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مكث

 گجت هاي پوشيدني 
شايد سالي ديگر

مانده گيوه چين
درست سال پيش در چنين روزهايي اگر از صاحب نظران 
ــذار و نوظهور 2014  ــال درباره فناوري تاثيرگ دنياي ديجيت
ــيدني»  ــيديد، 99  درصد جواب ها «گجت هاي پوش مي پرس
ــوقي  ــور و ش ــده نوظهور آن روزها چنان ش ــن پدي ــود. اي  ب
ــه بود كه تمام اركان دنياي ديجيتال از توليدكننده  راه انداخت
ــا مصرف كننده را با خود همراه كرد. آينده اين محصوالت  ت
بسيار روشن به نظر مي رسيد، ساعت هاي رنگارنگ هوشمند 
وارد خط توليد كارخانه ها شده بود و گوگل ادعا مي كرد عينك 
هوشمندش به مراحل نهايي رسيده است. حتي شايعه ساعت 
هوشمند اپل نيز بيشتر از قبل قوت گرفت. كار به جايي رسيد 
كه در نمايشگاه CES 2014 بيشتر شركت هاي توليدكننده 
ــمند هم در سبد محصوالتشان  تلفن همراه، يك ساعت هوش
جاي دادند. گجت هايي كه فقط در فيلم هاي علميـ  تخيلي 
ــده بود، طبق پيش بيني كارشناسان جاي خود را در  ديده ش
زندگي مردم باز مي كرد. حتي اندرويد هم وارد اين كارزار شد 
ــتم عامل ساعتش به نام اندرويد وير را روانه بازار كرد  و سيس
تا خيل عظيمي از توليدكنندگان ساعت هاي هوشمند بتوانند 
ــتم عامل جديد محصوالتي يكپارچه با  ــاس اين سيس براس
گوشي هاي هوشمند توليد كنند. نسل ديگري از گجت هاي 
پوشيدني كه به نوعي برادرهاي كوچك تر ساعت ها بودند نيز 
وارد بازار شد. دستبند هاي هوشمند با هدف قرار دادن جامعه 
ــالمت از ديگر تحفه هاي سال 2014  ــي و كنترل س ورزش
بودند. اما داستان گجت هاي پوشيدني به همين منوال ادامه 
ــت بعد از به بازار آمدن اين محصوالت،  پيدا نكرد، زيرا درس
ــدن چنين محصوالتي  ــا در آرزوي آم ــي كه مدت ه كاربران
ــه چندان  ــورد كردند ك ــا چيزي برخ ــت ب ــد، در واقعي  بودن
ــود حداقل 60  ــاعت هايي كه قرار ب ــان نمي آمد. س به كارش
ــمند را داشته باشند و فناوري  درصد كارايي تلفن هاي هوش
ــتر به محصولي  ــره افراد گره بزنند، بيش ــه زندگي روزم را ب
ــدند كه با چراغ ها و ديودهاي رنگي، صرفا   تزئيني تبديل ش
ــا پيش فروش  ــوگل نيز ب ــا بودند. گ ــرق و دلرب ــرزرق و ب پ
ــدي را كه به  ــوي امي ــمندش كورس ــدود عينك هوش مح
ــواداران اين  ــت، از بين برد تا ه ــيدني داش گجت هاي پوش
ــب كنفرانس  ــم انتظار ش ــوم فقط چش ــول هزاره س محص
ــال  ــل دريافته بود 2014 س ــگار اپ ــند. ان ــاالنه اپل باش س
ــت، پس فقط با نمايشي كوتاه  ــيدني هاي هوشمند نيس پوش
ــمندش، كاربرانش را تا زماني نامعلوم تشنه  ــاعت هوش از س
نگه داشت.  تمام اين شواهد نشان مي دهد پرونده گجت هاي 
ــت خورده  ــد پرونده اي شكس ــال 2014 را باي ــيدني س  پوش
ــم. آمارهاي فروش اين محصوالت نيز حاكي  در نظر بگيري
ــان محصوالت  ــرا در مي ــت، زي ــر از اين نيس ــزي غي از چي
شركت هاي مختلف در بهترين حالت گلكسي گير سامسونگ 
ــش را آن هم فقط  ــرار دارد كه فقط 23 درصد محصوالت ق
ــاي بعدي به نايك،  ــت. رده ه ــانده اس در كره به فروش رس
سوني و شركت هايي با نام هاي نه چندان آشنا تعلق دارد كه 
ــيده است. در  ــان حتي به 10 درصد هم نرس درصد فروشش
ــمند  ــاعت هوش مجموع در 2014 فقط نزديك به 4000 س
ــرار بود يك  ــراي محصولي كه ق ــيده كه ب ــه فروش رس ب
ــد،  ــال را با خود يدك بكش تحول را رقم بزند و نام يك س
ــت. تمام اينها نشان مي دهد توليد و  ــتر شبيه فاجعه  اس بيش
ــال 2014 حركتي شتاب زده و  ارائه چنين محصوالتي در س
ــه نه  تنها كاربران و  ــت. موجي ك بدون برنامه ريزي بوده اس
ــان  ــدگان را با خود همراه كرده بود، بلكه كارشناس توليد كنن
را هم به اشتباه انداخت. بايد قبول كرد دنياي فناوري چه از 
ــرفت و توانايي ساخت و چه از لحاظ سبك زندگي  نظر پيش
ــدارد و بايد  ــي ورود چنين محصوالتي را ن ــران، آمادگ كارب
ــترده و تاثيرگذار  ــراي ورود چنين پديده اي به صورت گس  ب

باز هم منتظر ماند.

ــا Virtual Reality عبارتي  ــت مجازي ي واقعي
ــال 2015  ــروع س ــت كه در روزهاي نزديك به ش اس
ــركت هاي  ــتر ش ــد. بيش بيش از پيش به گوش مي رس
ــي را با  ــتند محصول ــال اين هس ــاوري دنب ــزرگ فن ب
ــه بازار  ــاوري توليد و روان ــن فن ــتفاده از اي ــت اس قابلي
ــمند گوگل، هدست واقعيت مجازي  كنند. عينك هوش
ــازي مج ــت  واقعي و  ــونگ  سامس  Gear VR"

ــت كه  ــوالت اس ــن محص ــزو اي  Oculus Rift ج
پيش بيني مي شود بازار ديجيتال سال 2015 را تحت تاثير 

خود قرار  دهد. حال به نظر مي رسد شركت مايكروسافت 
ــول  نيز تصميم دارد با توليد محصولي جانبي  براي كنس
ــاي ايكس باكس وان را هم به واقعيت  بازي جديدش پ
مجازي باز كند. به نقل از يكي از مديران مايكروسافت، 
تيم طراحي سرفيس مايكروسافت در ماموريت جديدي 
وظيفه طراحي هدست واقعيت مجازي مايكروسافت را 
ــول بازي به عهده دارد و اكنون نسخه  براي اين كنس
اوليه اين محصول در اختيار توسعه دهندگان قرار گرفته 
است. هدست واقعيت مجازي مايكروسافت از دو سال 
ــافت براي  پيش در راس برنامه هاي تكميلي مايكروس
ــال  ــاس پيش بيني ها تا س ــوده و براس ــس ب ايكس باك
ــد. از آنجا كه با  ــرداري مي رس ــده به مرحله بهره ب آين
ــد Oculus Rift واقعيت  ــه به محصوالتي مانن توج
ــترين كاربرد را در دنياي بازي ها دارد، ورود  افزوده بيش
ــت.  ــن عرصه چندان عجيب نيس ــافت به اي مايكروس
ــه اطالعاتي در  ــر هرگون ــافت از نش تاكنون مايكروس
ــت واقعيت مجازي خود جلوگيري كرده، اما  مورد هدس
ــت كه اين محصول در نمايشگاه   ــيه ها حاكي اس حاش

E3 2015 رونمايي خواهد شد.

ــراي  ــي ب ــاه خوب ــد م ــه 2015 مي توان ژانوي
ــان قارچ خور  ــوپرماريو يا هم ــداران بازي س طرف
باشد، زيرا شركت نينتندو قصد دارد كنسول جديد 
ــاتورو ايواتا،  ــه بازار كند. س ــود را اين ماه روان خ
ــرده بزودي  ــركت ژاپني اعالم ك ــس اين ش رئي
ــازار خواهد  ــل جديد خود را روانه ب ــول نس كنس
ــدي از آخرين  ــيار ب ــرد. نينتندو كه خاطره بس ك
ــي WIIU دارد و تنها  ــول خود يعن ــل كنس نس
ــتگاه از پيش بيني   ــت ميليون دس ــك به هف نزدي
ــت مدتي سعي دارد  خود را فروخته، پس از گذش
ــول جذب  بار ديگر طرفداران خود را به اين كنس
ــركت را در رقابت  ــقوط اين ش كند. البته دليل س
ــن مي توان در مورد  ــا ايكس باكس و پلي استيش ب
ــتجو كرد، زيرا WIIU با آن كه  ديگري نيز جس
ــل قبلي كنسول هاي سوني  از نظر فناوري با نس
ــافت برابري مي كرد، اما از نظر زمان  و مايكروس
ــا همزمان با  ــر از آنها و تقريب ــيار بعدت عرضه بس
ــول هاي ايكس باكس وان  نسل هفتم يعني كنس
ــدو محصولي  ــد. حال نينتن ــي ش و PS4 رونماي
ــرده و بر همين  ــاوت را براي 2015 آماده ك متف
اساس مدير نينتندو مي گويد: «ما قصد نداريم راه 
ــول قبلي خود را دوباره  رفته را تكرار كنيم و كنس
توليد كنيم، ما مي خواهيم ابزاري جديد بسازيم و 
طراحي جديدي داشته باشيم.» همچنين براساس 
شايعات اين كنسول به فناوري واقعيت افزوده نيز 

مجهز است.

نينتندو كنسول بازي بعدي 
خود را توليد مي كند

ورود ايكس باكس وان به دنياي مجازي

خودروي بدون راننده گوگل آماده شد

به نظر مي رسد ديگر نبايد كنسول هاي بازي را فقط وسيله اي براي بازي در نظر بگيريم، زيرا 
بتازگي محققان انگليسي براي پژوهش هاي فضايي خود از كنسول بازي PS3 استفاده كرده اند. 
ــياهچاله ها مطالعه مي كنند، براي پردازش اطالعات خود به ابررايانه هايي با  اين گروه كه روي س
ــتفاده از 200 دستگاه پلي استيشن3 يك  ــيار باال نياز دارند و به همين دليل براي اس پردازش بس
ــال 2007 آغاز شده، ابتدا با 16 پلي استيشن و  ــگاهي ساخته اند. اين پروژه كه س ابررايانه آزمايش
ــروع كرد و بتازگي در پروژه اي عظيم تر  براي پردازش لرزش هاي فضايي و امواج، كار خود را ش
ــت. مدير اين پروژه تحقيقاتي دليل اصلي استفاده از  ــت به اتصال 200 كنسول بازي زده اس دس
ــاخت ابررايانه را كاهش هزينه ها عنوان كرده است. پروفسور كان، سرپرست  ــول در س اين كنس
پروژه، توانايي پردازش باال، قيمت پايين و امكان پشتيباني از سيستم هاي عامل مختلف را مزاياي 
ــته  است. اين سوپررايانه از يك سيستم عامل لينوكس بيس استفاده  ــتفاده از اين كنسول دانس اس
ــت. اين اولين بار نيست كه از كنسول هاي  ــده اس مي كند كه براي كار تحقيقاتي آنها طراحي ش
ــتفاده مي شود، پيش از اين نيز موسسه فضايي ناسا چند  بازي براي كارهاي تحقيقاتي فضايي اس
ــافت براي پروژه هايي مانند نشاندن سفينه كورياسيتي روي  بار از كينكت ايكس باكس مايكروس

سطح مريخ استفاده  كرده  است.

استفاده از پلي استيشن براي تحقيقات فضايي

سرانجام قرار است روياي خودروهاي بدون راننده به واقعيت بپيوندد. اين ادعايي است كه مديران گوگل اعالم كرده اند 
و از پايان قطعي پروژه اولين خودروي بدون راننده خود خبر داده اند. اين پروژه كه از پنج سال قبل شروع شده، از سال 
2012 مراحل آزمايشي خود را پشت سر مي گذارد و به اعتقاد تيم تحقيقاتي گوگل، ديگر به مرحله اي رسيده كه بتواند 
مسيرها را به تنهايي طي كند. 
ــتم  نكته جالب در مورد سيس
بدون سرنشين گوگل اين است 
كه به خودروهاي ساخته شده 
ــركت محدود نيست و  اين ش
قابليت نصب روي خودروهاي 
ــركت هاي ديگر را كه با آن  ش
سازگار هستند، دارد. گوگل در 
اختصاصي خود گفته:  وبالگ 
«اين پروژه پس از يك ماراتن 
ــيار نفسگير  هفت ماهه و بس
ــرانجام رسيده و  خالصه به س
ــته ايم با كنار هم قرار  ما توانس
دادن تمام امكانات، اين خودرو را توليد كنيم. هدف ما افزايش اطمينان و امنيت هنگام عبور و مرور است به اين شكل 

كه خستگي و بي دقتي ديگر باعث تصادفات رانندگي نشود.» 
خودروي هوشمند گوگل با استفاده از نقشه هاي ماهواره اي گوگل و 412 حسگري كه روي آن كار گذاشته شده، 
ــير خود را پيدا كند و بدون برخورد به مانعي به مقصد برسد. همچنين  ــان مس مي تواند كامال بدون نياز به دخالت انس
ــتي كنترل كند. گوگل كه  ــتم خودكار درآورد و به صورت دس ــت آن را از سيس راننده خودرو نيز مي تواند هرگاه خواس
ــاخت انبوه اين خودرو به توافقاتي رسيده، اميدوار است اين  ــمارت و ميني براي س ــركت هايي مانند اس تاكنون با ش

خودرو سال 2015 به خيابان ها راه پيدا كند.
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هديه كريسمس آمازون به كاربران
شبكه خريد و فروش آنالين آمازون كه سال هاي اخير در حيطه ساخت گجت هاي ديجيتال مانند تلفن هوشمند 
ــال جديد ميالدي يك هديه 220 دالري به كاربرانش ارائه كرده  ــبت تعطيالت س ــده، به مناس و تبلت نيز وارد ش

ــت كه كاربران اندرويدي محصوالت آمازون  ــن هاي مختلف پولي اس ــته  اپليكيش ــامل بس ــت. اين هديه ش اس
ــن ها را  ــتفاده كنند و به صورت رايگان اين اپليكيش ــال 2015 ميالدي از آنها اس ــد روزهاي ابتداي س مي توانن

ــن  ــد. همچني ــب كنن ــود نص ــي خ روي گوش
ــاي زيادي  ــا تخفيف ه ــازون نيز ب ــگاه آم فروش
ــه و كاربران  ــال نو ميالدي رفت ــتقبال س به اس
ــد ده جلد كتاب الكترونيك را به انتخاب  مي توانن
ــاي بخش  ــد. ويدئوه ــداري كنن ــان خري  خودش

ــگان كردن تعدادي از  ــز با راي Amazon Instant Video ني
ويدئوها و همچنين تخفيف هاي بسيار خوب كاربران بيشتري را به اين وبسايت كشيده است. همچنين 
به گزارش اسپاي نيوز، آمازون قصد دارد دومين نسخه تلفن همراه خود را هفته اول سال 2015 روانه بازار 
ــتفاده از اين امكانات بايد عالوه بر داشتن اپليكيشن آمازون روي گوشي خود، يك حساب  كند. براي اس

كاربري فعال نيز در وبسايت آمازون داشته باشيد كه براي كاربران ايراني براحتي امكان پذير نيست.

ــركتي كه در  ــي نوين مي دانند، ش ــركت كداك را پدر عكاس ــياري ش بس
سال هاي اخير تا مرز ورشكستگي رفت و به طور كامل به فراموشي سپرده شد. 
ــال  ــركت كه هنوز به حيات حداقلي خود ادامه مي دهد، تصميم دارد س اين ش
2015 يك بار ديگر به دنياي ديجيتال بازگردد. اين شركت دوربين سازي كه 
تا حدود زيادي شرايط فعلي اش به دليل ظهور پديده اي به نام تلفن هاي همراه 
ــده و با تمركز بر تلفن هاي  ــار تصميم دارد با تكيه بر همين پدي ــت، اين ب اس
ــمند به بازار فناوري بازگردد. بنابر شنيده ها نمايشگاه CES سال جديد  هوش

ميالدي ميزبان گوشي هاي هوشمند اندرويدي اين شركت خواهد بود.
كداك كه با همكاري شركت Bullit پا به اين نمايشگاه مي گذارد، قصد 

دارد با معرفي گوشي هايي براي 
عكاسي حرفه اي، ژانر جديدي 
ــمند  تلفن هاي هوش ــد  تولي در 
ــركت  ارائه كند. مديران اين ش
در مورد محصوالت خود عنوان 
ــوالت  ــن محص ــد: «اي كرده ان
ــتر از اين كه تلفن  هوشمند  بيش
باشند، دوربين هايي هستند كه 
ــز دارند. در  ــت مكالمه ني قابلي
واقع ما قصد داريم اولين نسل 
ــمند را به  از دوربين هاي هوش
ــاوري معرفي كنيم.»  دنياي فن
ــت با  ــن محصوالت قرار اس اي
ــن  ــتيباني از آخري ــت پش قابلي
ــخه اندرويد ارائه شوند و از  نس
نظر سخت افزاري و امكانات با 
دستگاه هاي  دنياي  پرچمداران 

همراه برابري خواهند كرد.

ورود كداك به دنياي تلفن هاي همراه

ــمند  ــام KDDI بتازگي تلفن هوش ــي با ن ــور مخابراتي ژاپن ــك اپرات ي
ــتم عامل فايرفاكس يا همان   جديدي را با نام Fx0 معرفي كرده كه از سيس
ــركت  ــاخت و مونتاژ اين تلفن همراه با ش firefox OS بهره مي برد. وظيفه س
كره اي ال .جي بوده است. سيستم عامل فايرفاكس تنها ويژگي خاص اين گوشي 
نيست، بلكه طراحي منحصربه فرد بدنه نيز متفاوت بودن آن را بيشتر كرده است. 

ــاخته شده كه به  دست طراح  ــطح اين تلفن همراه از پوششي شفاف س س
ــده و در مركز دكمه  ــي Tokujin Yoshioka طراحي ش ــهور ژاپن مش
ــتگاه  ــه اي اين دس ــتگاه لوگوي فايرفاكس قرار دارد. بدنه شيش هوم اين دس
ــود اجزاي داخلي آن مانند باتري، سوكت ها و پايه دوربين به طور  باعث مي ش
ــود كه همين امر جذابيت خاصي به Fx0 بخشيده است. نكته  كامل ديده ش
ــت كه تا  ــبتا باالي آن اس ــي 4/7 اينچي قيمت نس عجيب در مورد اين گوش
حدودي با سياست هاي فايرفاكس مغايرت دارد. اين تلفن همراه 414 دالري 
از تمام گوشي هاي عرضه شده از طرف موزيال گران تر است. البته اين اولين 
محصول مجهز به firefox OS است كه از NFC و LTE نيز پشتيباني 
ــه اسنپ دراگون 400 با سرعت 1/2  ــتگاه يك تراش مي كند. پردازنده اين دس
ــت كه با يك رم 1/5 گيگابايتي، 16 گيگابايت حافظه داخلي و  گيگاهرتز اس

باتري 2370 ميلي آمپري همراهي مي شود.

تلفن هوشمند «روباه آتشين» در راه است

ــت صحبت هايي در خصوص عرضه نخستين تلفن همراه  مدت هاس
ــر  ــد، اما تاكنون اين امر ميس ــتم عامل اوبونتو به گوش مي رس با سيس
ــت. چندي پيش اين نارنجي پوش لينوكسي به صورت رسمي  ــده اس نش
ــام Ubuntu Phone را  ــا ن ــمندش ب ــرده بود تلفن هوش اعالم ك
ــركت  ــا بنابر اعالم تازه ش ــد كرد، ام ــازار خواه ــه ب ــل 2015 روان اواي

ــتم هاي عامل  اوبونتو  Canonical كه سازنده سيس
ــركت برنامه اي براي رونمايي از  است، اين ش

در   Ubuntu Phone  
ــال ندارد  روزهاي ابتدايي س
ــه را به كمي  ــن برنام و اي

ــد  ــول خواه ــر موك بعد ت
ــد  به نظر مي رس ــرد.  ك

ــركاي  ــتن ش ــل اصلي تاخير در عرضه اين تلفن همراه، تمايل نداش دلي
ــت، زيرا دو  ــه همكاري با Canonical اس ــخت افزاري براي ادام س
ــركت Meizu و bq به عنوان شركاي تجاري اوبونتو كه قرار بوده  ش
ــخت افزار مورد نياز اين تلفن همراه را آماده كنند، اين سيستم عامل را  س
ــا غول هايي همچون اندرويد و آي. او. اس موفق نمي دانند و  در مبارزه ب
ــت  ــر باز زده اند. بنابراين بعيد نيس از ادامه همكاري س
ــن وقفه چند ماهه تا پيدا كردن يك  اي
ــخت افزاري  س شريك 
ــراي  بـ ــن  مـطـمئـ
باز   Canonical
هــــم به تعويق 

بيفتد.

