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دادگاهي 
به نام شبكه هاي اجتماعي 

مائده گيوه چين 
ــرعت  ــبكه هاي اجتماعي، س يكي از ويژگي هاي ش
انتشار بسيار باالي اطالعات است. اين شبكه ها بستري 
ــد به محض وقوع  ــد كه افراد مي توانن را فراهم مي كن
ــل از خبرگزاري ها و منابع خبري  ــك اتفاق و حتي قب ي
ــتراك بگذارند و  ــر، آن را با ديگران به اش ــن ديگ آنالي
ــده  ــاره آن اظهارنظر كنند. همين ويژگي باعث ش درب
موضعگيري هاي جالبي درباره اتفاقات مختلف از سوي 
ــكل گيرد. براي مثال  ــبكه هاي اجتماعي ش كاربران ش
ــته اي ايران با گروه  بتازگي اتفاقاتي مانند مذاكرات هس
1+5 يا بركناري موقتي كي روش، مربي تيم ملي فوتبال 
ايران و... در شبكه هاي اجتماعي واكنش هاي متعددي 
ــت يا مخالفت خود  ــت و مردم درباره موافق را برانگيخ

درباره اين موضوع ها اظهارنظرهاي فراواني كردند. 
ــه دادگاهي عمومي  ــبكه هاي اجتماعي ب در واقع ش
ــده كه كاربران آنها شركت ها،  ــمي تبديل ش اما غيررس
ــال و... را زير رگبار  ــتمداران، محصوالت  ديجيت سياس
انتقادها يا دفاعيات خود مي گيرند. ديگر فقط خبرنگاران 
ــتند كه ممكن است ضعف و اشتباه هاي  و منتقدان نيس

ــه پيش از  ــوال ببرند، بلك ــف را زير س ــار مختل اقش
ديگران، اين كاربران شبكه هاي اجتماعي هستند كه 
وارد عمل مي شوند. معموال در چنين مواقعي كاربران 
ــتفاده مي كنند تا  ــتگ (برچسب) واحد اس از يك هش
ــبكه هاي اجتماعي  ــتگ در ش ــتجوي آن هش با جس
ــت هاي مربوط به موضوع را پيدا كرد.  بتوان تمام پس
ــد، آنها سعي  ــته باش اگر موضوع اهميت بااليي داش
ــت ها  ــتگ خود را در تعداد زيادي از پس مي كنند هش
ــبكه هاي  ــاله به موضوع داغ ش تكرار كنند تا آن مس
ــا درباره آن  ــود و همه مردم دني ــي تبديل ش اجتماع
ــدن چند  ــتر بدانند. به عنوان مثال، با  مفقود ش بيش
كوهنورد ايراني هنگام صعود به هيماليا در مرداد 92 

ــبكه هاي اجتماعي از آنها نوشتند  مردم تا مدت ها در ش
ــت خواستار  و تا وقتي اميد به زنده بودن آنها وجود داش

كمك و پيگيري مراجع مختلف شدند. 
ــركت هاي فناوري نيز بيش از پيش  در اين ميان، ش
زير ذره بين كاربران شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته اند. 
ــدن آيفون ــش ماجراي خم ش ــال چندي پي ــراي مث  ب

ــبكه هاي اجتماعي بشدت سروصدا كرد  6 پالس در ش
ــد به اين قضيه واكنش نشان  ــركت اپل مجبور ش و ش
ــدن آيفون ــه اي را ارائه دهد. در پي خم ش  داده و جوابي

6 پالس، بتازگي آزمايشي روي سه پرچمدار سامسونگ، 
ــونگ  ــه در آن سامس ــده ك ــي انجام ش ــل و اچ تي س  اپ
ــي 6 اج به صورت دلخراشي در اثر فشار متالشي  گلكس
ــود (مي توانيد خبر كامل آن را در خبرهاي كليك  مي ش
ــايت هاي خبري  513 بخوانيد). اين موضوع عالوه بر س
در شبكه هاي اجتماعي نيز دنبال شد و بار ديگر طرفداران 
ــتر براي نقد طرف  ــونگ از اين بس دو برند اپل و سامس
ــتفاده كردند. در نهايت نيز سامسونگ بيانيه اي  مقابل اس

