده و ظاهری 
براق و شکیل دارد، مجهز به کلیدهای E-INK با صفحه نمایش تماسی است که با 

توجه به نوع اپلیکیشن و زبان مورد استفاده کاربر به صورت پویا تغییر می کند.
همچنی��ن مجهز به صفحه Touch Pad  لمس��ی 5 اینچی برای 

وبگردی آسان می باشد که امکان جدا شدن از صفحه کلید را 
نیز دارد. کلیدهای میان بر مدیا و باتری با عمر 12 ماه 

از دیگر ویژگی های این صفحه کلید بیسیم 
است.

ای��ن محص��ول 3۰۰ دالر 
قیمت دارد.

www.YasDL.com
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