فعال از تلفنهاي هوشمند اوبونتو خبري نيست

شـبكه تلويزيوني سـي .ان.ان در روزهاي پاياني سال 2014 در يكي 
از برنامه هايـش تيم كوك را بهترين مديرعامل سـال معرفي كرد. در اين 
بررسي كه مديران موفق ديگري مانند جان چن از بلك بري، مرسي بارا از 
جنرال موتورز و مگ ويتمن از HP نيز حضور داشـته اند، مديرعامل شـركت 
اپـل توانسـت در جايگاه نخسـت قرار گيـرد. داليل اصلي ايـن انتخاب باال 
رفتن ارزش سهام 40 درصدي اين شركت در سال 2014 و همچنين 
رونمايـي از تلفن آيفون6 و پالس اسـت كه هركـدام ركوردهاي 
فروش را نيز جابه جا كرده اند. به اعتقاد كارشناسـان اين برنامه، 
تيم كوك سـخت ترين كار را به عنوان يك مدير بر عهده دارد، 
زيـرا عالوه بر موفقيت  در كارهاي مختلف بايد بتواند از زير 
سـايه سـنگين جابز فقيد نيز بيرون بيايد و به منتقدان خود 
ثابـت كنـد، اپل پس از جابـز نيز هنوز مسـير نوآورانه خود 
را طـي مي كنـد. پيش فـروش بي نظيـر اپـل واچ و همچنين 
اسـتفاده روز افـزون از سـرويس پرداخت اپل پـي مواردي 
اسـت كه در اثبات اين امر ذكر شده است. تيم كوك پيش از 
اين نيز توانسـته بود عنوان مرد سـال را از نشريه فايننشال 
تايمز دريافت كند؛ عنواني كه مي تواند مهر تائيدي بر پرونده 

يكساله اين مدير ارشد شركت اپل باشد.

تيم كوك، بهترين مديرعامل سال 2014
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آيا مى دانستيد؟

ميالد احرامپوش

اين روز ها بحث پيشگيري و مقابله با بيماري سرطان 
داغ است. بسياري از ما در طول شبانه روز با عواملي سر 
ــرطان را  ــه مي تواند احتمال ابتال به س ــم ك و كار داري
باال ببرد. استفاده از غذاهاي چرب و فست فود، كشيدن 
ــت كه مي تواند در بروز  ــيگار و... ازجمله عواملي اس س
ــايلي كه در طول  ــد، اما يكي از وس ــرطان موثر باش س
ــياري از فعاليت هاي خود را با آن انجام  ــبانه روز بس ش
ــت. آيا تلفن همراه را نيز بايد  مي دهيم، تلفن همراه اس
ــرطان قرار دهيم؟ در  ــزو عوامل دخيل در پيدايش س ج

اين مطلب به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.
ــن همراه مي گذرد و  ــال از پيدايش تلف حدود 30 س
ــي بر احتمال  ــه، بار ها فرضيه  هايي مبن ــه ده در اين س
ــتفاده از آنها مطرح شده، اما تا امروز رابطه اي  خطر اس
ــتفاده از تلفن هاي  همراه و  ــفاف بين اس ــتقيم و ش مس
ــترين حجم اتهام به  ــرطان مشاهده نشده  است. بيش س
ــه افزايش خطر بروز  ــن ابزارهاي پركاربرد، مربوط ب اي
ــت. گزارش هاي  ــز و تومورهاي مغزي اس ــرطان مغ س
ــده بسياري از مردم ديگر  متناقض در اين باره باعث ش
ــته باشند.  ــت نداش توجهي به اخبار مرتبط و از اين دس
ــرطان زا و روزي ديگر   همان عامل  روزي يك عامل س
ــرطان زا عنوان مي شود. فرضيات و شواهد اشتباه  غيرس
ــزايي داشته باشد. اين  مي تواند در نتيجه گيري تاثير بس
ــرطان  ــورد تلفن هاي همراه و ارتباط امواج آن با س در م

نيز صدق مي كند.

تحقيقات چه مي گويد؟
بياييد به گذشته برگرديم و معتبر ترين تحقيقاتي را كه 
درباره ارتباط سرطان و امواج تلفن هاي همراه شده مرور 
كنيم و در نهايت ببينيم آيا بايد اين ابزارهاي هوشمند را 

از اين اتهام تبرئه يا همچنان آنها را متهم كرد.
ــامبر 2014  ــده در دس ــن تحقيق انجام ش در آخري
ــتنداتي منتشر شد كه  ــتر، مس ــگاه منچس توسط دانش
ــده  ــي ايجاد ش ــي داد، امواج ميدان مغناطيس ــان م نش
ــكل مي گيرد،  ــراه كه در اطراف آن ش ــط تلفن هم توس
ــي روي بدن بگذارد. اين تحقيق  نمي تواند تاثيري منف
ــراه از اتهامي كه پيش از اين  ــد تلفن هاي  هم باعث ش
ــواج حاصل از آنها روي  ــد ام به آنها وارد و گفته مي ش
ــدن تاثير منفي مي گذارد، مبرا  عملكرد فالووپروتئين ب
ــته و به  ــود. اين پروتئين ها نقش مهمي در بدن داش ش
ــم دي.ان. اي كمك كرده و در  ــترس و ترمي كاهش اس
ــمت فعال معده واكنش هاي شيميايي انجام داده و  قس

تاثيرات مثبتي بر آنزيم هاي معده مي گذارد.
اوايل سال 2014 نتايج حاصل از يك تحقيق جامع 
ــرطان و استفاده از تلفن هاي  همراه كه  درباره رابطه س
طي 11 سال صورت گرفته، منتشر شد. به  طور خالصه 
ــاله،  مي توان گفت در نتيجه اين تحقيق جامع يازده س
هيچ مدركي مبني بر اين كه استفاده از تلفن هاي  همراه 
باعث افزايش خطر ابتال به سرطان مي شود، يافت نشد. 
ابتداي سال 2013 نيز توسط دانشگاه آكسفورد تحقيقي 
ــخصي  ــانه مش ــد، هيچ نش انجام و در نتايج آن ذكر ش
ــا (يكي از  ــال به گليوم ــش احتمال ابت ــر افزاي ــي ب مبن
ــزي كه در نخاع  ــتم عصبي مرك تومورهاي اوليه سيس
ــايع ترين محل اين تومور مغز  ــا مغز بروز مي كند و ش ي
است)، مننژيوما (يكي از تومورهاي اوليه سيستم عصبي 
مركزي كه در نخاع يا مغز بروز مي كند و منشا تومور از 
سلول هاي مننژ و عنكبوتيه و معموال خوش خيم است) 
و سرطان هاي مرتبط يافت نشد. اين تحقيق روي 700 

هزار نفر انجام شده بود.
ــگاه  ــال 2011 در دانش ــه س ــري ك ــق ديگ تحقي
ــد  ــان داد هيچ رش ــورت گرفت، نش ــكانديناوي ص اس
ــزان پيدايش تومورهاي مغزي طي  قابل توجهي در مي
ــت. اين  ــورهاي اروپايي رخ نداده اس ــال در كش 20 س

ــي قرار گرفت كه  ــدت زمان به اين دليل مورد بررس م
ــراه باعث افزايش  ــه امواج تلفن هاي هم در صورتي ك
ــد، بايد در اين مدت خود را  تومورهاي مغزي شده باش
ــال تحقيق ديگري در دانمارك  نشان مي داد. همان س
ــد كه با مطالعه روي بيش از 350 هزار فرد  ــر ش منتش
باالي 18 سال مشخص شد استفاده از تلفن همراه خطر 
ــش نمي دهد و افراد  ــال به تومورهاي مغزي را افزاي ابت
ــدازه ديگران در  ــتفاده كننده از تلفن هاي همراه به   ان اس

معرض خطر ابتال به اين بيماري هستند.
ــرطان آمريكا در سايت خود  در   نهايت نيز انجمن س
ــده از امواج  ــطح پايين انرژي دريافت ش ــد كرد س تاكي
تلفن هاي همراه توسط بافت بدن موجب ابتال به سرطان 
ــتان نيست. تحقيقات و  ــد، اما اين پايان داس نخواهد ش
ــتنداتي، خالف موارد باال را نشان مي دهد و عده اي  مس
ــراه مي تواند براي  ــن اعتقادند كه امواج تلفن هم بر اي

بدن مضر باشد. بهتر است تعدادي از تحقيقات صورت 
گرفته كه اين مساله را نيز نشان مي دهد مرور كنيم.

مضرات تلفن همراه
ــتفاده از تلفن همراه  ــد اس ــياري از مردم معتقدن بس
ــا افزايش مي دهد.  ــرطان را در آنه ــال ابتال به س احتم
ــازمان جهاني بهداشت سال 2011، تلفن همراه، دود  س

ــايل نقليه و كلروفرم را به  خروجي از وس
ــرطان  ــوان عوامل موثر بر س عن

ــته داراي خطر  در گروه دس
قرار داده است. همان سال 
ــان  تحقيقي در آمريكا نش
ــاط بين  ــوان ارتب داد مي ت

سرطان و امواج تلفن همراه را 
جدي تلقي كرد.

بهتر است كمي به جلو برويم. سال 2012 دادگاهي 
در ايتاليا، تلفن همراه را در پيدايش يك تومور مغزي در 
ــت. در تحقيق صورت  ــصت ساله دخيل دانس فردي ش
ــري را در  ــه كوچك ت ــه البته جامع ــه  ديگري ك گرفت
بر مي گرفت، عنوان شده است استفاده بيش از 20 دقيقه 
ــرطان و  از تلفن  همراه در روز مي تواند خطر ابتال به س
ــد. تحقيق ديگري در  ــاي مغزي را افزايش ده توموره
ــان داده افرادي كه بيش از 15 ساعت در  ــه نش فرانس
ــتفاده مي كنند،  ماه و به  صورت مداوم از تلفن  همراه اس

بيشتر در معرض ابتال به سرطان مغز قرار دارند.
تحقيقات صورت گرفته درباره ارتباط بين سرطان و 
ــت و همچنان نيز اين تحقيقات  ــيار اس تلفن همراه بس
ــت حتي نتايج باال موجب ترس  ادامه دارد و ممكن اس
ــه تاثيراتي كه تلفن  همراه  ــود، اما شايد مقايس افراد ش
ــيگار، خوردن  ــبت به عوامل ديگر نظير كشيدن س نس
ــان دهد  ــت فود روي بدن دارد، نش غذاهاي چرب و فس
ــي در صورت اثبات فرضيه ارتباط امواج تلفن همراه  حت
ــرطان هاي مغزي، اين متهم در اولويت هاي پايين  با س
قرار خواهد گرفت. در واقع براي اين كه خيالتان راحت 
ــود بايد گفت به جاي اين كه نگران تلفن  همراه خود  ش
ــي يا ميزان  ــران غذاهاي چرب مصرف ــيد، بايد نگ باش

استفاده از فست فود در طول هفته باشيد.
دلبستگي به اين ابزار پركاربرد

ــا تلفن همراه مانند  ــياري از افراد اين روز ه براي بس
ــته هستند.  خودرو مي ماند و به   همان اندازه به آن وابس
افراد مي دانند رانندگي مي تواند خطرناك باشد و احتمال 
ــتفاده از آن را مفيد  ــود دارد، اما اس ــوع تصادف وج وق
ــاده فوايد آن از مضرات  ــد و در واقع به زبان س مي دانن
ــود از مضرات آن  ــيار بيشتر است و باعث مي ش آن بس
ــم ده موردي را  ــايد اگر بخواهي ــي كنند. ش چشم پوش
ــتفاده كم از آن باعث  ــام ببريم كه از بين بردن يا اس ن
ــود، تلفن همراه در  ــرطان ش كاهش احتمال ابتال به س
اين فهرست قرار نمي گيرد، اما يادمان نرود استفاده زياد 

و نادرست از هر چيز مي تواند مضر باشد.
اگر از آن افرادي هستيد كه در شبانه روز با تلفن همراه 
ــر خود قرار  ــاد صحبت مي كنيد و مدام آن را كنار س زي
ــا هندزفري ها  ــه از هدفن ي ــده ك مي دهيد،  توصيه ش
ــت،  ــازمان جهاني بهداش ــتفاده كنيد. به گزارش س اس
ــتفاده از هندزفري مي تواند تا حدود زيادي تشعشات  اس
ــتفاده از  مضر تلفن همراه را كاهش دهد. بنابراين با اس
ــات  ــري خيالتان تا حد بااليي از خطرات تشعش هندزف
ــود. در ضمن بايد به اين نكته  تلفن همراه راحت مي ش
ــترين امواج تلفن همراه زماني است  توجه كرد كه بيش
ــيگنال ضعيفي را دريافت مي كنيد. بنابراين  كه شما س
ــي موبايل ضعيف  ــتيد كه آنتن ده اگر در نقطه اي هس
ــت بهتر است تا زمان بازگشت به منطقه اي  اس
ــراه خود را  ــش قوي تر تلفن هم با پوش
ــرده يا روي حالت پرواز  خاموش ك
ــد. ايمن ترين جا براي  قرار دهي
ــن  همراه داخل  قرار دادن تلف
كيف شماست و بنابراين بهتر 
ــت آن را در كيف كمري  اس
ــان قرار  ــب لباس ت ــا در جي ي
ــن روز ها ديگر تلفن  ندهيد. اي
همراه يكي از وسايلي است كه 
هميشه همراه افراد ديده مي شود. 
هوشمند شدن اين دستگاه ها نيز به 
ــتر آن كمك كرده و  گسترش بيش
ــوارد ايمني در مورد اين  رعايت م
ــتگاه را بيش از پيش مهم  دس
ساخته است. پس با استفاده 
صحيح و مناسب از اين 
دستگاه، خيال خود را 

آسوده كنيد. 

آيا تلفن همراه سرطان زاست؟ 

يك خطر بي اهميت

روزانه كارهاي زيادي مانند سيگار كشيدن و خوردن 
غذاهاي آماده انجام مي دهيم كه براي ســالمت بدن ما 

مضر هســتند و با وجــود آگاهي از خطرات ايــن رفتارها 
همچنــان آنهــا را ادامــه مي دهيــم. تلفن هاي همــراه نيز 

مضراتي دارند، اما تحقيقات نشان مي دهد آسيب آنها به بدن انسان 
به مراتب از سيگار كشيدن و خوردن بيش از حد چربي كمتر است
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اينترنت

آرش جهانگيري

رقابت مرورگرها، يكي از رقابت هاي جدي در دنياي 
رايانه و ديجيتال است. از همين رو سه شركت اصلي اين 
ــافت و موزيال هر كدام با  رقابت، يعني گوگل، مايكروس
تكيه بر توانايي هاي مرورگرهايشان، كاربران خود را حفظ 
ــتري را به كاربرانشان اضافه  كرده و همچنين افراد بيش
ــخصي، ويژگي ها  ــليقه ش مي كنند. فراتر از تعصب و س
ــود يك كاربر به  ــاي هر مرورگر باعث مي ش و تازگي ه
ــته باشد، اما نكته جالب درباره  ــتفاده از آن تمايل داش اس
رقابت مرورگرها در 30 روز پاياني سال 2014 اين است 
ــپلورر با وجود تبليغاتي منفي  كه در چند  كه اينترنت اكس
سال اخير درباره آن وجود داشته، توانسته بيشترين سهم 
ــخت  بازار را به خود اختصاص دهد و هر دو رقيب سرس

خود يعني كروم و فايرفاكس را پشت سربگذارد.
ــه هاي آمارگيري مختلف  ــه از موسس طبق آماري ك
جهاني استخراج شده، اواخر آذر و اوايل دي امسال اينترنت 
ــخصي و  ــپلورر 58/94 درصد كاربران رايانه هاي ش اكس
روميزي را به استفاده از اين مرورگر مجاب كرده است. اين 
در حالي است كه دو ماه گذشته نيز بيشترين آمار به همين 
ــب 58/49 و 58/37 درصد  مرورگر مربوط بوده و به ترتي

كاربران به استفاده از اين مرورگر تمايل داشته اند.

ــد نامحسوس  با توجه به اين كه صحبت از يك رش
ــاالي 50 درصد ارزش  ــت، آمار ب ــدم درصدي اس و ص
ــدا مي كند. در جايگاه دوم اين رقابت، كروم  باالتري پي
ــهم 21/25 درصدي بازار، مدال نقره را  قرار دارد و با س
به گردن آويخته  است. اين در حالي است كه در دو ماه 

گذشته سهم كروم 21/19 درصد بوده است.
ــن رقابت به فايرفاكس بازمي گردد،  نكته تاريك در اي
ــود را به باالتر از  ــهم خ ــط 2014 س اين مرورگر كه اواس
15درصد رسانده بود، حاال با يك سقوط روبه رو شده و در 
سه ماه اخير پله پله پايين تر آمده و به ترتيب 14/18 13/91 

و سرانجام 13/26 درصد را به خود اختصاص داده است.
ــت  اگر فايرفاكس به همين روند ادامه دهد بعيد نيس
دير يا زود تك رقمي شود و اين مي تواند خبر بسيار خوبي 
براي سافاري اپل باشد، زيرا اين مرورگر بهترين آمار رشد 
ــته سهم  را ميان مدعيان به خود اختصاص داده و توانس
ــا 5/9 درصد افزايش دهد.  ــز 0/8 درصدي خود را ت ناچي
اين در حالي است كه سافاري در روزهاي آخر سال هيچ 
ــاني جديدي براي مرورگرش ارائه نكرده، اما از  به روزرس
ــتم عامل جديد يوسيميت، روند رو به  زمان رونمايي سيس

 رشد آن آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
ــل و مرورگر  ــتم عامل جديد اپ ــد سيس به نظر مي رس
ــز متقاعد  ــدوزي را ني ــران وين ــردش، كارب منحصر به ف

ــود دل بكنند و با  ــرده از مرورگرهاي مورد عالقه خ ك
ــافاري تنها مرورگري  ــوند. س محصوالت اپل همراه ش
نيست كه به روزرساني جديد را در اختيار كاربرانش قرار 
ــر فايرفاكس و كروم،  ــالف دو مرورگ ــداده، بلكه برخ ن
ــخه به روزرساني شده اي  اينترنت اكسپلورر نيز هيچ نس

را براي پايان سال ميالدي آماده نكرده است.
ــپلورر نسبت به  با اين كه اختالف تعداد كاربران اكس
ــت كه بشود خدشه اي  ــتر از آن اس ديگر مرورگرها بيش
به موفقيت اين روزهاي مرورگر مايكروسافت وارد كرد، 
اما بسياري از كارشناسان دليل اين رشد را شروع فصل 
ــد، زيرا آمارهاي بازار جهاني  تعطيالت ميالدي مي دانن
رايانه و لپ تاپ از فروش نجومي اين محصوالت در ايام 

ــال ميالدي خبر مي دهد و از آنجا كه  تعطيالت آخر س
ــافت به صورت پيش نصب  مرورگر اختصاصي مايكروس
ــتگاه هاي ويندوزي قرار دارد، استفاده از  روي تمام دس

اين مرورگر نيز بيشتر مي شود.
ــافت را فاتح بدون رقيب  ــه هر حال بايد مايكروس ب
اين روزهاي اينترنت گردي دانست؛ پيشرفتي كه باتوجه 
ــپلورر در  ــي كه اينترنت اكس ــرات پر زرق و برق به تغيي
ــتي دوباره كاربران  ــته مي تواند باعث آش ويندوز 8 داش
ــود. بايد ديد پس از تركيدن  با اين مرورگر كهنه كار ش
ــاز هم مي تواند در  ــپلورر ب حباب تعطيالت ژانويه، اكس
اين بازار يكه تازي كند يا آن كه جاي خود را به مرورگر 

ديگري مي دهد.