صادر و از پرچمدار خود دفاع كرد. 
اين گونه واكنش هاي شركت هاي فناوري به مسائل 
ــان مي دهد  ــبكه هاي اجتماعي بخوبي نش مطرح در ش
ــتند كه به  ــركت ها مي دانند ديگر اين خود مردم هس ش
ــاوت مي كنند و آنها را  ــتقيم درباره آنها قض صورت مس
ــند و اين باعث شده شاهد محتاط تر شدن  به نقد مي كش
ــيم. در حقيقت  ــاي عجوالنه باش ــا در اظهارنظره آنه
ــان به جايي نمي رسيد،  ــته صدايش مردمي كه در گذش
حال شبكه هاي اجتماعي را براي فرياد زدن نظراتشان 
ــاندن آنها به گوش ديگران انتخاب كرده اند تا آن  و رس

را به دادگاهي غيررسمي، اما علني تبديل كنند. 

مايكروسافت در كنار سايانوژنمكث
مدت ها بود شايعه همكاري شركت 
ــايانوژن به گوش  ــافت با س مايكروس
ــي از دروغ هاي  ــي يك ــيد، حت مي رس
ــاله اشاره  اول آوريل نيز به همين مس
ــايعه  ــت اين ش مي كرد. گويا قرار اس
ــدد، زيرا  ــه واقعيت بپيون ــرانجام ب س
ــايانوژن كه سيستم عامل  ــركت س ش
ــعه  ــه همين نام را توس ــي ب اختصاص
ــمي اعالم كرده قرار  داده، به طور رس

است تمام سرويس ها و نرم افزارهاي مايكروسافت را روي سيستم عامل خود اجرا كند. بر اساس اين همكاري 
ــرويس هايي مانند مايكروسافت آفيس، بينگ، اسكايپ، وان درايو، وان نوت و اوت لوك از پايان سال ميالدي  س

روي سيستم عامل سايانوژن قابل استفاده است.
ــايانوژن كه يك سيستم عامل بر مبناي اندرويد است توانسته با رام هاي اختصاصي خود محبوبيت زيادي  س
ــافت كه پيش از اين نيز با  ــمند را به خود جلب كند. مايكروس ــد و درصدي از كاربران تلفن هاي هوش ــدا كن پي
ــته، تصميم دارد با اين روش  ــابهي داش ــونگ همكاري هاي مش توليدكننده هاي اندرويدي ديگري مثل سامس
ــت كه سايانوژن به عنوان محبوب ترين  ــتر از پيش كند. نكته جالب اين اس محبوبيت خود نزد كاربرانش را بيش
ــركت تالش خود را  ــتوم اندرويد، پيش از اين نيز نظر گوگل را به خود جلب كرده بود و مديران اين ش رام كاس

براي خريد آن به كار بسته بودند، اما موفق به اين كار نشدند. 

LG براي Verizon گوشي مجهز به ويندوز فون مي سازد
ــركت كره اي LG از پلتفرم ويندوز  ــتر از يك سال از اعالم ادامه حمايت ش بيش
ــتاق تر در جريان هستند كه اين پشتيباني در عمل  موبايل مي گذرد. البته كاربران مش
آن قدر ها هم جدي نبوده، اما ممكن است اين شرايط بزودي تغيير كند، زيرا تصاويري 
مبني بر ساخت يك تلفن هوشمند ويندوزفون LG براي شركت Verizon منتشر 
ــود، اما از ابعاد مربع هاي روي  ــت. از اين تصوير چيز زيادي دستگير نمي ش ــده اس ش
تصوير، رابط كاربري و طراحي كلي مي توان انتظار يك تلفن هوشمند با ابعاد و قيمت 