خيزش اينترنت اكسپلورر 
رقابت مرورگرها در پايان سال ميالدي رنگ و روي تازه اي گرفت

ــزات رايانه و  ــر به بازار تجهي اگ
ــد، متوجه خواهيد  ــر بزني لپ تاپ س
ــدوز 8/1 هر روز   ــد كاربران وين ش
ــياري از  ــوند، زيرا بس ــتر مي ش بيش
ــروزي از اين ويندوز  لپ تاپ هاي ام
ــد و ويندوز فعال  ــتيباني مي كنن پش
روي بسياري از دستگاه ها نيز همين 
نسخه است. باتوجه به فراگير شدن 
ــدوز 8/1 در ميان كاربران الزم  وين
ــي ديگر از  ــما را با يك ــتيم ش دانس
ــنا كنيم. آيا  امكانات اين ويندوز آش
ــياري از كاربران  ــت و بس ــپلورر كه به صورت پيش فرض مرورگر ويندوز اس مي دانيد عالوه بر مرورگر اينترنت اكس
ــت ايميل، پخش كننده موزيك و  ــر مي دهند، برنامه هاي ديگري همچون كالين ــه مرورگر دلخواه خود تغيي آن را ب
ويدئوها، نمايش دهنده تصاوير، تقويم و... نيز در اين نسخه از ويندوز قابليت تغيير به برنامه دلخواه شما را پشتيباني 

مي كنند؟
ــد از روش زير كمك  ــورد عالقه  خود مي تواني ــدوز به برنامه هاي م ــاي پيش فرض در وين ــراي تغيير برنامه ه ب

بگيريد:
1 ـ منوي Charm را از سمت راست صفحه باز كرده روي Settings كليك كنيد.

ــرده و از صفحه  جديد گزينه  Search & Apps را  ــون روي Change PC Options كليك ك 2 ـ اكن
كليك كنيد.

ــمت چپ روي آخرين گزينه يعني Defaults كليك كرده و با انتخاب هريك از نرم افزارهاي  ــتون س 3 ـ از س
فهرست شده در ستون سمت راست، نسبت به تغيير آنها به نرم افزار دلخواه خود اقدام كنيد.

ــي از فيلم نيز  ــي از ويدئوي در حال پخش را ضبط كنيد؟ اين قابليت براي جدا كردن بخش ــت داريد بخش دوس
كاربرد دارد.

ــرا كرده و مطابق روش دانلود ويدئوهاي يوتيوب، لينك ويدئوي موردنظر را از اينترنت  ــزار VLC را اج 1ـ نرم اف
وارد كرده و روي Play كليك كنيد. شما مي توانيد هر يك از ويدئوهاي ذخيره شده روي هارد ديسك رايانه را نيز 

در نرم افزار فراخواني كنيد.
2ـ مطمئن شويد گزينه Advanced Control در منوي View فعال است.

ــار دهيد. تا زماني كه عمليات ضبط را متوقف  ــمت چپ نرم افزار روي دكمه  قرمز رنگ ضبط فش 3ـ از پايين س
نكنيد ضبط فيلم ادامه خواهد داشت و در نهايت نيز فايل موردنظر در پوشه My Videos روي رايانه  شما ذخيره 

مي شود. (در سيستم عامل ويندوز مسير ذخيره سازي در پوشه my Videos است)

تغيير پيش فرض ها در ويندوز 8/1

ضبط ويدئوي در حال پخش
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زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

ــازي  شخصي س ــراي  ب ــددي  متع ــاي  نرم افزاره
ــده  است كه امكانات  صفحه كليدهاي اندرويدي طراحي ش
ــد. يكي از  ــما قرار مي ده ــي را در اختيار ش ــيار و خوب بس
ــا Swiftkey نام دارد. با اين  معروف ترين اين نرم افزاره
ــل اعتقاد دارند كه  ــال برخي كاربران همواره بر اين اص ح
نبايد در امكانات و ابزارهاي موجود تغييراتي به وجود آورد يا 
آنها را دستكاري كرد. اگر شما هم جزو اين كاربران هستيد 
و ترجيح مي دهيد از امكانات موجود در سيستم عامل اندرويد 
ــكلي كه هستند و در همان حد بهره مند شويد،  به همان ش
ــباهت صفحه كليد آن را كمي به  ــت بخواهيد ش ممكن اس
ــخصي خود بيشتر كنيد. يكي از عمده  صفحه كليد رايانه  ش
ــرض اندرويد با صفحه كليد  تفاوت هاي صفحه كليد پيش ف

رايانه، نداشتن رديف اعداد است.

رديف اعداد
ــت داريد مانند صفحه كليد رايانه يك رديف مجزا  دوس
ــردن  را به اعداد اختصاص دهيد و براحتي بدون نياز به فش
كليد اضافه يا تغيير آرايش صفحه كليد از اعداد نيز استفاده 

كنيد؟

ــوگل  گ ــد  صفحه كلي ــزار  نرم اف در  ــت  قابلي ــن   اي
(Google Keyboard) وجود دارد، اما براي فعال سازي 
ــتر به گزينه هاي موجود در  ــتفاده از آن بايد كمي بيش و اس
ــاره شده مختص  تنظيمات اندرويد توجه كنيد. (قابليت اش
اندرويد آب نبات چوبي نيست و در دستگاه هاي هوشمندي 
ــوس 6، ال جي جي3، اچ تي سي وان و... نيز  همچون نكس

مي توانيد آن را فعال كنيد)
گام اول: اطمينان از نصب صفحه كليد گوگل

ــويد صفحه كليد گوگل روي  پيش از هر چيز مطمئن ش
دستگاه شما نصب شده است. در صورتي كه اين صفحه كليد 
ــتگاه شما وجود ندارد مي توانيد با مراجعه به لينك  روي دس
ــخه  آن را دريافت و روي دستگاه خود نصب  زير آخرين نس

كنيد: (لينك ها حساس به حروف كوچك و بزرگ)
Cafe Bazaar: http: //goo.gl/SJOnKt
Google Play: http: //goo.gl/biXOwB

گام دوم: تنظيمات زبان ورودي
ــه Settings برويد و بخش  ــا ب ــت برنامه ه از فهرس
ــاب كنيد. در ادامه روي "Language & Input را انتخ
 Google keyboard فشار داده و از صفحه  به نمايش 
ــار  فش  Appearance & Layouts روي  ــده  درآم

دهيد.
از  و  داده  ــار  فش  Custom input styles روي 
ــار دهيد. در بخش  ــمت راست روي آيكون (+) فش باال س
 (Englishبه عنوان مثال) ــان موردنظر Language  زب
ــه  PC را  ــش Layout گزين ــرده و از بخ ــاب ك را انتخ

انتخاب كنيد.
ــش  بخ ــان  زب ــات  تنظيم اول  ــه   ــه صفح ب ــون  اكن
 Language ــه و روي (Language & Input) رفت
ــه  Use system language  را  ــد. گزين ــار دهي فش
ــده در مرحله  قبل  ــه  زبان فعال ش ــال كرده و گزين غيرفع

(شامل عبارتPC) را فعال كنيد.
ــا و اجراي  ــك از برنامه ه ــه هري ــا مراجعه ب ــون ب اكن
ــاهده خواهيد كرد اعداد در رديفي مستقل  صفحه كليد مش

در باالي حروف به نمايش درآمده اند.
ــش صفحه كليد به  ــباهت آراي ــه ش ــه ب نكتـه: باتوج
ــاي خاص و  ــتفاده از كاراكتره ــخصي، اس ــاي ش رايانه ه

عالمت ها با فشردن گزينه  Shift امكان پذير است.

راهنماي خريد ساعت هوشمند
ــاعت هاي هوشمند حسابي  ــت بازار س چند ماهي اس
ــاعت ها عالقه مند  ــران به تهيه اين س ــده و كارب داغ ش
ــراي خريد  ــه مي دانيد كاربران ب ــده اند. همان طور ك ش
ــتند  ــراه و تبلت نيز دنبال راهنماهاي خريد هس تلفن هم
ــه و انتظاراتي كه دارند،  ــا بتوانند با بودجه  درنظر گرفت ت
ــمند  ــاعت هاي هوش بهترين را انتخاب كنند. مطمئنا س
ــابهي دارند و بسياري از عالقه مندان دنبال  نيز وضع مش
راهنماي مناسبي براي كمك در انتخاب و خريد بهترين 
ساعت براي خود هستند. در سلسله مطالب اين بخش از 
زندگي همراه قصد داريم موارد مهمي را براي خريد يك 
ساعت هوشمند، شرح دهيم.مجموعه نرم افزارها، ابزارهاي تناسب اندام، قابليت مكالمه يا حتي مجهز 

بودن به دوربين عكاسي از امكاناتي است كه ساعت هاي هوشمند در خود جاي مي دهند.
سيستم عامل و سازگاري با ديگر هوشمندان

يكي از مهم ترين علل توليد ساعت هاي هوشمند، تركيب امكانات آنها با تلفن هاي همراه هوشمند 
ــتيباني مي كند و با آن سازگار است از  ــاعت هوشمند شما از آن پش ــت. پس سيستم عاملي كه س اس
ــاعت هوشمند شما با سيستم عامل اندرويد سازگار  اهميت زيادي برخوردار خواهد بود، زيرا چنانچه س
ــد و تلفن همراه هوشمندتان به سيستم عامل آي.او.اس مجهز باشد، نمي توانيد حداكثر استفاده را  باش
ــاعت هوشمند خود ببريد و در مواردي شايد اين ساعت با يك ساعت آنالوگ يا ساعت رايانه اي  از س

ساده تفاوتي نداشته باشد.
ــتيل (Pebble Steel) از سيستم عامل اندرويد و  ــمند پبل (Pebble) و پبل اس ــاعت هوش س

آي.او.اس پشتيباني مي كند.
ــتيباني مي كند و برخي  ــمند گلكسي پش ــري تلفن هاي هوش ــمند سامسونگ از س ــاعت هوش س
ــاعت هاي هوشمند سوني نيز هر تلفن هوشمند يا تبلت مجهز به اندرويد  مدل هاي ديگر همچون س

4 و باالتر را مورد پشتيباني قرار مي دهد.
ــاعت هاي هوشمند اندرويدي ملقب به Android Wear نيز از سوي شركت هاي مختلفي  س
ــده اند كه با دستگاه هاي هوشمند مجهز به اندرويد 4/3  ــونگ و ال. جي به بازار عرضه ش مانند سامس
ــازگاري دارند. اگر قصد داريد بدانيد تلفن هوشمند شما از Android Wear پشتيباني  و باالتر س
ــمند خود به لينك g.co/WearCheck كه گوگل  ــت از تلفن همراه هوش مي كند يا خير كافي اس

براي بررسي اين موضوع طراحي كرده، مراجعه كنيد.
ــمند حتما از سازگار بودن آن با  ــاعت هوش توصيه كليك: پيش از خريد هريك از مدل هاي س

تلفن همراه هوشمند خود مطمئن شويد.

عنوان نرم افزار: ترينان
سيستم عامل: اندرويد

بعضي خيابان ها و محالت تهران، بورس 
يك كسب وكار به شمار مي رود. به عنوان مثال 

ــارراه وليعصر تا ميدان وليعصر  از چه
را مي توان بورس تجهيزات رايانه اي 
ــان جمهوري و  ــمار آورد يا خياب به ش
ــورس تلفن همراه  ــر پل حافظ را ب زي
ــون ميدان نيلوفر را  و مناطقي همچ
ــت فود  ــاندويچ خورها و فس بورس س
ــن بورس ها  ــه اي ــال ب ــا. تابه ح بازه
ــايد با مراجعه به  مراجعه كرده ايد؟ ش
ــه تعداد زيادي  ــن مناطق بتوانيد ب اي
كسب و كار با فعاليت مشابه دسترسي 
ــدا كردن بهترين  يابيد، اما گاهي پي
ــده  ــن ارائه كنن ــا بهتري ــنده ي فروش

خدمات كمي دشوار است.

ــايد هم با هدف قبلي وارد يك منطقه نشده  ش
ــيد، اما در حال گشت زدن در آن منطقه هوس  باش
ــاندويچ بخوريد يا براي همسرتان يك   كنيد يك س
ــت داريد از بهترين هايي كه در  هديه بخريد. دوس
ــويد؟ براي مثال  ــود دارد، خبردار ش ــان وج اطرافت
نزديك ترين ساندويچي اطرافتان را مشاهده كرده 

و نظر ديگر كاربران درباره آن را بخوانيد؟ 
ــزاري  اب ــان»  «ترين ــزار  نرم اف
ــتفاده در اين  ــور براي اس مكان مح
ــب و اجراي  ــت. با نص ــرايط اس ش
ــما  ــزار، موقعيت فعلي ش اين نرم اف
ــده  درآم ــش  به نماي ــه  نقش روي 
ــز  ني ــان  اطرافت ــب و كارهاي  كس و 
ــما مي توانيد  ــود. ش مشخص مي ش
ــب و كارها  ــردن كس ــا محدود ك ب
ــود، آنها را  ــه گزينه  مورد عالقه  خ ب
فيلتر كنيد و با فشار روي هر گزينه، 
ــاره آن  ــر كاربران درب ــرات ديگ نظ

كسب و كار را نيز مشاهده كنيد.
ــنه هستيد و  براي مثال اگر گرس

در ميدان پاليزي تهران حضور داريد، با فعال كردن 
ــي ها  ــددي از اغذيه فروش ــه، گزينه هاي متع برنام
ــت و بدون نياز به  ــما قرار خواهد گرف در اختيار ش
پرسيدن از مشتريان هر مغازه مي توانيد با مشاهده 
ــران، از قيمت، كيفيت و خدمات  نظرات ديگر كارب

هركدام مطلع شويد.
ــن امكان را مي دهد   ــما اي نرم افزار ترينان به ش
ــه اضافه كنيد  ــب و كار خود را نيز روي نقش كه كس

ــري در نزديكي  ــر كاربران بتوانند با قرارگي تا ديگ
كسب و كار شما، نام آن را روي نقشه مشاهده كنند. 
همچنين شما نيز مي توانيد با استفاده از اين برنامه 
نظرات خود را درباره هر كسب و كار به ثبت برسانيد 

تا ديگران از آنها بهره مند شوند.
ــتفاده از اين برنامه رايگان است و مي توانيد  اس
ــك زير دانلود  ــا مراجعه به لين ــخه اي از آن را ب نس

كنيد:
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50107 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

تازه ها

صالح سپهري فر

ــمند در  ــازار تلفن همراه هوش ــه ب ــي ك در دنياي
ــركت پرآوازه است كه هر يك هزينه  انحصار چند ش

هنگفتي را صرف تحقيق براي دستيابي به فناوري هاي 
ــازار و رقابت با اين غول ها  ــو مي كنند، ورود به اين ب ن
ــت. برخي شركت ها بويژه  به هيچ وجه كار ساده اي نيس
ــاخت  ــعه، با طراحي و س ــال  توس ــورهاي در ح در كش
ــعي كرده اند به اين بازار نفوذ  گوشي هاي ارزانقيمت س
كنند، اما به نظرمي رسد شركت روسي يوتا  از اين قاعده 
ــركت براي دومين بار، يك  ــتثنا بوده  است. اين ش مس
ــت؛  ــي با قابليتي بي نظير به بازار عرضه كرده اس گوش

يك گوشي دورو با دو صفحه  نمايش.

چرا 2 صفحه نمايش؟
ــگي كاربران تلفن همراه  يكي از گاليه هاي هميش
 هوشمند، كم بودن عمر باتري آنهاست. صفحات نمايش 
ــرژي زيادي  ــي.دي و ال.اي.دي عمال ان ــزرگ ال.س ب
ــارژ از  ــدن ش مصرف مي كنند و به اين ترتيب،  تمام ش
ــاوري توليد  ــت. هنوز فن ــده  اس دغدغه هاي كاربران ش
باتري به مرحله اي نرسيده كه بتواند اين مشكل را حل 
ــود و با  ــت كه جنگجوي روس وارد مي ش كند. اينجاس
ــيار موثر در برابرمان  ارائه دو صفحه نمايش، راه حلي بس

قرار مي دهد.

ال.سي.دي يا جوهر الكترونيك؟
ــش اصلي يوتافون2، پنچ اينچي رنگي و  صفحه نماي
از نوع ال.سي.دي فول اچ.دي (وضوح 1080 در1920) 
ــت، اما صفحه نمايش سياه وسفيد پشت اين گوشي،  اس
ــك(ink-e)  بهره  مي برد.  ــاوري جوهر الكتروني از فن
ــاخت كتابخوان هاي  ــك در س ــاوري جوهر الكتروني فن

ديجيتال (نظير كيندل ريدر آمازون) به  كار مي رود.
ــاوري جوهر الكترونيك را  ــي فن ــن ويژگ اصلي تري
ــت. بد  ــيار كم انرژي آن دانس ــوان در مصرف بس مي ت
ــك مبتني بر  ــاي الكتروني ــد كتابخوان ه ــت بداني نيس
ــي گاهي تا يك  ــارژ حت جوهر الكترونيك با يك بار ش
ــتفاده از صفحه  ــاه هم مي توانند كار كنند. درواقع اس م
دوم اين گوشي سبب كاهش قابل توجه مصرف انرژي 
ــوان زمان  ــارژ مي ت ــود و در نتيجه با يك بار ش مي ش

بيشتري از آن استفاده كرد.
ــي بر  ــات مبتن ــتفاده از صفح ــت اس ــن مزي دومي
ــت. از آنجا كه  جوهر الكترونيك، نبود نور پس زمينه اس
ــي.دي نور پس زمينه دارند، مطالعه  نمايشگرهاي ال.س
ــتگي چشم مي شود، در  طوالني مدت با آنها موجب خس
ــت. عالوه بر  ــي كه جوهر الكترونيك اين گونه نيس حال
ــت  ــن، وضوح كلمات در اين صفحات به گونه اي اس اي
ــيد هم مي توان  ــتقيم نور خورش كه حتي زير تابش مس

براحتي محتواي روي آن را مطالعه كرد.
البته فناوري جوهر الكترونيك يك عيب بزرگ دارد 
ــياه  و  سفيد بودن آن است. در حقيقت نبايد انتظار  كه س
ــردي را در اين صفحه نمايش  يك تجربه دلپذير از وبگ
ــايد كار كردن با صفحه سياه و سفيد  ــيم. ش ــته باش داش

براي  ــتي  پش
و  ــك  پيام ــال  ارس

ــت دشوار  ايميل در دفعات نخس
ــد؛ اما براي كساني كه به خواندن  به  نظر  برس

ــتفاده از صفحه  ــاب يا هر نوع متن عالقه دارند، اس كت
ــه كاهش قابل توجه  ــفيد يوتافون2 مي تواند ب سياه و س

مصرف انرژي بينجامد.
ــي  جلوي ــه  صفح ــه اي  شيش ــش   روك
ــده ــه مقاوم ش ــي.دي) يوتافون2 از جنس شيش  (ال.س

ــت. با اين حال  (Corning Gorilla Glass3)  اس
صفحه نمايش پشتي اين گوشي متفاوت بوده و از نوعي 

پالستيك مقاوم شده با فيبر ساخته شده  است.

حافظه داخلي
ــي دارد. همچنين  ــه 32 گيگابايت ــون2، حافظ يوتاف
ــكاف ورود كارت حافظه جانبي ميكرو  ــل نبود ش به دلي
اس.دي امكان ارتقاي حافظه وجود ندارد، اما در عوض 
ــي مي توان فلش  ــورت ميكرو يو.اس.ب ــتفاده از پ با اس

درايورهاي يو.اس.بي را به آن متصل كرد.

پردازنده، سيستم عامل و باتري
در قلب يوتافون 2، يك پردازنده اسنپ دراگون 800 
ــرار دارد كه دو گيگابايت  ــا فركانس 2/2 گيگاهرتز ق ب
ــا پرچمداران  ــه ب ــخصات در مقايس ــن مش رم دارد. اي
ــوني يا ــپريا زد 3 س ــرح (نظير اكس ــركت هاي مط  ش

 جي 3 ال.جي) چندان چشمگير نيست.
ــخه 4/4 (يا همان  يوتافون2 اندرويدي بوده و از نس
اندرويد كيت كت) بهره  مي برد. البته طبق اعالم شركت 
ــاني آن بزودي در  ــخه به روزرس ــازنده، نس ــي س روس

دسترس كاربران اين گوشي قرار خواهد گرفت.
ــاعت  ــي ظرفيت 2500 ميلي آمپرس باتري اين گوش
ــمار مي رود.  ــيار خوب به ش ــوع خود بس ــه در ن دارد ك

اين  از  ــتفاده  اس
ــراي  ب ــي  گوش

تماشاي فيلم به صورت 
استريم به مدت دو ساعت 

نشان داده كه مقدار شارژ آن 
از 100 درصد به 70 درصد مي رسد 

ــي هاي  كه عملكردي معمولي در ميان گوش
ــي رود. با اين حال، هر  ــمار م به روز موجود در بازار به ش
قدر بيشتر از صفحه پشتي (مبتني بر جوهر الكترونيك) 
ــتفاده كنيد، طول مدت شارژدهي باتري  اين گوشي اس

در هر بار افزايش مي يابد.

دوربين
پشت اين گوشي يك دوربين هشت مگاپيكسلي قرار 
ــت اين مقدار پيكسل در مقايسه با ديگر  دارد. گفتني اس
 گوشي هاي موجود در بازار چندان چشمگير نيست. براي نمونه، 

 3 ــي  ج
ــل،  مگاپيكس  13 ــي  ال.ج
ــل و گلكسي  ــوني 7 / 20 مگاپيكس ــپريا زد 3 س  اكس
ــل  ــز داراي وضوح 16 مگاپيكس ــونگ ني اس 5 سامس
ــت. البته همان طور كه مي دانيد اين رقم تنها عامل  اس

تعيين كننده كيفيت تصوير گرفته شده نيست.
ــان  ــده نش ــه هر حال، برخي آزمون هاي انجام ش ب
ــد عكس هايي با  ــون مي توان ــن يوتاف ــد دوربي مي ده
ــي از  كيفيت قابل قبول بگيرد، هر چند باز هم در عكاس

محيط  هاي داخلي و سربسته دچار مشكل مي شود.

قيمت
اما شايد اصلي ترين عيب يوتافون2 در قيمت باالي 
ــد. اين گوشي اكنون با قيمت 550 دالر (حدود  آن باش
ــد. اگر  يك ميليون و 900 هزار تومان) به فروش مي رس
اين قيمت را با قيمت برترين گوشي هاي موجود در بازار 
ــوان با همين قيمت، يك  ــه كنيم، مي بينيم مي ت مقايس
گوشي خوب ديگر و حتي يك كتابخوان الكترونيك را 

نيز در كنار آن خريداري كرد.

نسخه بعدي يوتافون در راه است؟
ــگاه معروف  ــال 2013 و در نمايش ــركت يوتا س ش
ــي  يعن ــان  جه دوروي  ــي  گوش ــتين  نخس از   CES
ــي در نوع  ــرد. با اين كه اين گوش ــون رونمايي ك يوتاف
ــت نظر كاربران را به خود  ــود بي نظير بود، اما نتوانس خ
ــل ناكامي يوتافون را بايد در  جلب كند. اصلي ترين دلي
اشكاالت متعدد سخت افزاري و نرم افزاري آن دانست. 
ــركت  ــال بعد، اين ش به اين ترتيب بود كه حدود يك س
ــخه جديدي از محصول دوروي خود را با نام  روس نس
ــرد، اما قيمت باالي اين  ــون 2  به بازار عرضه ك يوتاف
ــناخته شده  ــه با ديگر محصوالت ش ــي در مقايس گوش
ــوي موفقيت آن  ــت كه جل بازار، اصلي ترين عاملي اس
ــت آيا اين شركت  ــت. هنوز مشخص نيس را گرفته اس
ــي دارد يا خير.  برنامه اي براي كاهش قيمت اين گوش
ــي گوياي اين  ــد ارائه اين گوش به هر حال به نظرمي رس
ــت كه باوجود حضور رقيباني نام آور، باز هم مي توان  اس
ــن در بازار  ــمندانه، حرفي براي گفت ــا ابتكاراتي هوش ب

پرشتاب فناوري ديجيتال داشت.

زندگي پس از مرگ
ــازنده «زندگي پس از مرگ»  ــركت س ــي از ويژگي هاي منحصر به فرد يوتافون 2 را بايد در آنچه ش يك
مي نامد جست. فرض كنيد با استفاده از نقشه گوگل، به يك فروشگاه در محله اي ناآشنا رفته ايد. به محض 

رسيدن به فروشگاه متوجه مي شويد فقط 2 درصد از شارژ باتري گوشي تان باقي مانده است.
ــت دكمه خانه  اندرويد روي صفحه اصلي را چند لحظه اي نگه داريد تا  ــيد. كافي اس هيچ نگران نباش
ــي بيفتد. اين تصوير حتي در صورت تمام شدن كامل شارژ  ــتي گوش ــه گوگل روي صفحه پش تصوير نقش

باتري نيز همچنان روي اين صفحه سياه و سفيد باقي مي ماند.
راز اين ويژگي در فناوري جوهر الكترونيك نهفته است. برخالف صفحات ال.سي.دي كه براي نمايش 
يك تصوير نياز به مصرف انرژي دارند، صفحات مبتني بر جوهرالكترونيك فقط هنگامي كه تصوير موجود 

تغيير مي كند، انرژي مصرف مي كنند و براي نگه داشتن تصوير روي خود نيازي به مصرف انرژي ندارند.

تلفن همراه يوتافون2 مجهز 
به 2 صفحه  نمايش معرفي شد

يوتافون2 ،يك گوشي 
مجهز به دو صفحه  نمايش 
رنگي و سياه و سفيد 
است. استفاده از 
صفحه نمايش دوم مي تواند 
به صرفه جويي قابل توجهي 
در مصرف باتري بينجامد

يك گوشى با
 2 صفحه نمايش
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با

بخت برگشته  «نفرت»

ــا نفرت كه با  ــازي Hatred ي ــد هفته  پيش ب چن
ــتيم مواجه شده بود، با  ــتقبال قابل توجه كاربران اس اس
ــئوالن شركت Valve از فهرست  تصميم ناگهاني مس
ــك روز و با  ــه در عرض ي ــد. البت ــبز حذف ش چراغ س
صحبت انجام شده بين مدير شركت والوه، ِگيب نيوِول 
ــت چراغ  ــركت، اين بازي دوباره به فهرس با اعضاي ش

سبز بازگشت.
بازي نفرت مدتي است كه حسابي سر زبان ها افتاده 
است. تبليغ منتشر شده از بازي بشدت يادآور بازي هاي 
ــونت محوري مثل Postal است. شخصيت اصلي  خش
ــتاده و حرف از نفرت انباشته در  بازي در خانه  خود ايس
ــپس با سالحي كه در دست دارد از  وجودش مي زند س
خانه بيرون زده و اقدام به كشتار رهگذران مي كند. هنوز 
ــازندگان چه توجيهي براي صحنه هاي  معلوم نيست س
خشونت بار اين بازي دارند، اما قطعا بحث هاي در گرفته 
درباره ظاهر اين بازي موجب شده مسئوالن والوه آن را 

از استيم حذف كنند.
ــرا و چگونگي اين  ــاوت راجع به چ ــوز براي قض هن
اتفاق خيلي زود است، اما نفرت در زمان بسيار كوتاهي 
پس از عرضه موفق شد 13هزار و 148 راي جذب كند 
ــتيم جاي  ــت صد بازي برتر اس ــه  هفتم فهرس و در رتب

بگيرد.
ــا وجود تمام بحث هاي پيش آمده در ارتباط با اين  ب
ــازندگان در نيمه   بازي، توليدش ادامه دارد و به گفته  س

دوم 2015 عرضه خواهد شد.

  Lords of the Fallen 2 
در دست توليد

ــازي ب دوم  ــمت  قس ــد  تولي  كار 
 Lord of the Fallen آغاز شده است. استوديوي 
سازنده  بازي، Deck 13  با اعالم اين خبر تاكيد كرد 
ــت و تا تعيين  ــاخت بازي هنوز در مراحل ابتدايي اس س

تاريخ عرضه فاصله  زيادي دارد.
 Eurogamer تهيه كننده  بازي در مصاحبه اش با
ــاره كرد سازندگان روي محتوا  فقط به اين موضوع اش
ــتر  ــد و از ارائه جزئيات بيش ــوع اثر كار مي كنن و موض
ــم از پلتفرم هاي عرضه  بازي  ــمي ه خودداري كرد. اس
ــول هاي  PS4  ،XOne و  ــد. هرچند كنس ــرده نش ب

رايانه هاي شخصي را بايد گزينه هاي حتمي دانست.
 ، Namco Bandai ــازي را ــمت اول اين ب قس
ــري Dark Souls منتشر كرد. ساخته شدن  ناشر س
ــمت دوم اين بازي چندان دور از ذهن نبود. هر چه  قس
ــون دالري بازي، حدود  ــد با وجود بودجه  12 ميلي باش
700هزار نسخه از آن به خرده فروشان توزيع شده كه از 

آن، 200 هزار نسخه به دست خريداران رسيده است.
ــتقبال خوب  ــازي با اس ــري ب ــمت اول اين س قس
منتقدان روبه رو شد. افراد زيادي از سيستم مبارزه  بازي 
ــف كرده اند. طراحي  ــفريك آن تعري و جهان هاي اتمس
ــخصيت هاي بازي نيز از ديگر نكاتي بود  اغراق آميز ش

كه آن را در نظرها پررنگ كرد.

خبر داغ

سياوش شهبازي

حدود يك سال از آغاز جوالن نسل هشتم بازي هاي 
ــال بازي هاي زيادي  ــه اي مي گذرد. در اين يك س رايان
ــياري ديگر هم معرفي خواهد  ــر شده است و بس منتش
شد. اغراق نيست اگر بگوييم در ميان تمام اين عناوين، 
ــر دارد و به گونه اي  ــي ديگ ــازي Division حكايت ب
ــم بازيكنان آمده است. اگر پيش نمايش ها  ديگر به چش
و دموهاي عرضه شده از اين بازي مصداق ضرب المثل 
ــاهد يكي از انقالبي ترين  ــت نمونه  خروار باشد، ش مش

بازي هاي تاريخ اين عرصه خواهيم بود.
ــايند از دو سبك  بازي Division آميزه اي خوش
محبوب نقش آفريني و شوتر ارائه مي كند و مهم تر اين 
ــوتر مولتي پلير كالن (MMO) به  كه در قالب يك ش
ــدان دور را به  ــتان آن آينده اي نه چن ــازار مي آيد. داس ب
ــد، يك نوع بيماري كشنده  ناگهان شهر  تصوير مي كش
نيويورك را در بر مي گيرد و بخش عظيمي از جمعيت شهر 
ــرنگون  ــا درمي آورد. طي پنج روز دولت آمريكا س را از پ
مي شود. آخرين اميد مردم گروهي تعليم ديده، موسوم به 
 “Strategic Homeland Division“(SHD)
ــتور رئيس جمهور،  ــت كه بنا به دس يا Division اس
ــل شده و اوضاع  اختيار تام دارند به هر راهكاري متوس

را در دست بگيرند.
ــتمايه قرار گرفتن  ــت حدود يك دهه  از دس با گذش
ــفه اي و امثالهم، زوال  موضوعات آخرالزماني، پسامكاش
ــت. جالب اينجاست كه  ــاهده اس آنها بوضوح قابل مش
ــك دهه و بازي كردن هاي فراوان با مضمون  پس از ي
و موضوع هاي داستاني متعدد، موج مضامين آخرالزماني 
به سمتي پيش رفته كه بشر را به عنوان خطرناك ترين 

بالي دوران بحران معرفي مي كند.
ــتاد  ــفه از چهار دهه  پيش در فيلم هاي اس اين فلس
جورج رومرو (شب مردگان متحرك، طلوع مردگان، روز 
ــار ادبي مطرح  ــش از آن در انواع آث ــردگان و...) و پي م
ــر كانون توجه از  ــايد جرقه  واقعي براي تغيي بود، اما ش
ــام ها و زامبي ها به سوي  موجودات خبيثي مثل خون آش
ــر، با فيلم «28 هفته  بعد» زده شد. اين موج  خباثت بش
ــتان هاي مصور و بالطبع سريال «مردگان  بعدها با داس
متحرك» (The Walking Dead) ادامه يافت و 
ــيد كه شاهد عرضه  بازي «آخرينان  كم كم به جايي رس
ــان متفكر  ــا» بوديم. عنواني با تم آخرالزماني كه انس م
ــاكنانش بود و مبتاليان فقط حكم  بدترين و بهترين س
شكارچياني بي عقل را داشتند كه در فراهم كردن وهم 

فضا موثر بودند.
ــم فراتر رفته و به كل  ــازي Division از آن ه ب

قيد مبتاليان را زده است. درگيري در Division بين 
انسان هاست. بين مردمي كه هر كدام به نوبه  خود سعي 
ــده دوام بياورند. البته اين  دارند باوجود فالكت پيش آم
ــت كه از پيش نمايش ها برمي آيد و اميدواريم  چيزي اس
ــازندگان از گنجاندن ميان پرده در  ــور بماند. س همين ط
ــده  بازي پرهيز كرده اند. وقت زيادي هم صرف اين ش
ــته باشد و در كل  كه بازي هيچ صحنه  بارگذاري نداش
ــتن هر نوع اخالل در غرق شدن  تمركز بر وجود نداش

بازيكن در بازي بوده است.
ــاهكار است. اين بازي كه  گرافيك Division ش
بر پايه  موتور Snowdrop ساخته شده، از رندرينگ 
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آنچه خوبان همه دارند...

روايت داستاني يك دنياي خشن
مجيد رحماني

 Borderlands ــاي ــري بازي ه س
ــاخت   ــه س ــماره  دوم آن ك ــوص ش بخص
شركت Gearbox Software است، 
از جذاب ترين و سرگرم كننده ترين عناوين 
ــل هفتم به  ــخص نس ــدازي اول ش تيران
ــمار مي رود. كليت گيم پلي اين بازي ها  ش

ــبك  ــياري از س تيراندازي بوده، اما المان هاي بس
ــود. لذت اين  ــز در آنها ديده مي ش نقش آفريني ني
بازي ها وقتي دو چندان مي شود كه بتوانيد ماجرا را 
 Telltale حتي چهار نفره پيش ببريد. حاال شركت
ــريالي و داستان  ــاخت بازي هاي س كه به دليل س
محور شناخته مي شود، گريزي به مجموعه  بوردرلندز 
ــام داده كه هيچ يك از بازي هاي  زده و كاري را انج
ــام نداده اند. ناگفته  ــه آن را انج ــي اين مجموع قبل
ــخصيت هاي  نماند مجموعه  بوردرلندز همواره از ش
سوررئال و گاه ديوانه اي كه در ماجراجويي هاي خود 
ــياره  پاندورا با آنها برخورد مي كنيم، سود برده،  در س
اما بندرت به قصه ها و داستان هاي اين دنيا پرداخته 
ــده است. اينك به لطف شركت Telltale ما با  ش
ــياره  پاندورا و انسان هايي كه در  وجهه  ديگري از س

آن زندگي مي كنند، آشنا خواهيم شد. 
ــركت براي يك عنوان ماجرايي،  ساختار اين ش
ــاده، ديالوگ هاي  ــردن معماهاي س ــامل حل ك ش
ــراي روايت  ــاذ انتخاب هاي بزرگ ب ــراوان و اتخ ف
ــتان تقريبا بدون تغيير مانده، اما سازنده تالش  داس
كرده قصه روي دوش شخصيت ها و آشنايي پيشين 
ــما از دنياي پاندورا نباشد. حتي اگر عناوين قبلي  ش
بوردرلندز را تجربه  نكرده ايد، تجربه اين بازي به دليل 
استقاللي كه از مجموعه  اصلي دارد، همچنان جالب 

و مفرح خواهد بود. 
ــمت از بازي هدايت دو كاراكتر را در  در اين قس
ــتان به عهده خواهيد داشت. Rhys  در  طول داس
ــليحاتي هايپريون، يك مدير  شركت رباتيك و تس
متوسط است كه براي ترفيع رتبه انتخاب شده است.

ــياره  خشن  Fiona  دختري جيب بر در س
ــت و هيچ يك از  و بظاهر بي قانون پاندوراس
زندگيشان مسالمت آميز  شخصيت ها قصه 
ــت. از طرفي كله گنده هاي  و در آرامش نيس
ــر قدرت سياسي نزاع دارند  هايپريون بر س
ــاكنان پاندورا براي زنده  و از سوي ديگر س
ــگ و جدل مي كنند.  ــدن با يكديگر جن مان
ــتانش را با دو  ــازي بخش عمده اي از داس ب
ــود به اصطالحات سينمايي)  مك گافين (رجوع ش
ــول و ديگري  ــي پر از پ ــرد؛ يكي كيف ــش مي ب پي
كليدي براي گشودن غاري مرموز و مملو از ثروت 
ــا اعتبار  ــت ت ــاوري. ريس به دنبال راهي اس و فن
ــدرت و زمام امور را در  ــس اش را خراب كند و ق رئي
هايپريون به دست بگيرد، ولي فيونا فقط مي خواهد 

پولدار شود. 
زاويه  ديد بازيكن در طول ماجرا بين دو شخصيت 
تغيير كرده و حتي گاهي يك اتفاق يا صحنه را از دو 
زاويه  متفاوت تجربه خواهيد كرد. اين بلوك روايي 
باعث شده شخصيت ها نقش بيشتري در داستان ايفا 
كرده و جاي بحث را براي اين كه اتفاقات واقعا به چه 
ترتيبي روي داده، باز بگذارند. گرچه اين كار موجب 
ــالمت  ــود خيال بازيكن تا انتهاي قصه از س مي ش
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All .........................................................................................:پلتفرم
Telltale Games ................................................................:ناشر
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 Mechs & Mercs: ــا ــه را ب ــن بازي هفت اولي
ــتقل  Black Talons آغاز مي كنيم. يك عنوان مس
ــازي كه شما را در نقش  ــبك استراتژي و شبيه س در س
ــرار مي دهد كه در  ــروه Black Talons ق ــر گ رهب

منظومه  اُبِرون مستقر شده اند. 

ــروع بخش داستاني يا كمپين بازي حوادثي رخ  با ش
 Tzanar ــود اتحاديه  نظامي مي دهد كه باعث مي ش
ــرف خود درآورده و مانع هر  ــياره  Genai  را به تص س
ــود. در نتيجه شما  ــياره ش گونه ورود و خروج به اين س
ــته  خود در اين سياره گير افتاده و بايد با مديريت  و دس
درست و پيروزي در نبردهاي مختلف راهي براي خروج 

از سياره پيدا كنيد. 

ــا آتش بازي كند، ولي  ــم گفته اند بچه نبايد ب از قدي
بچه هاي ديروز كه ما باشيم و البته امروزي ها اين هفته 
ــبك  ــرگرم كنند. س مي توانند با عنوان Fire خود را س
ــافي بوده و از معماهايي خالقانه  بازي ماجرايي ـ اكتش
ــيار بامزه و  ــاده و بس ــتان بازي س نيز بهره مي برد. داس
ــت كه ما به عصر  ــت. ماجرا از اين قرار اس خنده دار اس
ــفر مي كنيم تا با سخت ترين چالش پيش روي  حجر س
انسان آن زمان يعني كشف آتش مواجه شويم. گرافيك 
بازي نيز دو بعدي و بسيار ساده اما در عين حال جذاب 
ــت. از طراحي شخصيت ها نيز  و رنگارنگ كار شده اس
ــت چيزي كه بيش از هر چيز در اين  كامال مشهود اس

بازي انتظار ما را مي كشد، طنز است.

 Warhammer Quest ــه ــومين بازي هفت و اما س
 Warhammer  است، شايان ذكر است كه مجموعه
ــته و طرفداران مخصوص به خود را  قدمت زيادي داش
ــود  ــر مي ش دارد. به هرحال عنواني كه اين هفته منتش
ــالح بُردگيم اين  ــا به اصط ــازي فيزيكي ي ــاس ب براس
ــر نقش آفريني و  ــده و از عناص ــي ش ــه طراح مجموع

استراتژي در گيم پلي آن استفاده شده است.