متوسط با پلتفرم ويندوزفون 1 / 8 را داشت.
كاربراني كه منتظر يك تلفن هوشمند پرچمدار با سيستم عامل ويندوز 10 هستند 
ــده  ــمند هنوز توليد نش ــتر صبر كنند، زيرا از قرار معلوم اين تلفن هوش بايد كمي بيش
است. البته اگر تصاوير درز كرده درباره گوشي LG واقعي باشد، مي توانيد منتظر ورود 

اين گوشي به بازار قبل از نسخه جديد سيستم عامل مايكروسافت باشيد.

شركت اپل درباره ميزان فروش ساعت هوشمند 
ــه كرده، اما اين  ــكوت پيش Apple Watch س
ــود تحليلگران مستقل پيش بيني خود  باعث نمي ش
ــول از خانواده  ــن محص ــروش آخري ــورد ف را در م
ــر نكنند.  ــركت منتش ــمند اين ش گجت هاي هوش
ــاعت  ــتدل ترين تحليل ها، توليد انبوه س ــر مس بناب
ــت به بيش از  ــل در ماه هاي فروردين و ارديبهش اپ
3 / 2ميليون دستگاه خواهد رسيد كه البته اين رقم با 
درنظر گرفتن پيش سفارش ها و اين موضوع كه اين 
ــت مصرف كنندگان  محصول تا اوايل خرداد به دس
ــت. همچنين  ــده اس ــت آم ــيد، به دس نخواهد رس
ــول يعني  ــه رده اين محص ــق پيش بيني ها، س  طب

ــس Edition به ترتيب 85، 15 و  ــخه لوك Sport، Apple Watch  و نس
كمتر از يك درصد از پيش خريد ها را شامل مي شود.

ــل از همين حاال به  ــد، اپ ــت باش در صورتي كه پيش بيني هاي اين منابع درس
بزرگ ترين بازيگر صنعت ساعت هاي هوشمند تبديل شده است. اين در حالي است 
ــمند Android Wear فروخته شده در سال گذشته  ــاعت هاي هوش كه كل س
ــتاز قاطع سازندگان اين ساعت ها  ــتگاه بوده و شركت موتوروال پيش 720 هزار دس
به حساب مي آيد. اگر ارقام پيش فروش اپل درست باشد، اين شركت توانسته همه 
ــد. همچنين مي توان اين ارقام را با فروش  ــايه محصول خود قرار ده بازار را در س
ــركت مقايسه كرد. آيپد توانست در اولين روز عرضه  ديگر محصوالت جديد اين ش
ــد و قبل از يك ماه به رقم يك ميليون دستگاه  ــتگاه بفروش بيش از 300 هزار دس
ــادر به تكرار  ــاعت جديد خود تا چه حد ق ــد. بايد ديد اپل با س ــده برس فروخته ش

موفقيت هاي پيشين خواهد بود.

ــن محصوالت با  ــتم عامل آي. او. اس اپل، كاربران اي ــخه 8 سيس ــا آمدن نس ب
ــتفاده  ــال ها از آن اس ــدند كه پيش از آن اندرويدي ها س ويژگي جديدي روبه رو ش
ــه swift keyboard نام دارد به كاربران اجازه  ــد. اين ويژگي جديد ك مي كردن
ــان از روي صفحه كليد، كلمه مورد نظر خود را  ــتن انگشتش مي دهد بدون برداش
 swiftkey ــن ــت چند ماه از عمر آي. او. اس و اپليكيش تايپ كنند. حال با گذش
ــاني سوئيفت كي زبان  كه پاي اين ويژگي را به آيفون باز كرد، در آخرين به روزرس

فارسي نيز به فهرست زبان هاي قابل پشتيباني اضافه شده است.
سوئيفت كي كه كار خود را با تلفن هاي هوشمند اندرويدي شروع كرده، بشدت 
توانست در بين بيشتر كاربران محبوبيت پيدا كند كه البته به روز رساني هاي متوالي 
و افزودن زبان هاي مختلف، اين محبوبيت را جهاني كرده است. محبوبيتي كه به 
نظر مي رسد اين بار پايش را به ايران باز كرده و بايد منتظر استقبال كاربران ايراني 