بازى هفته

ــيدر و نورپردازي بهره  ــايه زني، ش ــرفته  س بسيار پيش
ــردازي فيلم هاي  ــردازي بازي مانند نورپ مي برد. نورپ
ــاطع از اشياي  بزرگ هاليوودي حالتي پويا دارد. نور س
ــيد از منافذ و  ــف روي محيط اثر دارد؛ نور خورش مختل
ــمت ديگر نفوذ مي كند و  ــا، خيلي دقيق به س پنجره ه
گاهي چنان عالي عمل مي كند كه كيفيت بازي حالت 

فتورئال پيدا مي كند.
سيستم آب وهوا و چرخه  شبانه روز بازي نيز در نوع 
خود بي نظير است. اليه هاي بسياري براي افكت هاي 
ــي كه اگر در  ــت. به اين معن ــده اس گرافيكي تعبيه ش
صحنه اي برف ببارد، ذره ذره روي شانه شخصيت هاي 

ــيند و انباشته  ــام حاضر در محيط مي نش بازي و اجس
ــته نيز  ــود. با تابش آفتاب يا ورود به فضاي بس مي ش
ــده و كم كم محو مي شوند. جاي قدم ها  برف ها آب ش
ــت.  ــر نيز روي ظاهر برف اثرگذار اس و تعامالت ديگ
ــبانه روز نيز به مدد نورپردازي پوياي بازي  ــتم ش سيس

فوق العاده از آب درآمده است.
از سوي ديگر، فيزيك بازي چشم را خيره  مي كند. 
ــيا،  اصابت تير، خمپاره ، نارنجك يا هر چيز ديگر به اش
ــه   ــده اي را به دنبال دارد. شيش ــاي خيره كنن واكنش ه
ــده و فرو مي ريزد.  ــته ش ــتگاه قطار ذره ذره شكس ايس
چوب ها قطعه قطعه خرد شده و به هوا پرتاب مي شوند. 

ــتن و تكه تكه   ــليك به آينه  خودرو يعني ابتدا شكس ش
شدن شيشه  سپس آسيب ديدن قاب و حك شدن جاي 
ــتيك ها، تكان خوردن  ــه روي قاب، تركيدن الس گلول
خودروها بر اثر انفجار نارنجك و بسياري موارد ديگر در 
نمايش هاي بازي همه را انگشت به دهان كرده است. 
ــخصيت بازي با خودرو هم از هاياليت هاي  تعامل ش

اين نمايش ها بود.
ــك بازي رخ نمايي  ــاي ذرات، همپاي فيزي افكت ه
ــعله مي كشد. از  مي كنند. آتش به طرزي خيره كننده ش
چاه فاضالب بخار متصاعد مي شود. انفجارها به زيبايي 
تمام صورت مي گيرند. همه چيز طوري ساخته شده كه 

بازيكن را حيران مي كند.
بايد به ابعاد فوق العاده بزرگ نقشه هم اشاره اي داشته 
باشيم. نقشه  بازي آن قدر بزرگ است كه تعداد زيادي از 
ــراد را در خود جا بدهد. خلق چنين فضايي خود يك  اف
هنر است، اما اين كه سازندگان موفق شده اند اين فضا 
ــي از آب دربياورند، مقوله   ــال قابل قبول و ديدن را كام
ــت كه بررسي مجزا مي خواهد. در دموهاي  ديگري اس
نمايش داده شده، به طور اجمالي به جزئيات سرسام آور 
ــاختمان ها اشاره مي شود. هنوز تائيدي مبني بر قابل  س
ــت بودن يكايك طبقات همه  ساختمان ها صورت  گش
ــده، بازيكنان  ــا در دموهاي نمايش داده ش نگرفته، ام
ــطح زمين و هم  ــروي زيرزميني، هم س ــم در مت  را ه
ــاهده كرديم. پس احتمال دسترسي به  ــت بام مش پش

فيمابين اين سه سطح خارج از ذهن نيست.
ــازي  ــازندگان، همه  اينها را مديون موتور بازيس س
ــا حد ــور ت ــن موت ــتند. اي ــوي Snowdrop هس  ق
ــازندگان ساده كرده است.  قابل توجهي كار را براي س
طوري كه بتوانند به هر قسمت از شهر، وقت بيشتري 
اختصاص داده و گزينه هاي بيشتري را امتحان كنند تا 

به مورد ايده آل خود برسند.
اين پيش نمايش براساس دموهاي منتشره از بازي 
و با محوريت داستان و گرافيك به تحرير درآمده است. 
ــده تحليل جامع تري از گيم پلي بازي  در هفته هاي آين

ارائه خواهيم كرد، پس با كليك همراه باشيد.

ــان  ــدن كاراكترها در تمام حوادثي كه بر سرش مان
مي آيد، آسوده باشد، ولي به صحنه هايي طنز و جالب 
ــده كه با توجه به تصميم هاي  نيز در بازي منجر ش

شما در انتخاب ديالوگ ها به وقوع مي پيوندد. 
در بازي The Walking Dead بازيكن به 
دليل ماهيت داستان همواره بايد استرس زنده ماندن 
يا مردن شخصيت ها را تجربه كند، اما كل بوردرلندز 
ــوار چهارم از  ــتن هاي گاه و بيگاه دي حتي با شكس
مخاطبش مي خواهد هيچ چيز را جدي نگيرد. همه 
ــت، پس چرا كمي طنز و شوخي  چيز يك بازي اس
ــد؟ به همين دليل سازنده ها عمدا  چاشني كار نباش

دست به انجام چنين كاري زده و بسيار هوشمندانه 
ــته اند، اين كار به پيچيدگي و غناي داستان  نگذاش

لطمه اي وارد كند. 
ــش را زديم.  ــراي پولي كه ابتدا حرف ــا ماج و ام
ــردن پول زياد با چيزي  تا به حال صحنه  مبادله ك
ــما را در  ــته تا اين حد ش در يك بازي يا فيلم توانس
ــتانش را خيلي سرراست  خود غرق كند؟ بازي داس
ــي آغاز  ــناي سناريونويس ــاختارهاي آش و طبق س
مي كند، اما ديري نمي پايد كه ديگر چندان توجهي 
ــتاندارد نكرده و بين صحنه هاي  به ساختارهاي اس
مختلف زيگ زاگ كات مي زند. گره هاي هوشمندانه  

ــتان و لحظات غافلگيركننده اش، صحنه هايي  داس
ــد  ــتر به نظر مي رس ــد كه بيش را به تصوير مي كش
ــن ساخته شده اند تا يك بازي  براي فيلم هاي اكش

ماجرايي. 
ــتر اين سكانس ها خنداندن  با اين كه هدف بيش
ــر در آن  ــخصيت هاي درگي ــت، ولي ش بازيكن اس
ــگار واقعا از  ــان مي دهند كه ان به نوعي واكنش نش
ــت. انتخاب بين  ــي اس روي انگيزه و وظيفه شناس
مرگ و زندگي كمتر در بازي وجود دارد، با اين حال 
ــته تنش و اضطراب موجود در  بازي بخوبي توانس
بخش هايي از بازي هاي ماجرايي Telltale  را با 
ــته باشد. به عنوان مثال در جايي  خود به همراه داش
ــالحي با يك گلوله به شما داده مي شود  از بازي س
تا فقط در مواقع اضطراري از آن استفاده كنيد. اين 
مواقع به وقوع مي پيوندند و تصميم اين كه چه زماني 

ماشه را بكشيد، هنوز به عهده  شماست. 
 Tales from the ــازي ــمت اول از ب قس
ــان  ــروعي درخش Borderlands را مي توان ش
ــمت بعدي اين عنوان دانست و تقريبا  بر چهار قس
انتظاراتي را كه از نگاه خاص Telltale به مجموعه  
بوردرلندز مي رفت، برآورده مي كند. برخالف عنوان 
ــازنده كه دانش و  Game of Thrones اين س
ــت، حتي اگر  ــات قبلي، الزمه  تجربه  آن اس اطالع
ــناختي از مجموعه بازي هاي بوردرلندز و دنياي  ش
ــد، در صورتي كه مي خواهيد بخنديد،  پاندورا نداري
ــنويد، اين بازي را  ــتاني خوب بش لذت ببريد و داس

تجربه كنيد.
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بررسى

نسيم اسالمپور

وقتى Google Keep تازه وارد بازار شده بود، چيزى 
نبود جز بسته  جمع  و جورى كه براى ثبت ايده هاى ناگهانى 
ــت كارهايى كه بايد انجام مى داديم از آن استفاده  يا فهرس
ــد و به كار ديگرى نمى آمد، اما گوگل همان  طور كه  مى ش
ــرويس ها و برنامه هايش  ــواره در پى افزايش قابليت س هم
ــد منحصربه فرد  ــن فرآين ــز در اي ــپ را ني ــت، گوگل كي اس
ــاده و جمع   و  جور را  ــگى اش از ياد نبرد و اين ابزار س هميش
به برنده  احتمالى منتخب كاربرانش مبدل كرد. نكته اى كه 
ــود كيپ در بين همقطاران و رقبايش به چشم  باعث مى ش
بيايد، اين است كه اين ابزار نه تنها براى يادداشت برداشتن 
ــده، بلكه با آن مى توانيد مقاالت و تصاوير را نيز  طراحى ش
ــت ها و  ــتراك گذارى فهرس ــره كرده و از قابليت به اش ذخي
همچنين قابليت تنظيم «يادآورى» آن نيز استفاده كنيد. اگر 
پيش از اين كيپ را امتحان كرده و بنا به هر دليلى او را كنار 

گذاشته بوديد، بد نيست شانس دوباره اى به آن بدهيد.

ذخيره يادداشت ها در اندرويد 
ــده اند و البته  ــه بتازگى وارد بازار ش ــتگاه هايى ك در دس
ــت، معموال كيپ به صورت  ــتم  عامل شان اندرويد اس سيس

ــده است. در غير اين صورت  پيش فرض روى آنها نصب ش
مى توانيد آن را به صورت رايگان دانلود و نصب كنيد. آنچه 
ــت  ــت كه براى يادداش ــورد كيپ اهميت دارد اين اس در م
ــت.  ــريع و عجله اى، بهترين انتخاب اس ــتن هاى س برداش
ــاره مى توانيد هر آنچه را كه مى خواهيد  ــما فقط با دو اش ش
يادداشت كنيد. فقط كافى است آن را باز كنيد، روى صفحه 
ــتن شويد و در نهايت اگر  ــاره كرده و مشغول نوش خالى اش
ــتيد از بين 9 رنگ موجود، براى كاغذ يادداشت  تمايل داش
مجازى تان رنگ بخصوصى را انتخاب و يادداشت را ذخيره 
كنيد. اگر مايل باشيد تصوير يا صدايى را ذخيره كنيد نيز با 
ــاده طرف هستيد و با گرفتن تصوير يا وارد  همين فرآيند س
ــم به هم  كردن آن به كيپ يا ضبط صدايتان، در يك چش
زدن مى توانيد آنها را ثبت و ذخيره كنيد، درست شبيه همان 

اتفاقى كه در گوگل درايو مى افتد.
حتى شما مى توانيد در چك باكس ها، يادداشت تان را به 
ــت تبديل كنيد و هر كدام را پس از انجام دادن،  يك فهرس
ــاره حذف كنيد. تنها كافى  است مربع كوچكى را  با يك اش
ــد تا خطى روى آن  ــت قرار دارد تيك بزني كه كنار يادداش
كشيده شده و از فهرست شما حذف شود. چنين كارى دقيقا 
ــت كه ما با يادداشت هاى كاغذى  ــابه همان چيزى اس مش
انجام مى دهيم؛ البته اگر بين ديگر كاغذهايمان گم نشود و 

بتوانيم آنها را تيك بزنيم.
ــما با ويجت گوگل كيپ نيز مى توانيد اين اپليكيشن  ش
ــى به  ــيد تا دسترس ــته باش را روى صفحه  نمايش خود داش

يادداشت هايتان راحت تر باشد.
ــت هاى مجازى  رنگ هايى كه كيپ براى كاغذ يادداش
شما در نظر گرفته مى تواند روشي مناسب براى طبقه بندى 
ــد. مثال شما مى توانيد كارهايى را كه زمان  يادداشت ها باش
تحويلشان نزديك تر است، روى كاغذ قرمز و مواردى را كه 
ــترى براى انجام دادن آنها داريد، روى كاغذ سبز  زمان بيش
ــت كنيد و به اين ترتيب با رنگ هاى مختلف،  رنگ يادداش

دسته بندى هاى متفاوتى داشته باشيد.
شما حتى مى توانيد ظاهر و ترتيب نمايش يادداشت هايتان 
ــتم يك ستونى يا دو  را نيز به دلخواه تنظيم كنيد و از سيس
ــتونى استفاده كرده يا با تنظيمات اصلى كار كنيد. عالوه  س
بر اين، ويجت هاى اين برنامه ارزش امتحان كردن را دارند 
ــت تمام صفحه   ــتند كه ممكن اس و البته آن قدر جذاب هس
شما را پر كنند، زيرا با آنها مى توانيد براى ديدن يادداشت ها 
ــتفاده كنيد. حتى  ــاره اس ــت هايتان فقط از يك اش يا فهرس
ــراى صفحه تان  ــن اندازه ويجت ب ــد از كوچك تري مى تواني
ــغال نكند. اين كه قفل  ــتفاده كنيد تا جاى زيادى را اش اس
ــريع به  ــاره نگاهى س ــتگاهتان را باز كنيد و با يك اش دس

يادداشت تان بيندازيد، بى نظير است.
ــتفاده  ــمند اندرويدى نيز اس ــاعت هاى هوش ــر از س اگ
ــتم  ــد گوگل كيپ مى تواند سيس ــت بداني مى كنيد، بد نيس
ــد و به اين  ترتيب  ــاعت تان منتقل كن يادآورى اش را به س
در موعد موردنظر كارى را كه بايد به شما يادآورى مى كند. 
ــاعت تان از آن  عالوه بر آن مى توانيد با فرمان صوتى به س
بخواهيد برايتان از اخطار مورد نظر يادداشت بردارد، زيرا اين 

يادداشت در كيپ ذخيره خواهد شد.

فراتر از يادداشت بردارى
ــر از قابليت هاي كيپ ذخيره كردن صفحات  يكي ديگ
ــمت  ــت روى قس ــت. براى اين كار فقط كافى اس وب اس
«اشتراك» يا share و در مرورگر كروم اشاره كرده و آن 
ــن ترتيب لينكى از صفحه   ــپ ذخيره كنيد و به اي را در كي
ــاره روى  ــت كه با اش مورد نظرتان را در كيپ خواهيد داش
آن، به صفحه  اصلى هدايت خواهيد شد. نكته  ديگرى كه 
ــت ها و  ــت كه اگر در بين يادداش نبايد از ياد ببريد اين اس
ــت هايتان دنبال مورد مخصوصى مى گشتيد، كافى  فهرس
ــت دسته  مربوط به آن را در قسمت جستجو وارد كرده  اس
ــته بندى ها كه قبال به  ــى از آن  را تايپ كنيد. دس يا بخش
ــاره كرديم اينجا به كارتان خواهد آمد، پس با دقت  آن اش
ــرگردان نشويد و مجبور نباشيد  دسته بندى كنيد تا بعدا س
ــت هايتان  ــراى پيدا كردن يك مورد خاص، تمام يادداش ب

را نگاه كنيد.
ــد كيپ در آينده عالوه بر ارتقاي امكانات  به نظر مى رس
ــت ها و تعداد رنگ ها، نام ها و  ــته بندى يادداش مرتبط با دس
ــد. البته يكى از خصوصيات  ــر گروه ها را نيز افزايش ده زي
ــي درگير  ــما را خيل ــت كه ش ــرد كيپ اين اس منحصربه ف
ــما را براى  ــد و بيهوده وقت ش ــازمانى نمى كن كارهاى س
ــت هايتان، اعم از  ــى يادداش ــورد و اضاف ــازماندهى بى م س
ــر آنچه  ــد؛ بنابراين ه ــف نمى كن ــا تصويرى تل ــى ي صوت
ــادگى  ــانى و س ــود، تنها آس ــتم ارتقا داده ش ــن سيس در اي
ــد برايتان ايجاد  ــر جدي ــش داده و دردس ــا آن را افزاي  كار ب

نخواهد كرد. 

دعوت Keep به صفحه  دسكتاپ 
ــر كروم همراه كنيد،  ــن مرورگ وقتى كيپ را با اپليكيش
ــويد اين برنامه مى تواند بسيار فراتر از آنچه به  متوجه مى ش
ــد در زند گى روزمره به كارتان بيايد. كافى است  نظر مى رس
آدرس keep.google.com را در مرورگرتان وارد كنيد 
تا نسخه  مناسب تلفن همراه يا تبلت تان را مشاهده و نصب 
كنيد. مى توانيد Keep Chrome app را دانلود و نصب 
ــدا كرده و آن را  ــه اين يكى، برنامه را از مرورگر ج كنيد ك
مانند يك برنامه  دسكتاپى با كارايى فوق العاده در اختيارتان 
قرار مى دهد. عالوه بر آن، افزونه هاى مفيد و متنوع زيادى 
ــا مى توانيد  ــه با نصب آنه ــت ك ــده اس در كروم طراحى ش
ــترى به كيِپ دسكتاپى تان اضافه كرده و از  گزينه هاى بيش

امكانات آنها سود ببريد.
ــت.  يكى از افزونه هاى كارآمد كيپ، Category Tab اس
ــته بندى هاى  ــما با نصب اين افزونه مى توانيد براى دس ش
رنگى يادداشت هايتان، نام هاى متفاوتى بگذاريد. اين افزونه 
ــان ترى به دسته هاى  ــما امكان دسترسى سريع  و آس به ش
متفاوت يادداشت هايتان مى دهد. البته چنين سيستمى روى 
ــن اندرويد قابل استفاده نيست و فقط روى  كروم يا اپليكيش

وبسايت كيپ مهياست.

ــرى پاتر، دامبلدور خاطرات و حافظه اش را به  در ه
محوطه  جادويى خاصى مى سپرد تا ذهنش جاى خالى 
كافى براى ديگر چيزها داشته باشد و از طرفى خيالش 
ــات حافظه اش را جاى مطمئنى  راحت بود كه محتوي
نگه داشته و ديگر نياز نيست براى يادآورى جزئيات به 
ــار بياورد، چون هرآنچه الزم دارد در محل  ذهنش فش
مطمئنى ذخيره شده است. اين همان اتفاقى است كه 
ــا اندكى اغماض در كيپ مى افتد. هر آنچه در لحظه  ب
ــما خطور مى كند و هر آنچه ممكن است از  به ذهن ش
يادتان برود، مى تواند در جاى امنى ذخيره شود. گاهى 
ــرتان مى زند يا با  ــده  جالب و منحصر به فردى به س اي
ــان نقش مى بندد و  ــدن اثرى، طرحى نو در ذهن ت دي
ــاده كه كاغذ و قلم نداشته ايد كه  فقط به اين دليل س

آن  را جايى ثبت كنيد، از يادتان رفته و بعدتر نيز هرچه 
به مغزتان فشار آورده ايد، چيزى به يادتان نيامده است. 
وقتى استفاده از گوگل كيپ آن قدر آسان و سريع است 
ــد ايده هايتان را ثبت  ــاره  كوتاه مى تواني كه با چند اش
ــد؟! از طرفى، تلفن همراه  ــرا اين كار را نكني كنيد، چ
ــگى  ــا به يكى از همراهان هميش ــت، اين روزه و تبل
ــده اند. همراهانى كه هر لحظه و همه جا  افراد تبديل ش
ــمايى كه صحنه اى را مى بينيد و  كنار شما هستند. ش
ــبردارى  ــريع با تبلت يا تلفن همراهتان از آن عكس س
مى كنيد، ممكن است نكته اى به نظرتان برسد كه اگر 
در همان لحظه در كنار تصوير يادداشتش نكنيد، ديگر 
فراموشتان شود؛ خب، گوگل كيپ براى همين وقت ها 

طراحى شده، امتحان كنيد.