از اين اپليكيشن باشيم.
ــوئيفت كي كامال رايگان است و با حجم متوسط 30 مگابايت، فضاي زيادي  س
ــي شما نمي گيرد و حتي به كاربران اجازه مي دهد شكل ظاهري كيبورد را  از گوش
هم به صورت اختصاصي انتخاب كنند كه البته براي استفاده از اين ويژگي كاربران 

بايد كمي دست به جيب شوند و تم هاي مورد عالقه خود را بخرند. 

جستجوي گوشي گمشده 
در گوگل 

ــمند  يكي از مزيت هاي اصلي تلفن هاي هوش
ــركت اپل قابليت find my iphone است  ش
ــدن  كه به كاربران اجازه مي دهد در صورت گم ش
آيفون شان، آن را به صورت آنالين جستجو كنند. 
ــه اين قابليت با نام find my phone  در  البت
ــود،  ــمند اندرويدي نيز ديده مي ش تلفن هاي هوش
ــرويس ابري  ــاخت هاي س ــا توجه به زيرس ــا ب ام
ــرد بهتري دارد.  ــن قابليت در آيفون عملك اپل اي
ــتفاده از ــهولت اس  حال گوگل تصميم گرفته با س

ــتفاده  ــش را به اس find my phone كاربران
ــكل كه اگر  ــويق كند. به اين ش از اين قابليت تش
اين عبارت را در گوگل جستجو كنيد، مي توانيد از 

محل دقيق گوشي گمشده خود مطلع شويد.
نكته جالب اين است كه اگر تلفن همراه خود را 
براي دقايقي گم كنيد يا فراموش كرده باشيد كجا 
ــته ايد، مي توانيد با find my phone به  گذاش
ــت به مدت پنج دقيقه  ــگ بزنيد. در اين حال آن زن
ــما با بلندترين صدا زنگ مي خورد و  تلفن همراه ش
ــا توجه به اين كه افراد  ــد آن را پيدا كنيد. ب مي تواني
ــوگل روي چند گجت  ــت گ ــك اكان ــادي از ي زي
مختلف استفاده مي كنند، گوگل به كاربر اين امكان 
ــمند  را مي دهد از ميان گجت هاي خود تلفن هوش

مورد نظر را انتخاب و آن را جستجو كند.

پيش بيني پيش فروش بيش از 3 / 2 ميليون ساعت هوشمند اپل

پشتيباني كيبورد swiftkey از زبان فارسي در آيفون
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به نظر مي رسد قدرت بي رقيب موتور جستجوي گوگل، كميسيون اروپا را بشدت نگران 
ــاي انحصارگرايانه اي كه قوانين رقابت  ــركت را به اجراي روش ه كرده تا جايي كه اين ش
ــاد دارد گوگل در حال  ــيون اعتق ــت. اين كميس ــا را نقض مي كند، متهم كرده اس آزاد اروپ
سوءاستفاده از جايگاه برتر خود در زمينه جستجوي اينترنتي است، به صورتي كه سرويس ها 

و بخش هاي اصلي خود را در نتايج جستجوها نسبت به ديگر رقبا در اولويت قرار مي دهد. در 
بيانيه مسئول كميته سياستگذاري رقابتي اروپا آمده «گوگل اكنون اين فرصت را دارد تا نظر 

كميته را تغيير دهد» در صورتي كه اين اتفاق نيفتد و گوگل خطاكار تشخيص داده شود، به تغيير 
موتور جستجوي خود براي كاربران اروپايي و پرداخت جريمه هاي سنگين مجبور خواهد شد.