به را حافظهاش و ات خاط لدور دام ، پات ى ه بعددر و رفته ايادتان از يد، نكن ت كث جاي را آن

جايى امن براى ايده هاى درخشان 

ايده هايت را به من بسپار
گوگل كيپ از بهترين ابزارهاى سازمانى اندرويد است
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نرم افزار

آزاده ارشدي

ــان ترين   ــدوز يكي از آس ــران، وين ــياري از كارب ــراي بس ب
ــتم هاي عامل  دنياي رايانه است؛ زيرا هر كسي با كمترين  سيس
آگاهي مي تواند از اين سيستم عامل قديمي مايكروسافت استفاده 
ــدوز مجموعه اي از ويژگي هاي كوچك و  كند. با وجود اين وين
بزرگ دارد كه گاهي به دليل استفاده نكردن از آنها به فراموشي 
ــوند. يكي از اين ويژگي ها Jump Lists است؛  سپرده مي ش
ــت منوي ويژه برنامه هاست و وقتي روي آيكون  جامپ ليس
ــان نوار پايين ويندوز كليك  ــه اي در نوار وظيفه يا هم برنام

راست كنيد، ظاهر مي شود. 
ــزاري را در ويندوز باز مي كنيد، يك  ــي كه نرم اف هنگاه
آيكون از آن برنامه در نوار وظيفه ظاهر مي شود. چيزي كه 
ــت مي بينيد، به توسعه دهنده برنامه مورد نظر  در جامپ ليس
ــتگي دارد. درحقيقت آنچه در ويندوز براي كاربر فراهم  بس
ــده، گزينه اي براي باز و بسته كردن برنامه ها و پين يا از  ش

پين خارج كردن آنها از نوار وظيفه است. پين كردن به شما 
اين امكان را مي دهد تا به نوعي نوار وظيفه را شخصي سازي 
ــتر با آنها سروكار داريد، براي  كنيد و برنامه هايي را كه بيش
ــنجاق يا حتي آيكون اين نرم افزارها  ــه به اين نوار س هميش
ــازندگان  را از نوار ابزار حذف كنيد. عالوه بر اين امكان، س
نرم افزارهاي مختلف، وظايف گوناگوني را براي ويجت هاي 

خود تدارك ديده اند. 
ــت، از اين  ــاي داراي جامپ ليس ــياري از نرم افزاره بس
ــي را كه بتازگي كاربر  ــتفاده مي كنند تا فايل هاي ويژگي اس
ــه اي براي پين فايل هاي  ــان دهند و نيز گزين باز كرده، نش
ــد بيش از  ــت مي توان ــت دارند. جامپ ليس خاص در فهرس
ــما امكان پرش  ــد؛ براي مثال مي تواند به ش اينها مفيد باش
به بخش خاصي از برنامه را بدهد يا نرم افزاري را با حالت يا 
ــت محدوديتي  تنظيمات ويژه اي باز كند. در واقع جامپ ليس
ــنا مي شويد كه با ويژگي  ندارد. در ادامه با چند نرم افزار آش

جامپ ليست مفيدتر مي شوند. 

Steam نرم افزار
ــودي  دانل ــاي  بازي ه ــراي  اج ــراي  ب ــتيم  اس
ــا  ــد ب ــا بداني ــت ت ــي اس ــه خوب ــركت Valve، نمون  ش
ــت  جامپ ليس دارد.  ــي  امكانات ــه  چ  JumpList
ــزار  ــي از نرم اف ــراي بخش هاي ــي را ب ــتيم، ميانبرهاي اس
ــل ويترين  ــد؛ مث ــده فراهم مي كن ــتفاده ش ــا اس ــه باره ك
ــخصي،  ش ــازي  ب ــيو  آرش  ،(storefront) ــازه  مغ
ــبكه  ــيقي، ش ــتان، پخش كننده موس ــت اسامي دوس فهرس
ــت  ــتيم الزم نيس ــت اس ــتيم و.... با جامپ ليس  ارتباطي اس
ــود و بعد با رابط كاربري برنامه  صبر كنيد تا نرم افزار باز ش
ــي كه مي خواهيد وارد شويد؛ زيرا اين قابليت پرش  به بخش
به بخشي از نرم افزار را كه به آن نياز داريد، آسان تر مي كند. 
ــتفاده  ــت اس ــچ گاه از بخش هاي ديفالت جامپ ليس اگر هي
ــاص را از تنظيمات  ــت هاي خ ــد، مي توانيد فهرس نمي كني
 كالينت استيم برداريد و با بازي هايي كه اخيرا بازي كرده ايد، 

جا به جا كنيد. 
OneNote اپليكيشن

ــتي مجهز است تا  ــافت به جامپ ليس وان نوت مايكروس
ــد بريده هاي  ــاي اضافي نرم افزار مانن ــتفاده از ويژگي ه اس
صفحه (screen clippings)، ارسال محتوا به وان نوت 

و شروع يك يادداشت فوري جديد را آسان كند. 

مرورگرهاي كروم، فايرفاكس و اينترنت 
اكسپلورر

اين سه مرورگر بزرگ ويندوز برخي ويژگي هاي معمولي 
ــر كاربر كمك مي كند،  ــت را كه به وبگردي بهت جامپ ليس

ــتراك مي گذارند. كروم، ارائه كننده فهرست تب هايي  به اش
 IE ــت كه بتازگي بسته شده اند،در حالي كه فايرفاكس و اس
ــايت هايي كه مكرر بازديد شده اند،  اين كار را با توجه به س
ــس و اينترنت  ــت براي فايرفاك انجام مي دهند. جامپ ليس
ــدي را فراهم مي كند،  ــپلورر امكان باز كردن تب جدي اكس
كروم و فايرفاكس هم امكان باز كردن پنجره جديدي را در 
اختيار كاربر قرار مي دهد. مثال با كليك راست روي آيكون 
فايرفاكس در نوار وظيفه مي توانيد سايت هايي را كه بتازگي 
ــرر بازديد كرده ايد، ببينيد و با كليك روي آيكون پين  و مك
ــمت راست هر سايت، آن سايت را پين كنيد تا هر بار  در س

با كليك روي آن بالفاصله وارد آن شويد. 
ــه مرورگر مي توانيد مرور خود را در نوار وظيفه  با اين س
ــت هويت جعلي در كروم. ضمن  خصوصي كنيد، مانند حال
اين كه ويژگي خوب ديگر جامپ ليست كروم، توانايي سوئيچ 

بين پروفايل هاي كاربر است. 

آغاز كاوش
ــم در  ــه مي تواني ــود دارد ك ــادي وج ــاي زي نرم افزاره
ــت كنيم، مثل  ــت آنها صحب ــودن جامپ ليس ــورد مفيد ب م
ــكان تركيب پيغام جديد  ــما ام نرم افزارهاي ايميلي كه به ش
Windows Media Center ــت  جامپ ليس ــا   ي

ــد. هنگامي كه با رايانه ويندوزي خود كار مي كنيد،  را مي ده
ــاي محبوبتان در  ــراي نرم افزاره ــه ب ــتي ك به جامپ ليس
ــت، نگاه كنيد. حتما از اين كه فقط با يك  ــترس شماس دس
كليك راست روي نوار وظيفه خود مي توانيد فوري و راحت 

به مقصودتان برسيد، هيجان زده مي شويد. 

قدرت هاي پنهان

Jump Lists  استفاده از 
نرم افزارهاي محبوب را آسان مي كند
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كارگاه

امير عصاري

ــدوز 8 برخالف انتظار  ــه مي دانيد وين ــور ك همان ط
مايكروسافت چندان مورد توجه قرار نگرفت و بسياري 
از كاربران استفاده از ويندوز 7 را به نسخه هاي جديدتر 
ــافت با  ــح مي دادند. مايكروس ــتم عامل ترجي اين سيس
ــت در عرضه  ويندوز 8 بسرعت مشكالت عمده  شكس
ــر  ــتم عامل را منتش ــخه  8/1 اين سيس آن را رفع و نس
ــخه  جديد نشان  كرد، اما باز هم كاربران تمايلي به نس
ــرگ برنده   ــم گرفت ب ــافت تصمي ــد و مايكروس ندادن
ــيد.  ــري را رو كند؛ اين بار نوبت به ويندوز 10 رس ديگ
ــياري كرده بود كه البته بسياري  ويندوز 10 تغييرات بس
ــان  ــتند و كارشناس ــا به ظاهر ويندوز مرتبط هس از آنه
ــت، بلكه  ــد ويندوز 10 هيچ تحول جديدي نيس معتقدن
مشكالتي كه در طراحي ظاهري ويندوز 8 وجود داشته 
ــته رضايت كاربران را جلب كند، در اين نسخه  و نتوانس
ــات جديد، بهينه  ــدن امكان ــده يا با اضافه ش  اصالح ش

شده است.
ــت كه مايكروسافت  البته ذكر اين نكته ضروري اس
ــتم عاملي يكپارچه براي  قصد دارد ويندوز10 را به سيس
ــل كند كه  ــراه و تبلت هاي خود تبدي ــه، تلفن هم رايان
ــت انجام اين كار موجب محبوبيت چند برابر  ممكن اس
ــتم عامل در ميان كاربران رايانه هاي خانگي و  اين سيس

دستگاه هاي هوشمند شود.
ــخه  رسمي اين سيستم عامل  با اين حال تا امروز نس
ــخه هاي پيش نمايشي كه در اختيار  ــر نشده و نس منتش
ــكالتي دارد كه موجب  ــز مش ــرار گرفته ني ــران ق كارب
ــود به عنوان يك سيستم عامل پايدار نتوانيد آن را  مي ش

روي رايانه  خود نصب كنيد.
ــت داريد امكانات جديد اين سيستم عامل را در  دوس
ــه كنيد؟ نرم افزارهاي مختلفي  ويندوزهاي 7 و 8 تجرب
ــتر در  ــود دارد كه اين امكانات را با قابليت هاي بيش وج
ــما مي توانيد بدون نياز به  ــما قرار مي دهد و ش اختيار ش
ــدوز 10، آنها را روي ويندوز فعلي رايانه  خود  نصب وين
ــتفاده كنيد. در ادامه اين مطلب  نصب كرده و از آنها اس

برخي از اين نرم افزارها را به شما معرفي مي كنيم.

منوي شروع و كاشي ها
يكي از تغييراتي كه ويندوز 10 داشته، بازگشت منوي 
شروع است. اين منو تركيبي از منوي شروع در ويندوز7 
ــت. هنگامي كه روي  ــروع در ويندوز8 اس و صفحه  ش
گوي ويندوز كليك كنيد منويي شامل كاشي هاي زنده 
براي شما به نمايش در مي آيد و مي توانيد اين كاشي ها 
را باتوجه به سليقه  خود مرتب كنيد، تغيير اندازه دهيد و 

گزينه هاي دلخواه را حذف كرده يا افزايش دهيد.

ــزاري  اب   Start Menu Reviver2 ــزار  نرم اف
ــتفاده در  ــتر براي اس رايگان با امكاناتي به مراتب بيش
ــك اين برنامه  ــت. به كم ــاي 7، 8 و 8/1 اس ويندوزه

ــه ويندوز فعلي  ــذاب ويندوز10 را ب ــد منوي ج مي تواني
ــمار ديگري  ــه  خود اضافه كنيد و از امكانات بي ش رايان
ــايت هاي مورد  ــتجوي قدرتمند، تبديل س ازجمله جس
ــي هاي زنده در منوي شروع، تغيير گوي  عالقه به كاش
ــكتاپ و  ــه برنامه هاي دس ــريع ب ــي س ويندوز، دسترس
نرم افزارهاي مترو، عملكرد بسيار عالي در نمايشگرهاي 
لمسي، دسترسي سريع به صفحه  شروع و... نيز بهره مند 

شويد.
http: /  / www.reviversoft.com / downloads 
/ StartMenuReviverSetup.exe

لبه هاي چسبنده و مديريت پنجره ها
ــاهده شد. به كمك  قابليت Snap از ويندوز 7 مش
ــمت راست يا  اين قابليت هنگامي كه پنجره اي را به س
چپ صفحه نمايش منتقل كنيد، كادر محوي به  نمايش 
ــكان را مي دهد تا با رها  ــما اين ام ــد كه به ش در مي آي
كردن پنجره، نيمي از صفحه نمايش در سمت راست يا 
ــپ به آن اختصاص يافته و پنجره  نيز به طور خودكار  چ
ــپ صفحه  نمايش  ــت يا چ ــن تغيير اندازه به راس ضم

بچسبد.
ــده و امكان  اين قابليت در ويندوز10 كمي بهينه ش
ــباندن چهار پنجره در صفحه  نمايش در اختيار شما  چس
قرار مي گيرد. همچنين با قراردادن هر پنجره در جايگاه 
مشخص شده، ويندوز نسبت به قرارگيري پنجره  بعدي 

در جايگاه هاي موجود از شما سوال مي كند.
ــزاري فوق العاده براي  ــزار AquaSnap اب نرم اف
استفاده از اين قابليت در ديگر نسخه هاي ويندوز شامل 

ويندوز ايكس پي، ويستا، 7 و 8 است.
به كمك اين نرم افزار امكانات مختلفي در اختيار شما 

قرار مي گيرد كه عبارت است از:
ــه كناره ها يا  ــباندن تعداد دلخواه پنجره ها ب  ـ چس

گوشه هاي صفحه  نمايش
ــدازه  دلخواه و محدود  ــر اندازه پنجره ها به ان  ـ تغيي
نبودن در تناسب پنجره ها (لزوما نيازي نيست هر چهار 

پنجره به يك اندازه باشند)
ــه  صفحه نمايش يا لبه   ــباندن پنجره ها به لب  ـ چس

ديگر پنجره هاي موجود
ــي پنجره با دوبار كليك روي هر يك از  ـ  بزرگنماي
لبه هاي آن (به عنوان مثال دوبار كليك روي لبه  پاييني 

ــده و لبه   ــب افزايش طول از لبه  پاييني ش پنجره موج
پاييني به لبه  پايين صفحه  نمايش مي چسبد، همچنين 
ــت موجب  ــمت راس ــه  باال س ــار كليك روي گوش دوب
ــده و  ــت ش ــمت راس افزايش طول لبه بااليي و لبه  س

پنجره به گوشه  باال سمت راست مي چسبد.)
ــاي به هم  ــام پنجره ه ــي تم ــت و جابه جاي  ـ حرك

چسبيده به طور همزمان
ــام پنجره ها با  ــراردادن پنجره  دلخواه روي تم  ـ ق

تكان دادن آن
http: /  / www.nurgo-software.com /  
products / aquasnap / 28/

برنامه هاي مدرن در پنجره هاي دسكتاپي
ــان برنامه هايي كه در  ــا هم ــاي مدرن ي نرم افزاره
ــام فضاي صفحه نمايش  ــود، تم محيط مترو اجرا مي ش
ــت  ــود اختصاص مي دهد. اين قابليت ممكن اس را به خ
موجب زيبايي محيط كار برنامه شود يا فضاي بسياري 
ــما قرار دهد، اما  ــتفاده از برنامه در اختيار ش را براي اس
ــد كار را به طور همزمان  ــه مي خواهند چن ــي ك كاربران
ــت ناراضي اند و اين نارضايتي  انجام دهند، از اين قابلي
ــافت در ويندوز10 اين  ــدي زياد بوده كه مايكروس به ح
ــكل را رفع كرده است. در ويندوز 10 شما مي توانيد  مش
ــد ديگر برنامه هاي  ــاي محيط مترو را نيز مانن برنامه ه

ــكتاپي اجرا كرده و آنها را  ــدوزي در پنجره هاي دس وين
تغيير اندازه دهيد تا بتوانيد چند برنامه را در كنار يكديگر 

اجرا كنيد.
انجام اين عمليات در ويندوز 8 و 8/1 نيز با نرم افزار 
ــن نرم افزار به  ــت. اي ModernMix امكان پذير اس
ــما اين امكان را مي دهد برنامه هاي مدرن ويندوز 8  ش
را در پنجره هاي دسكتاپي اجرا كنيد، اين برنامه ها را به 
نوار وظيفه ويندوز سنجاق كنيد و براي بستن آنها نيز از 

آيكون Close در نوار عنوان پنجره كمك بگيريد.
استفاده از اين نرم افزار براي 30 روز رايگان است و 

مي توانيد آن را از لينك زير دانلود كنيد:
https: /  / www.stardock.com / products /
 modernmix / download.asp

مديريت بسته هاي نصبي
ــدوز 10 قابليت  ــات جديد وين ــر از امكان يكي ديگ
ــه اي  مجموع  OneGet ــزار  اب ــت.  اس  OneGet
ــا و ابزارهاي مختلف  ــي از برنامه ه ــته هاي نصب از بس
ــتفاده از اين ابزار  ــت. با اس ــتفاده در ويندوز اس قابل اس
هنگام نياز به نصب يك برنامه مي توانيد بدون مراجعه 
ــتجو در اينترنت به  ــا جس ــازنده  برنامه ي ــايت س به س
ــتفاده از يك خط  ــرده و با اس ــه ك OneGet مراجع
ــاي OneGet برنامه   ــه برنامه ه ــتور، از مجموع دس
ــت كرده و آن را روي سيستم عامل  موردنظر را درخواس
ــا نرم افزارهاي مخرب  ــب كنيد. به اين ترتيب نه تنه نص
ــه عمليات  ــوند، بلك ــب نمي ش ــما نص ــه  ش روي رايان
ــز براحتي  ــتي ني ــتجو و نصب برنامه هاي درخواس  جس

مديريت مي شود.
ــخه هاي ويندوز  ــر نس ــد در ديگ ــت داري اگر دوس
ــد  ــي بهره من ــته هاي نصب ــت بس ــزار مديري ــز از اب ني
ــروم، فايرفاكس،  ــون ك ــي همچ ــده و نرم افزارهاي  ش
ــط كد  ــك خ ــا ي 7zip، Adobe Reader و... را ب
ــايت  ــد، مي توانيد به س ــب كني ــود نص ــه  خ روي رايان
و  ــد  كني ــه  مراجع  https: /  / chocolatey.org
 Command Prompt ــزار  اب ــراي  اج ــن  ضم
ــايت،  ــده در س ــتفاده از فرمان ارائه ش در ويندوز و اس
ــتفاده از  ــزار Chocolatey را نصب كرده و با اس اب
ــزاري موردنظر در  ــته هاي نرم اف راهنماهاي موجود بس

ويندوز را نصب كنيد.

دسكتاپ هاي مجازي
 Desktops در شماره هاي پيشين كليك نرم افزار
ــكتاپ هاي مجازي در ويندوز را  ــازي دس براي فعال س
ــافت اين نرم افزار را  ــما معرفي كرديم. مايكروس به ش
ــر كرده و در ويندوز10 نيز بدون نياز به اين ابزار،  منتش
ــكتاپ هاي مجازي در اختيار شما قرار  قابليت ايجاد دس

مي گيرد.
ــكتاپ هاي مجازي را با امكانات  ــت داريد دس دوس
ــتر و پيش از عرضه  ويندوز 10 در ديگر نسخه هاي  بيش

ويندوزي مورد استفاده قرار دهيد؟
نرم افزار Dexpot با پشتيباني از 20 دسكتاپ مجازي 
و قابليت انتقال پنجره هاي فعال از دسكتاپي به دسكتاپ 
ديگر به شما اين امكان را مي دهد تا براحتي كارهاي خود 

را در دسكتاپ هاي مختلف گروه بندي كنيد.
ــخصي  ــزار براي مصارف ش ــتفاده از اين نرم اف اس
رايگان است و مي توانيد نسخه اي از آن را از اين لينك 

دانلود كنيد:
http: /  / dexpot.de / ?id=download

تجربه  امكانات جديد ويندوز 10 روي ويندوز 7 و 8

براي نصب ويندوز 10 عجله نكنيد

بــدون  مي توانيــد  شــما 
بــا  و   10 وينــدوز  نصــب 
برنامه هــاي  از  اســتفاده 
رايگاني كــه امكانات جديد 
اين ويندوز را در اختيار شما 
 قــرار مي دهــد، در ويندوز 
7، 8 و 8/1 نيــز براحتي از 
اين امكانات اســتفاده كرده 
و تــا انتشــار نســخه  نهايي 
وينــدوز 10 منتظــر بمانيد
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آرش جهانگيري

ــراه  تلفن هم ــاي  ويژگي ه و  ــرد  عملك ــورد  م در 
ــازنده  ــعار كارخانه س ــد؟ آيا به ش ــدر مي داني ــود چق خ
ــوان آخرين مدل بودن محصولش  تلفن همراه تان به عن
ــدازه صفحه نمايش، قيمت،  اعتماد داريد؟ صحبت از ان
وزن و حتي دوربين تلفن همراه نيست، بلكه مي خواهيم 
ــخت افزاري مانند پردازشگر اصلي،  درباره قطعه هاي س
ــراه خود بدانيم.  ــرعت رم تلفن هم كارت گرافيك و س
ــاخصه در رقابت  ــات، مهم ترين ش ــاي اين قطع مدل ه
ــداد و عناويني  ــتند و معموال با اع تلفن هاي همراه هس
ــياري از ما نامفهوم و گنگ  ــوند كه براي بس ياد مي ش
است. پس چگونه از عملكرد واقعي اين قطعات دروني 
ــد بدانيم هيچ گاه با واقعيت درون  اطالع پيدا كنيم؟ باي
ــنا نمي شويم، مگر اين كه راهي پيدا  تلفن همراه خود آش
ــرد تلفن همراهمان  ــه آمارهاي دقيقي از عملك كنيم ك
ــت كه  ــامل اعداد و ارقامي اس ارائه كند. اين آمارها ش
ــما  ــه آن بنچ مارك مي گويند. بنچ مارك ها دقيقا به ش ب
ــازنده تلفن همراه شما تا چه  ــان مي دهند شركت س نش
ــما چقدر  ــد صادق بوده و قدرت واقعي تلفن همراه ش ح
ــازنده برابري مي كند. بنچ مارك ها با انجام  با ادعاي س
ــما را  ــتگاه ش ــقف توانايي دس آزمايش هاي مختلف، س
ــكار مي كند و باتوجه به آن، نمره هايي را براي شما  آش
ــي از بنچ مارك ها، عالوه بر  به نمايش مي گذارد. با آگاه
ــرعت واقعي تلفن همراه خود آگاه مي شويد،  اين كه از س
جايگاه آن را نيز در برابر ديگر حريفان بازار مي سنجيد. 
ــتگاهتان نياز به تخصص  براي آگاهي از بنچ مارك دس
خاصي نداريد و خودتان نيز از عهده آن برمي آييد. نكته 
ــاي اندرويدي اين  ــنجش هاي تلفن ه جالب در مورد س
ــان و رايگان بوده و مي توانيد با استفاده از  است كه آس
روش هايي كه در ادامه با آن آشنا مي شويد، تلفن همراه 

اندرويدي خود را به يك چالش جدي بكشيد.

رهايي از همه چيز
براي شروع كار ابتدا بايد تمام برنامه هايي كه پردازشگر 
ــغول مي كنند، ببنديد؛ زيرا اين مساله  ــي شما را مش گوش
ــما تاثيرگذار باشد. عالوه  ــنجش ش مي تواند در نتيجه س

ــارك، نرم افزارهاي  ــگام اجراي بنچ م  بر  اين اگر هن
ــتر از حد معمول  ــند، عمليات بيش مختلفي باز باش
ــد و كالفه تان مي كند. براي بستن  طول مي كش

ــي هاي مختلف اندرويدي  نرم افزارها در گوش
ــود دارد، اما در  ــي وج ــاي متفاوت روش ه

ــوي ــد از دو من ــا مي تواني ــتر آنه  بيش
  app manage و task manager 
ــن كار را انجام دهيد. حتي اگر قصد  اي
ــود  ــراه خ ــه تلفن هم ــد از صفح داري
اسكرين شات بگيريد، بهتر است اين كار 

ــد از اعالم نتايج موكول كنيد. به  را به بع
زبان ساده تر زمان اجراي بنچ مارك، گوشي 

خود را در جايي قرار دهيد و اصال به آن دست 
نزنيد. اين موضوع باعث مي شود دقيق ترين نتيجه 
ــت بياوريد. نرم افزار بنچ مارك را باز كنيد،  را به دس

دكمه شروع را زده و منتظر بمانيد.

نتايج شفاهي
ــته باشيد نتايج اين آزمون همه چيز  نبايد انتظار داش
ــه توجه كنيد تجربه  ــما بگويد. بايد به اين نكت را به ش
عملي شما از كار با تلفن همراه هميشه با آنچه در نتايج 

ــب نيست. براي  ــاهده مي شود، متناس بنچ مارك ها مش
ــا و فبلت ها  ــتگاه هاي بزرگ تر مانند تبلت ه ــال دس مث
ــتري كه  ــارغ از قدرتي كه دارند، به دليل فضاي بيش ف
ــاص مي دهند، معموال نتايج  به بنچ مارك كردن اختص

بهتري را رقم مي زنند. 
همچنين توليدكنندگان تلفن هاي همراه نيز باتوجه به 
افزودني هايي كه روي گوشي خود به صورت پيش فرض 
ــر مي گذارند.  ــج تاثي ــن نتاي ــد، روي اي ــال مي كنن فع
ــريع ترين پردازنده  به طورمثال HTC m8 با اين كه س
ــنپ دراگون را دارد، اما به علت داشتن رابط كاربري  اس
slickly نتايج مطلوبي در بنچ مارك ها به دست نمي آورد. 
ــونگ نيز اثر منفي روي  قابليت TouchWiz سامس
ــتگاه دارد. همچنين نكته ديگري  ــرعت دس نتايج س
ــه در مورد نتايج بنچ مارك ها بايد به آن توجه كنيد  ك
اين است كه سريع ترين گوشي لزوما بهترين نيست. 
شما بايد اندازه، طراحي، مواد، كيفيت دوربين، كيفيت 
ــته  ــياري از موارد ديگر را نيز در نظر داش صدا و بس

باشيد.
نرم افزارهايي كه به كمك آنها مي توانيد از امتيازات 

بنچ مارك خود مطلع شويد:

3D Mark
ــود براي بازي  ــي خ اگر مي خواهيد از قابليت گوش
ــما  ــردن اطمينان پيدا كنيد و بدانيد آيا تلفن همراه ش ك
ــب بازي ها را دارد يا نه، بايد سراغ  قابليت اجراي مناس
ــد. 3D Mark به صورت تخصصي  3D Mark بروي
ــي شما را براي اجراي بازي ها بررسي  ويژگي هاي گوش
ــازه مي دهد  ــما اج ــد. همچنين اين برنامه به ش مي كن
ــي ها و  ــتگاه ها از جمله گوش ــه آن را با ديگر دس نتيج
ــاي تحت ويندوز  ــي ها و تبلت ه تبلت هاي اپل يا گوش

مقايسه كنيد.
حجم: 37/13 مگابايت

سيستم عامل: اندرويد 3/1 به باال

GFXBench 3.0
GFXBench 3.0 يك اپليكيشن براي سنجش 
ــت. اين اپليكيشن از هر بازي  گرافيكي دستگاه شماس
ــده سنگين تر و پيچيده تر است و  كه تا به حال توليد ش
دستگاه شما را تا حدممكن تحت فشار قرار مي دهد. اين 
برنامه براحتي مي تواند عملكرد گرافيكي، ميزان قدرت 
ــدت و ميزان مصرف  ــازي تلفن همراه در درازم شبيه س
انرژي دستگاه هاي اندرويدي را ارزيابي كند. البته براي 
مقايسه تلفن همراه خود با دستگاه هاي ديگر بايد نسخه 
پولي اين نرم افزار را دانلود كنيد، زيرا نسخه رايگان اين 

امكان را ندارد.
حجم: 20 مگابايت

سيستم عامل: اندرويد 4 به باال

Vellamo
ــن  ــوان متفاوت تري ــوان به عن Vellamo را مي ت
ــالوه بر توجه به  ــن بنچ مارك نام برد، چون ع اپليكيش
ــي، قابليت هاي  ــي و گرافيكي گوش ــده اصل دو پردازن
ــتگاه را نيز مورد سنجش قرار مي دهد.  HTML5 دس
ــتگاه شما با دستگاه هاي ديگر نيز از  مشاهده نتايج دس
ــت. ويژگي ديگر  ــق vellamo قابل نمايش اس طري
والمو، نحوه ارائه متفاوت نتايج در اين اپليكيشن است؛ 
ــاي نمودارهاي متداول با فرم هاي گرافيكي و  زيرا به ج

گراف هاي منحصربه فرد روبه رو هستيد.
حجم: 32 مگابايت

سيستم عامل: اندرويد 3,2 به باال

Geekbench 3
ــن كه بتازگي نسخه سوم آن روانه بازار  اين اپليكيش
شده مانند بيشتر نرم افزارهاي بنچ مارك قابليت مقايسه 
ــن مي توانيد  ــن را دارد. همچني ــورت آنالي نتايج به ص
ــك نتايج پيش فرضي كه در  ــورت آفالين و با كم به ص
ــت، گوشي  حافظه موجود اس
خود را با ديگر محصوالت 

مقايسه كنيد. 

ــي قدرت  ــج خود را فقط با بررس GeekBench نتاي
حافظه رم و پردازنده مركزي به دست مي آورد و نتايج را 

در چهار ويژگي مختلف به نمايش مي گذارد.
حجم: 40 مگابايت

سيستم عامل: آي او اس و اندرويد 4 به باال

Antutu 5
Antutu  محبوب ترين و شناخته شده ترين اپليكيشن 
ــي بنچ مارك هاي گوشي هاي مختلف است.  براي بررس
ــز موفقيت و محبوبيت  ــن رم رابط كاربري اين اپليكيش
ــود و در هر به روز رساني در  ــوب مي ش Antutu محس
 Antutu ــن ــت. همچني ــدن اس حال تغيير و بهتر ش
ــخت افزاري را به  ــنجش تمامي بخش هاي س قابليت س
ــما مي دهد و اين امكان را در اختيارتان قرار مي دهد تا  ش
در هر مرحله اي نتايج و مقايسه آنها با ديگر محصوالت را 
مشاهده كنيد. آزمايش هاي اپليكيشن Antutu شامل 
ــي و پردازنده  ــه رم، حافظه داخل ــده اصلي، حافظ پردازن
ــن قابليت پشتيباني از  ــود. اين اپليكيش گرافيكي مي ش
ــي، ژاپني، كره اي، لهستاني،  ــي، روس زبان هاي انگليس

ايتاليايي و... را نيز دارد.
حجم: 33 مگابايت

سيستم عامل: اندرويد 2/3 به باال

Quadrant
Quadrant  به صورت اختصاصي روي سنجش 
ــي هايي با پردازشگر اصلي چند  ــي گوش قدرت پردازش
ــته اي كار مي كند. در كنار آن امكان تست حافظه  هس
ــما مي دهد. اگر  ــي را هم به ش ــده گرافيك رم و پردازن
ــتفاده كنيد،  ــن نرم افزار اس ــي و پولي اي ــخه اصل از نس
ــي تنظيم  ــنجش خود را به صورت سفارش مي توانيد س
ــه  ــد. به اين ترتيب كه چند ويژگي خاص، در مقايس كني
ــي قرار گيرد. نمايش  ــي خاص مورد بررس با چند گوش
ــزار در هر دو حالت پولي و  ــن و آفالين اين نرم اف آنالي

غيرپولي امكان پذير است.
حجم: 1/4 مگابايت

سيستم عامل: اندرويد 1/5 به باال

حرفه اي عمل كنيد
ــارك مي توانند نقش  ــاي بنچ م نرم افزار ه
ــي شما ايفا كنند  يك مهندس را براي گوش
ــما را  ــريع تر از هر نرم افزار ديگري ش و س
ــي تان مطلع كنند. البته اين  از خرابي گوش
ــخيص قطعي نيست، اما مي توانيد  يك تش
ــخت افزاري گوشي خود  با سنجش س
ــه به طور  ــيد ك ــه اين نتيجه برس ب
نسبت  ــي  گوش ــگر  پردازش مثال 
ــا آن كه  ــده ي ــل كندتر ش به قب
ــرد آن ايجاد  ــري در عملك تغيي
ــت. بنچ مارك ها به  ــده اس نش
شما كمك مي كنند از تقلب 
ــازندگان  س ــاي  فريب ه و 
گوشي هاي اندرويدي مطلع 
شويد، ولي بايد به اين نكته 
ــر تقلبي  ــد حتي اگ توجه كني
ــد، آن چيز كه  صورت نگرفته باش
در بنچ مارك ها به نمايش درمي آيد، با 
ــما در استفاده از  تجربه شخصي روزانه ش

گوشي متفاوت است.

دوى ماراتن گوشى هاى اندرويدى
 توانايى تلفن  همراه خود را با آزمون هاى بنچ مارك بسنجيد
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50114 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

اضافه كردن ميانبر كنترل پنل به كليك راست
ــخه هاي مختلف  ــي به كنترل پنل در نس دسترس
ــت، اما افرادي كه بتازگي  ــوار نيس ويندوز چندان دش
 به جمع كاربران ويندوز 8/1 پيوسته اند، گاهي هنگام 
ــكالتي مواجه  ــش با مش ــه اين بخ ــي ب در دسترس
ــخه هاي  ــد ديگر نس ــت داريد مانن ــوند. دوس مي ش
ويندوزي كه مي توانستيد ميانبري از كنترل پنل را به 
ــه كنيد، در ويندوز  ــت ماوس اضاف منوي كليك راس

8/1 نيز اين كار را انجام دهيد؟
ــه منوي كليك  ــردن ميانبر كنترل پنل ب اضافه ك

راست ماوس با استفاده از يك ترفند رجيستري قابل انجام است. مراحل انجام اين كار نيز به شرح زير است:
1ـ به صفحه  شروع مراجعه كرده و در كادر جستجو عبارت regedit.exe را تايپ كنيد.

ــتري  ــگر رجيس ــار دهيد تا ويرايش ــد اينتر را فش ــت نتايج، كلي ــدن فهرس ــش درآم ــس از به نماي  2ـ پ
(Registry Editor) اجرا شود.

3ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:
HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell

4ـ از سمت چپ روي Shell كليك راست كرده، از منوي به نمايش درآمده به بخش New رفته و در 
ادامه گزينه  Key را كليك كنيد.

5ـ نام Control Panel را به كليد جديد اختصاص دهيد.
ــتون سمت راست  ــدن اين كليد در س 6 ـ روي كليد Control Panel كليك كرده و پس از فعال ش

كليك راست ماوس را فشار داده و پس از انتخاب گزينه  New روي String Value كليك كنيد.
7ـ نام Icon را به رشته  ايجاد شده در مرحله  6 اختصاص داده و پس از دو بار كليك روي آن در بخش 

Value Data عبارت control.exe را وارد كنيد.
ــت كرده و پس از انتخاب  ــمت چپ، كليك راس ــتون س 8ـ دوباره روي كليد Control Panel از س

گزينه  New روي Key كليك كنيد.
9ـ نام كليد جديد را به command تغيير دهيد و از ستون سمت راست روي Default دوبار كليك 

كرده و در بخش Value data عبارت زير را وارد كنيد:
C:\\Windows\\System32\\control.exe

ــتري را ببنديد و رايانه را يك  بار  ــگر رجيس 10ـ گزينه  OK را براي ذخيره تغييرات كليك كرده، ويرايش
راه اندازي مجدد (ري استارت) كنيد.

11ـ اكنون با كليك راست در هر بخش از دسكتاپ مي توانيد ميانبر كنترل پنل را در منوي كليك راست 
مشاهده كنيد و با كليك روي آن به كنترل پنل دسترسي يابيد.

نمايش متن ها با كنتراست باال در اندرويد 5
ــخه سيستم  عامل محبوب گوگل براي دستگاه هاي هوشمند از جمله تلفن هاي  اندرويد 5 جديدترين نس
همراه و تبلت است. اين نسخه تغييرات بسياري را در خود جاي داده و در هر شماره از كليك سعي مي كنيم 
ــما را با برخي از اين تغييرات و  ش

امكانات جديد آشنا كنيم.
ــه قابليت  ب ــت  ــار نوب ب ــن   اي
High contrast text رسيده 
ــن قابليت و با  ــت. به كمك اي اس
ــازي آن مي توانيد متن هاي  فعالس
ــش درآمده در تلفن همراه  به  نماي
ــت باالتري  ــت را با كنتراس و تبل
ــد بهتري از  ــد تا دي ــاهده كني مش
ــش درآمده روي  ــواي به نماي محت
دستگاه هوشمند خود داشته باشيد. 
براي فعالسازي اين قابليت  بايد از 

روش زير كمك بگيريد:
ــت برنامه ها روي  1ـ از فهرس

Settings فشار دهيد.
 Accessibility 2ـ به بخش
مراجعه كرده و عالمت چك مارك كنار 
ــه High contrast text را  گزين

فعال كنيد.

مبتدي
چسباندن فرمان ها به ترمينال لينوكس

ــط فرمان  ــد خ ــس مانن ــال در لينوك ترمين
ــت  (Command Prompt) در ويندوز اس
ــتوري مي توانيد از  ــتفاده از كدهاي دس كه با اس
ــتوري  ــتفاده كنيد. گاهي اين كدهاي دس آن اس
طوالني است و در صفحات سايت هاي مختلف 
با آنها مواجه مي شويد. مطمئنا در چنين شرايطي 
ــوار است، زيرا طوالني  تايپ فرمان ها كمي دش
ــوار مي كند و توجه به جزئيات  بودن، كار را دش
دقيق حروف و اشتباه نكردن در ورود آنها نيز از 

اهميت زيادي برخوردار است.
دوست داريد فرمان هاي موجود در صفحات سايت ها يا هر بخش ديگر را براحتي كپي كرده و در ترمينال 
بچسبانيد؟ براي انجام اين كار و برعكس آن (كپي فرمان از ترمينال و چسباندن در هر فايل متني) مي توانيد 

از روش زير كمك بگيريد:
ــاي Ctrl + C آن را در حافظه  ــار كليده ــان موردنظر را به حالت انتخاب درآورده، با فش ــن فرم 1ـ مت

موقت كپي كنيد.
2ـ اگر ابزار ترمينال اجرا نشده است با فشار كليدهاي Ctrl + Alt + T آن را اجرا كرده، سپس كليك 

راست ماوس را فشار داده و گزينه  Paste را از منوي به  نمايش درآمده انتخاب كنيد.
ــبانده مي شود و با فشار  ــده در مرحله  1 در صفحه  ترمينال چس 3ـ با كليك روي Paste، فرمان كپي ش

كليد اينتر مي توانيد آن را اجرا كنيد.
همچنين با استفاده از كليدهاي جهت نما مي توانيد ميان حروف فرمان وارد شده حركت كنيد و در صورت 
نياز با استفاده از كليد backspace بخشي از فرمان را حذف كرده يا با تايپ دستورات جديد، بخش هايي 

را به آن اضافه كنيد.
ــه فايل هاي متني نيز مي توانيد پس از انتخاب  ــتورات و انتقال آنها ب 4ـ براي كپي برداري هر يك از دس
ــده، گزينه  Copy را كليك كرده و در  ــت روي بخش انتخاب ش فرمان موردنظر در ترمينال و كليك راس

فايل متني خود از قابليت Paste كمك بگيريد.

متوسط

حرفه اي

ثبت چند اثر انگشت براي قفل گشايي آيفون
امير عصاري

ــكن اثر انگشت خود و قرار دادن آن روي  ــتفاده از قابليت Touch ID در آيفون مي توانيد با اس با اس
ــا توجه به منحصر به  فرد بودن اثر  ــتگاه را باز كنيد. ب ــد Home بدون وارد كردن رمز عبور، قفل دس كلي

انگشت، مي توانيد اطمينان داشته باشيد هيچ فرد ديگري جز شما قادر به باز كردن قفل دستگاه نيست.
ــت  ــتفاده كند. براي مثال ممكن اس ــت براي باز كردن قفل اس گاهي يك كاربر مي خواهد از چند انگش
ــت بخواهيد با انگشت شست دست چپ نيز قفل صفحه را باز كنيد. يا  ــت شست دست راس عالوه بر انگش
ــالوه بر فرزندتان، خودتان نيز قادر  ــيد و به  داليلي بخواهيد ع ــه آيفون را براي فرزند خود خريده باش اين ك
ــيد. براي استفاده از اين قابليت مي توانيد چند اثر انگشت را در آيفون تعريف  ــتگاه باش به باز كردن قفل دس

كنيد. انجام اين كار به شرح زير است:
ــت Touch ID در آيفون S 5، آيفون 6، آيفون 6 پالس، آيپد اير2 و آيپد ميني 3 قابل  توجـه: قابلي

استفاده است.
 Settings ــا روي ــت برنامه ه 1ـ از فهرس

فشار دهيد.
 Touch ID & Passcode  2ـ گزينه
ــار دهيد. (پين كد چهار رقمي را براي  را فش

ورود به اين بخش وارد كنيد)
3ـ بخش Fingerprints را جستجو 
 Add a Fingerprint روي  و  ــرده  ك

فشار دهيد.
ــت  4ـ  با توجه به راهنماهاي موجود، انگش
ــواه خود را روي كليد Home قرار داده و  دلخ
چند بار اين عمل را تكرار كنيد تا عمليات اسكن 

اثر انگشت به پايان برسد.
ــه صفحه  قبل  ــت، ب ــكن اثر انگش ــا اتمام اس 5 ـ ب
ــده به طور  ــكن ش ــت اس ــر انگش ــت و اث ــد گش بازخواهي
 Fingerprints ــش ــده و در بخ ــذاري ش ــودكار نامگ خ
ــت مي توانيد پس  ــام اثر انگش ــراي تغيير ن ــد. ب ــش درمي آي به نماي
ــتفاده از گزينه ــود را وارد كرده يا با اس ــام دلخواه خ ــار روي آن، ن  از فش

  delete the fingerprint آن را حذف كنيد.
6ـ  با تكرار مراحل 3 و 4 مي توانيد پنج اثر انگشت مختلف را اسكن كرده و براي بازگشايي قفل دستگاه 

از آنها كمك بگيريد.
ــده، اسكن  ــكن ش ــت اس ــكن مي توانيد با حذف هر يك از آثار انگش 7ـ پس از اتمام محدوديت پنج اس

جديدي را به انجام برسانيد.