ــامل حال اندرويد نيز مي شود و غول آمريكايي فناوري  ــده اين بررسي ش همچنين اعالم ش
ــخه هاي  ــاخت نس ــتم عامل متن باز خود در برابر اتهاماتي همچون جلوگيري از س بايد از سيس
ــازندگان و اين كه آيا برنامه ها و سرويس هاي گوگل روي اندرويد  ــوي ديگر س تخصصي از س
با ديگر سرويس ها و برنامه  ها تركيب شده اند يا خير دفاع كند. گوگل تمام قد از سيستم عامل 
ــده  ــن هاي از پيش نصب ش ــاره كرده تعداد اپليكيش موبايل خود دفاع كرده و به اين نكته اش
ــت كه ادعاي  ــتگاه هاي اندرويد كمتر از رقيب اصلي اش يعني اپل اس ــركت روي دس اين ش

ــد. به هر حال اين نبرد قانوني تازه شروع شده و بايد در سال هاي آينده منتظر  جالبي به نظر مي رس
نتايج پرونده باشيم.

 فروش 30 هزار دالري 
آيپد پاپ

ــاره  درب ــي  خبرهاي ــم  داري ــادت  ع ــوال  معم
ــايل افراد مشهور بشنويم؛  حراجي هاي عجيب وس
ــاج ملكه  ــون يا ت ــير ناپلئ ــد شمش ــايلي مانن وس
ــخ مي آيند و در ويترين  ــتان كه از ميان تاري انگلس
ــد، اما در  ــا مي گيرن ــاردر ج ــيونرهاي ميلي كلكس
ــور اروگوئه  ــك حراجي در كش ــته ي روزهاي گذش
ميزبان وسيله اي بود كه نه تنها گذر تاريخ را تجربه 
ــت. به  ــرده ، بلكه از قلب فناوري بيرون آمده اس نك
ــه به مدت  ــتگاه آيپد ك ــرز يك دس ــزارش رويت  گ
ــر كاتوليك هاي جهان  ــار رهب ــال در اختي  1/5 س
ــك حراجي خيريه  ــوده - در ي ــيس ب - پاپ فرانس
ــزار و   500 دالر  ــه ارزش 30 ه ب ــه  اروگوئ در 
ــا قيمت پايه  ــي كه ب ــت. اين حراج ــه فروش رف ب
ــوي  ــده بود در نهايت از س ــروع ش  20هزار دالر ش
يك بازرگان آرژانتيني كه نمي خواست نامش فاش 

شود خريده شد.

اين آيپد با توجه به نوشته  حك شده در پشت 
ــت  ــايي بود، زيرا در پش ــي قابل شناس آن براحت
ــيس مقدس، اينترنت  آن عبارت «حضرت فرانس
ــايد  ــده بود. ش ــكان، مارس 2013» درج ش واتي
ــد كه يك رهبر ديني  تصورش كمي عجيب باش
آن هم در كشور كوچك واتيكان از فناوري و آيپد 
استفاده كند، اما جالب اين كه پاپ فرانسيس يكي 
ــت و اعتقاد  از طرفداران پر و پا قرص فناوري اس
دارد فناوري مي تواند باعث دوستي تمدن ها شود.

 فروش جهاني 
موسيقي ديجيتال

ــيقي،  ــازمان جهاني صنعت موس به گزارش س
ــيقي  ــرمايه جهاني از طريق فروش موس توليد س
ديجيتال به صورت دانلود و عضويت سرويس هاي 
پخش آنالين براي اولين بار از فروش نسخه هاي 
فيزيكي پيشي گرفت. سال 2014 سرمايه كسب 
ــا 7 درصد  ــيقي ديجيتال ب ــده از فروش موس ش
ــيد. اين  ــم 6/85 ميليارد دالر رس ــش به رق افزاي
ــخه هاي فيزيكيـ   ــت كه فروش نس در حالي اس
عمدتا CD ـ با 8 درصد كاهش به 82 / 6 ميليارد 

دالر رسيد. 