مبتدي
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50115 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

ــن دو دي. وي. دي رايتر دارد.  ــتم م رضـا رفيعي از كرمانشـاه: سيس
ــم بدانم چند دي .وي .دي رايتر روي يك رايانه قابل نصب بوده و  مي خواه

اين كار چگونه و با چه شرايطي صورت پذير است؟
 از نظـر نرم افـزاري، سيسـتم عامل وينـدوز تـا صدها 
درايو ديسـك نوري را پشـتيباني مي كند و شـما مي توانيد به صورت 
فيزيكي يا مجازي درايوهاي ديسـك نوري سي .دي، دي. وي. دي يا 
بلو ـ ري داشـته باشيد. محدوديت ها در بخش سخت افزاري است. 
بيشـتر مادربوردهاي امـروزي بـه درگاه اتصال از نوع سـاتا مجهز 
اسـت. دي. وي .دي رايترهـا نيز از اين نوع اتصال پشـتيباني مي كند 
و در بيشـتر موارد درگاه هاي اتصال سـاتا حدود هشـت عدد است. 
پـس صرف نظر از اختصـاص يك درگاه به هارد ديسـك، درصورتي 
كـه هيچ قطعه  ديگري به ايـن درگاه متصل نشـود، مي توانيد حدود 
هفـت دي. وي. دي رايتر ديگر را نيز به رايانه  خود متصل كنيد. توجه 
داشـته باشـيد چنانچه هدفتان از انجام اين كار تكثير ديسـك هاي 
دي. وي. دي است، نمي توانيد به اين هدف برسيد، چراكه براي انجام 
اين كار  بايد به هرتعداد كه مي خواهيد ديسـك رايت كنيد، نرم افزار 
رايـت همچـون Nero را اجرا كرده و هـر دي. وي .دي رايتر را براي 
يكي از Neroهاي اجرا شـده انتخاب كنيـد. در ادامه نيز با توجه به 
محدوديت هاي حافظه و... ممكن اسـت رايانه  شما هنگ كند و حتي 

يك ديسك سالم نيز رايت نشود.
بـراي تكثير ديسـك هاي نوري دسـتگاه هاي مخصوصـي با نام 
داپليكيتـور (Duplicator) وجود دارد كه مسـتقل از سيسـتم عامل 
عمليـات رايت را انجـام مي دهند. در صورتي  كه هدفتان از داشـتن 
چند دي .وي .دي رايتر تكثير ديسـك نيسـت، مي توانيد هر زمان كه 
تمايل داشتيد از هر يك از دي .وي. دي رايترها براي خواندن اطالعات 

يا نوشتن اطالعات روي ديسك هاي نوري كمك بگيريد.

 RSS ــا در صورت امكان در مورد محمـد كايدخورده از دزفول: لطف
توضيح دهيد.

  بـا جسـتجوي عبـارت «RSS چيسـت» در گـوگل 
مي توانيـد اطالعـات بسـيار خوبـي از آر. اس. اس و خوراك هاي وب 
به دسـت آوريـد. همچنين با مراجعه به لينك زير در سـايت جام جم 
كليك نيز اطالعاتي درباره آر. اس. اس، مزايا و نحوه اسـتفاده از آنها 

برايتان ارائه مي شود:
http:  /    /  click.jamejamonline.ir  /  NewsPreview?id=
1766609262966855867

ــت،  ــن رايانه  من خيلي پرسروصداس  علـي روزبهانـي از بروجـرد: ف
ــن مي كنم انگار دارد منفجر مي شود. لطفا  به حدي كه وقتي رايانه را روش

راهنمايي كنيد.
 در بيشتر موارد فن پردازشگر مركزي كه روي مادربورد 
رايانه است، باتوجه به محيطي كه در آن قرار گرفته و انباشته شدن 
گردوغبار روي فن و نفوذ به وسط فن كه مسئوليت چرخش آن را بر 
عهده دارد، موجب مي شود فن هنگام چرخش با مشكل مواجه شود 
و سـروصدا ايجاد كند. اين مشكل براي فن منبع تغذيه و فن كارت 

گرافيك يا ديگر فن هاي خنك كننده نيز ممكن است پديد آيد.
يكي از سـاده ترين روش ها براي رفع مشكل، تعويض فن معيوب 
اسـت. البته در مواردي نيز در صورتي كه مشـكل ناشـي از گردوغبار 
باشد، مي توانيد با تميز كردن آن، مشكل را رفع كنيد. در برخي موارد 
نيز با برداشتن برچسبي كه وسط فن قرار گرفته و بهره مندي از روش 

روغنكاري مركز فن صداي چرخش آن تا حد زيادي كاهش مي يابد.
توجه: فن در رايانه از اهميت بسـيار بااليي برخوردار اسـت، زيرا 
نچرخيدن صحيح و سـريع فن موجب گرماي بيش از حد پردازشگر 
مركزي شـده و صدمات جبران ناپذيري به سـخت افزار رايانه  شـما 

وارد مي شود.

ــن مي كنم اين پيغام را در  ــتم را روش محمدپور از رشـت: وقتي سيس
صفحه مشكي مي بينم:

Windows could not start because the following file 
is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\ntoskrnl.exe.
Please re-install a copy of the above file

  ايـن خطـا به داليـل متعددي بـروز مي كنـد. برخي از 
شايع ترين اين داليل عبارت است از:

ـ  صدمـه ديـدن درايـو بوت ويندوز بـه دليل خاموشـي ناگهاني 
سيستم عامل، قطع ناگهاني برق، عيوب فيزيكي هارد ديسك

 ـ آلودگي به ويروس يا به روزرسـاني نيمه كاره ويندوز و حذف يا 
ntoskrnl.exe  صدمه زدن به فايل

 ـ تنظيمات اشـتباه در فايـل boot.ini و قرارگيـري درايو بوت 
اشتباه در اين فايل

بـراي رفع اين مشـكل مي توانيـد از ابزارهـاي مختلفي همچون 
ديسك زنده Spotmau BootSuite كمك بگيريد.

http:  /    /  www.spotmau.com  /  products  /  package  /  bootsuite.
html

همچنيـن در صورتي كـه فايل مـورد اشـاره صدمه ديده باشـد، 
مي توانيـد با طي مراحل زير، نسـخه  سـالم آن را در محل مورد نظر 

كپي كنيد:
1ـ  ديسـك نصـب وينـدوز را داخل درايـو قـرار داده و رايانه را 

ري استارت كنيد.
2 ـ بـا مراجعه به بايوس، تنظيمات بوت را روي درايو نوري قرار 
 Press any key to boot from CD داده و هنگامـي كـه پيغـام

مشاهده شد، كليدي را براي بوت از روي سي دي فشار دهيد.
3 ـ كليد R را فشار دهيد تا Recovery Console اجرا شود.

4 ـ پس از وارد كردن رمزعبور كاربر مدير سيسـتم كليد اينتر را 
فشار داده و دستور زير را در خط فرمان تايپ كنيد:

Expand D:/i386/ntoskrnl.exe-C:/Windows/system32/
 D توجه: در اين دسـتور فرض كرديم درايو ديسـك نوري شـما
و درايـوي كه ويندوز روي آن نصب شـده C اسـت. (ايـن نام ها را 

باتوجه به درايو ديسـك نوري و محل نصب ويندوز در رايانه  خود 
تغيير دهيد).

5 ـ هنگامـي كه درباره  جايگزين كـردن فايل جديد با 
فايل موجود از شـما سـوال شـد، كليد Y را فشار داده 

و اينتر كنيد.
6 ـ رايانه را ري استارت كنيد.

 Recovery Console نكتـه: پس از اجـراي
 chkdsk   /  r مي توانيـد بـا اسـتفاده از دسـتور
قابليت چك كردن وضعيت ديسـك سـخت را 

نيز فعال كنيد.

ــا اين امكان وجود دارد  پويان از تنكابن: آي
ــا چند نفر تماس  ــن همراه، همزمان ب كه با تلف
ــد نفر با هم  ــي آن چن ــم  طوري كه گوش بگيري

زنگ بخورد؟
ــود  دانل ــارات  آپ از  ــي  وقت ــرا  چ
ــال مث ــودي  دانل ــاي  فايل ه ــم  اس ــم،   مي كني

ــب  غري و  ــب  عجي  e6e4137fof1081892
ــت؟ فكر كنم قبال دانلود مي كرديم عنوان فايل  اس

ــتفاده مي كنم و با  ــدوز 7 و 8 اس ــت بود. از وين درس
IDM دانلود مي كنم.

 ما تا به حـال اين كار را انجام نداده ايم 
و باتوجه به عملكرد برقراري ارتباط در تلفن هاي همراه 

شـك داشـتيم اين كار انجام پذير باشد، اما پس از خواندن پرسش 
شـما براي اطمينان بيشـتر از پاسخ، آن را تسـت كرديم. همان طور 
كـه حـدس مي زديم ايـن كار امكان پذير نيسـت. البتـه در صورتي 
كه تماس شـما با يك فرد برقرار باشـد با اسـتفاده از قابليتي كه به 
كنفرانـس تلفني يا مكالمه گروهي معروف اسـت، مي توانيد با فعال 
نگهداشـتن تماس فعلي، تماس ديگري برقرار كرده و به اين ترتيب 

به كنفرانس تلفني يا مكالمه با پنج نفر ديگر بپردازيد.
در مـورد پرسـش ديگرتـان در ارتبـاط با دانلـود از آپـارات نيز 
نامگذاري فايل هاي مرتبط با ويدئوها در اين سـايت به همان شكل 
عجيب و غريبي است كه عنوان كرديد. اين روش نامگذاري مي تواند 
داليل متعددي داشـته باشد و تغيير در آن به دست مسئوالن سايت 
آپارات اسـت. البته شـما مي توانيـد هنگام ذخيره سـازي ويدئوها از 
قابليت Save as كمك گرفته و نام دلخواه خود را به فايل اختصاص 
دهيد، اما در حالت كلي اين نوع نامگذاري به رايانه يا سيسـتم عامل 
رايانه  شما مربوط نيسـت. ممكن است در گذشته نامگذاري فايل ها 
در اين سـايت باتوجه به نام كليپ ها صورت گرفته باشـد، اما اكنون 

اين نامگذاري تغيير كرده باشد.

ــايت هاي  آرمـان طاهرنژاد از قم: لطفا درمورد چگونگي راه اندازي س
ــت، توضيح  ــايت الزم اس دانلودي و همچنين مجوزهايي كه براي يك س

دهيد.
  بـراي راه انـدازي يـك سـايت  بايـد ابتدا يـك دامنه 
 jamejamonline.ir، jamejamonline.com اختصاصي مشابه
و... بـراي خودتان ثبت كنيـد. در ادامه  بايد براي قراردادن فايل هاي 
مربوط به سايت و فايل هاي دانلودي يك ميزبان وب مناسب انتخاب 

كنيد. (خدمات هاستينگ)
راه اندازي سـايت تا زماني كه تراكنش هاي مالي يا ارائه خدمات 
خاصي روي آن صورت نگيرد، نيازمند دريافت مجوز خاصي نيسـت، 
امـا مي توانيد سـايت خـود را در سـاماندهي ثبت كنيد تـا اعتبار آن 
افزايش يافته و كاربران با اطمينان بيشـتري از محتواي ارائه شـده 

(www.samandehi.ir) .استفاده كنند
روش كار بيشترسـايت هاي دانلودي در ايران، دريافت فايل هاي 
دانلـودي از سـايت هاي خارجـي، كنتـرل و بررسـي فايـل دانلودي 
و ابزارهـاي فعالسـازي نرم افـزار موردنظـر و آپلود مجـدد آن روي 
سـرورهاي ميزبانـي وب اختصاصـي خـود اسـت. بـه ايـن ترتيب 
فايل هاي تسـت شـده را با قابليت دانلود به صورت لينك مستقيم در 

اختيار كاربران خود قرار مي دهند.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

كليـك خواننـدگان  شـما  از  زيـادي   پرسـش هاي 
به دسـت ما مي رسـد كه بـه دليـل حجم زيـاد و گاهي 
تكـراري بودن نمي توانيم در اين صفحه پاسـخگوي همه 
آنها باشيم. عالوه بر اين صفحه، مي توانيد پاسخ سواالت 
 خود را در بخش پرسـش و پاسـخ سايت كليك به نشاني

Click.jjo.ir نيز مطالعه كنيد. 
 clickhelp@jamejamonline.ir بـه  را  خـود  سـواالت 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين 
باشـيم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شهر يا روستاي محل 
اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به سواالت بدون نام و 

مشخصات پاسخ داده نمي شود.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50116 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

پخش موسيقي با اگزوز
ــته  اگر از بلندگوهاي فعلي رايانه خود خس
شده ايد و به ماشين هاي مسابقه اي نيز عالقه 
ــيله  داريد، حتما ظاهر عجيب وغريب اين وس
ــرد. تصويري كه  ــان را جلب خواهد ك توجه ت
ــت جز يك  ــزي نيس ــد چي ــاهده مي كني مش
ــه اگزوز خودروهاي  ــو كه با الهام از لول  بلندگ
ــاخته شده است. اين بلندگوي  فرمول يك س
ــري دارد و با  ــزوزي كيفيت پخش بي نظي اگ
بلوتوث كار مي كند، اما عجيب تر از ظاهرش، 

قيمت 5000 دالري آن است. 

پريز امن
ــاخه مخصوصى  ــت از تلفن، پريز و دوش براي محافظ
ــده، اما پريز ويژه براي جلوگيري از  ــه اتصال ساخته ش با س
ــي پالستيكي. به اين  برق گرفتگي وجود ندارد مگر درپوش
ــتارت آپ پريز هوشمندي طراحي كرده كه  منظور يك اس
مي تواند فرق بين دوشاخه يك وسيله برقي و انگشت انسان 
ــيله اي مانند سوزن يا گيره فلزي كه يك كودك  يا هر وس
ــكاوي آن را درون پريز فرو كند،  ــر كنج احتمال دارد از س
تشخيص دهد. با اين تفاصيل اين پريز هوشمند فقط براي 

giدوشاخه جريان برق را وصل مي كند، نه چيز ديگر. 
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رباتي براي آموزش
ــه تداعي كننده دستگاهي بود كه در  زماني واژه ربات در كتاب علوم مدرس
ــيله اي  ــد، اما اكنون همان واژه به وس فيلم هاي علمي ـ تخيلي ديده مي ش
ــي  ــاني به آن دسترس ــده كه حتي يك دانش آموز مي تواند به آس تبديل ش
ــد. آي ربات نام رباتي است كه  داشته باش
ــاهده مي كنيد و براي  در تصوير مش
مقاصد آموزشي ساخته شده است. 
ــات انواع  ــن رب ــوان به اي مي ت
ــي  ــيله هاي جانب ــام وس و اقس
ــون دوربين را وصل كرد،  همچ
ــت و قطعات  برايش برنامه نوش
ــه بعدي  ــر س ــا پرينت ــي را ب جانب

ساخت و به آن اضافه كرد. 

تلفني از نسل قديم
در شرايطي كه سازنده هاي مطرح تلفن همراه در دنيا سعي دارند تلفن هاي 
ــازنده اي تلفن همراهي توليد كرده كه ما را ياد  ــازند، س باريك تر و زيباتر بس
ــن 16 ميلي متر ضخامت و 280 گرم  ــاي قديمي مي اندازد. اين تلف موبايل ه
ــگرها ازجمله باركدخوان مجهز است تا آن  ــام حس وزن دارد و به انواع و اقس
ــيله اي تمام عيار براي مشاغلي خاص همچون انبارداري تبديل كند.  را به وس
ــت و از  ــودن، در برابر آب و ضربه مقاوم اس ــار زمخت ب ــوس 5 در كن گالدي

سيستم عامل اندرويد بهره مي برد.

هوشمندانه باد بزنيد
ــار باد الستيك  همان طور كه فش
ــوپ   ــد، ت ــم باش ــد تنظي ــودرو باي خ
ــار  ــكتبال و... نيز بايد فش فوتبال، بس
ــد. به اين  ــته باش ــخصي داش باد مش
ــت به  ــركت نوپا دس ــور يك ش منظ
ــل زده و گجتي كوچك و  ــكار عم ابت
ــاخته كه با فروكردن آن  كاربردي س
در شيار هواي توپ به صورت خودكار 
ميزان فشار باد محاسبه و نمايش داده 
ــر مي تواند در  ــود. كارب مي ش
ــتي  حالت خودكار يا دس
دلخواه  ــار  فش ميزان 
را تعيين كند تا توپ 
ــان مقدار  ــه هم ب
ــاد  ــا پرب ــاد ي كم ب
گجت  اين  ــود.  ش
ــارژ 90  ــا يك ش ب
دقيقه اي مي تواند باد 
50 توپ را تنظيم كند.

 خورشيد مصنوعي در خانه
ــازي پديده هاي دنياي  ــي از كاربردهاي فناوري امروزي شبيه س يك
ــك المپ ال.اي.دي خاص  ــت؛ به عنوان نمونه مي توان به ي واقعي اس
اشاره كرد كه براي شبيه سازي نور خورشيد ساخته شده است. اين المپ 
دايره اي شكل، 60 سانتي متر قطر دارد و مي تواند 5500 لومن روشنايي 
ــمند به آن اطالعات آب و هواي محل  ــته باشد. با اتصال تلفن هوش داش
زندگي دريافت مي شود و در ساعت هاي طلوع و غروب شدت نور المپ 
ــب با خورشيد تغيير مي كند. غير از نور محل زندگي، مي توان نور  متناس

خورشيد منطقه اي ديگر را نيز شبيه سازي كرد. 
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پوست مصنوعي شبيه پوست انسان
ــم، گاهي موضوعاتي به  ــي كه هر روز درباره فناوري مي خواني در خبرهاي
ــاف جديد  ــم مي خورد كه از كاالهاي مصرفي فاصله گرفته و يك اكتش چش
ــزد مي كند كه در صورت تحقق مي تواند جهشي بلند در بهبود زندگي  را گوش
انسان محسوب شود. براي نمونه دانشمندان كره اي، پوستي الكترونيك براي 
ــار و جهت آن،  ــبيه پوست طبيعي فش ــاخته اند كه مي تواند ش ــان س بدن انس
ــاخت پروتز، ربات ها،  ــت مصنوعي در س لرزش و گرما را درك كند. اين پوس

دستگاه هاي توانبخشي و همچنين آموزش كاربرد دارد. 

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي click@jamejamonline.ir بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

براى خواندن مطالب بيشتر درباره دنياى فناورى به سايت 
جام جم كليك به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد
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ديدن نقاط كور هنگام رانندگي
ــزايي بر آينده خودروهاي فعلي  ــك فناوري تاثير بس بدون ش
ــايل  ــياري از وس ــت و خودروهاي آينده مانند بس ــد گذاش خواه
ــمند خواهند شد. بر اين اساس شركت خودروسازي  امروزي هوش
ــه جلوي  ــتون هاي شيش ــتم جالبي ابداع كرده كه س جگوار سيس
ــتم به صورت  ــد. اين سيس ــفاف مي كن ــگام نياز ش ــده را هن رانن
ــمند محيط اطراف را با گستره ديد 360 درجه رصد مي كند  هوش
ــادر به ديدن آن  ــخيص نقطه كوري كه راننده ق ــض تش و به مح
ــتون هاي جلويي تعبيه  ــگرهاي ويژه اي كه در س نباشد با نمايش
شده  است، تصوير آن نقطه كور را نمايش مي دهد تا از ديد راننده 

مخفي كند. 
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