ــن بيانگر محبوبيت رو به  اين گزارش همچني
ــان  ــت و نش ــيقي اس افزايش پخش آنالين موس
ــرويس هايي مانند  ــدي س ــرمايه تولي مي دهد س
ــته با 40 درصد رشد به  Spotify در سال گذش
ــت. هر چند با  بيش از 5 / 1 ميليارد دالر رسيده اس
ــش محبوبيت پخش آنالين، هنوز 52  وجود افزاي
ــيقي ديجيتال به واسطه دانلود  درصد فروش موس
ــت. البته اين روند براي تمام نقاط  انجام شده اس
ــور ها  ــت و هنوز در برخي كش ــان نيس دنيا يكس
ــخه هاي فيزيكي طرفدار بيشتري دارد. براي  نس
ــد درآمد صنعت  ــال در ژاپن بيش از 78 درص مث
ــت  ــروش CD و امثال آن به دس ــيقي از ف موس
ــر بيش از 92 درصد فروش  مي آيد. از طرف ديگ
ــيقي در كشوري مانند سوئد كه خانه شركت  موس
ــت، به سرويس هاي پخش آنالين  Spotify اس
ــان دهنده  ــاله مي تواند نش ــردد. اين مس بازمي گ
ــيقي به پخش  حركت برخي جوامع از دانلود موس
آنالين و سهم رو به افزايش اين بخش از صنعت 

موسيقي در بازار باشد.

اپل، Linx  را براي دوربين هاي آينده اش خريد
ــت. بيشتر ما هنگام خريد يك تلفن  ــمند براي رقابت، دوربين آن اس يكي از اصلي ترين ويژگى هاى تلفن  هوش
ــت  ــويم. در چنين فضايي اصال عجيب نيس ــتگاه را پيگير مي ش ــل دوربين اين دس ــمند ابتدا مقدار مگاپيكس هوش
ــيدن به دوربين قوي تر دريغ نكنند. از همين  ــمند از هيچ تالشي براي رس ــركت هاي توليدكننده تلفن هاي هوش ش
ــركت اپل كه يكي از پيشتازان صنعت تلفن همراه است، شركت Linx را به  ــتريت ژورنال، ش رو به گزارش وال اس
ــركت ـ  كه در زمينه دوربين فعاليت مي كند ـ كيفيت  ارزش 20ميليون دالر خريده تا به كمك فناوري هاي اين ش
ــتفاده  ــوني براي دوربين هايش اس ــركت اپل كه پيش از اين از فناوري س دوربين هاي تلفن خود را افزايش دهد. ش
مي كرد، پس از آيفون 6 و 6 پالس كه مجبور شد مقداري از حجم لنز دوربين را به بيرون بدنه هدايت كند، انتقادهاي 
زيادي را به جان خريد. به نظر مي رسد همين انتقاد، اپل را مجاب كرده  از برونسپاري توليد دوربين به سوني صرف 
نظر كرده و سراغ توليد دوربين تلفن همراه برود. شركت Linx در ساخت دوربين هاي بسيار باريك تخصص دارد.

ــش معموال  ــه تا چندي پي ــركت مدياتك ك ش
ــت هاي ساخت آن را روي تلفن هاي همراه  چيپ س
ــركتي  ــطح پايين چيني پيدا مي كرديد، اولين ش س
ــت هسته اي  ــت يك چيپ ست هش بود كه توانس
ــد. حال گزارش  ــال 2013 عرضه كن واقعي در س
ــازنده چيني  ــت كه اين س جديدي حاكي از آن اس
چيپ ست محصول نسل بعد خود را در يك رويداد 
ــان  ــت. همچنين خبرها نش ويژه رونمايي كرده اس
 Vivo و Xiaomi ــركت هايي مانند مي دهد ش

در اين رويداد حضور داشته اند.
ــت جديد ــان چيني، چيپ س  طبق نظر كارشناس

Helio X20 به 10 هسته مجهز خواهد بود و گفته 
ــود در آزمون بنچ مارك AnTuTu امتيازي  مي ش
ــتر از 70 هزار به دست آورده است. براي مقايسه  بيش
ــه بار اصلي  ــده MT - 6795 ك ــد گفت پردازن باي
 HTC One M9 Plus ــي ــردازش را در گوش پ
ــون امتيازي حدود  ــد، در همين آزم  به دوش مي كش

50  هزار كسب كرده است. 
ــد انبوه اين  ــك آماده تولي ــود مديات گفته مي ش

ــت. با اين كه  ــال جاري ميالدي اس چيپ تا پايان س
ــده چيپ ست هاي خود را  شركت مدياتك موفق ش
وارد تلفن هاي هوشمند سطح باالي آسيايي كند، اما 
هنوز تا رسيدن به بازار آمريكا راهي طوالني در پيش 

دارد. اگر اين پردازنده جديد بتواند به همان خوبي كه 
ــان داده كار كند، ممكن  در آزمون AnTuTu نش
ــد. البته هيچ يك از اين  ــت اين وضعيت تغيير كن اس

خبر ها تائيد شده نيست.

گوگل به جستجوي ناعادالنه متهم شد
 را بشدت نگران 
كه قوانين رقابت 
د گوگل در حال 
ي كه سرويسها 

ت قرار ميدهد. در 
صت را دارد تا نظر 

ص داده شود، به تغيير 
 مجبور خواهد شد.

ول آمريكايي فناوري 
ــخههاي  ــاخت نس
گوگل روي اندرويد 
 قد از سيستمعامل 
ــده   پيشنصب ش
ــت كه ادعاي   اس

ر سالهاي آينده منتظر 

ر

معمـ
حراجيه
ــايلي وس
ــت انگلس
ــ كلكس
روزهاي
ميزبان

ــرده نك
ــزارش گ
ــ 1/5 س
- پاپ ف
اروگو در 
ــه فرو ب
20هزار

يك بازر
خ شود

مديا تك، پردازنده 10 هسته اي مي سازد
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گزارش

 پيشرفت فناوري 
و حفظ حريم شخصي

محمد حيدري تفرشي 
كارشناس امنيت اطالعات

info@heydari.info
فناوري اطالعات  ــرفت  پيش با 
ــان روي  ــات، كنترل انس و ارتباط
داده مربوط به خود كمتر مي شود. 
موبايلي كه همراه شماست، چه اطالعات ارزشمندي را 
ــت  ــما در اختيار دارد؟ پيام ها، تماس ها، فهرس درباره ش
ــتيد،  ــتان، مكان هايي كه در طول روز در آن هس دوس
ــياري موارد ديگر. آيا مي دانيد  ــير حركت شما و بس مس
ــما در اختيار چه كساني قرار  ــمند ش اين اطالعات ارزش
ــر كدام از ما  ــود؟ ه مي گيرد يا چگونه محافظت مي ش
ــخت افزار و نرم افزار  ــماري درباره س پرسش هاي بي ش
ــق به اين  ــخ دقي ــاي همراهمان داريم كه پاس تلفن ه

پرسش ها را كسى بجز سازندگان آنها نمي داند. 
ــوزه وب هم  ــه كار رفته در ح ــي فناوري ب پيچيدگ
ــازي و  ــال در مفهوم ذخيره س ــت، مث به همين گونه اس
پردازش ابري (Cloud Computing) تامل كنيد. 
راهكاري كه امروزه شركت ها براي گريز از هزينه هاي 
ــران برگزيده اند. انتخاب  ــردازش داده كارب ميزباني و پ
ــت  ــكاري به معناي پذيرش اين واقعيت اس چنين راه
ــب داده بخواهد بداند كدام ميزبان داده او  كه اگر صاح
ــت. مفهوم مالكيت داده  را نگه مي دارد، امكان پذير نيس
در دنياي پردازش و نگهداري داده ابري با آنچه به طور 
ــت. با رويكرد «ابري»  ــنتي مي شناسيم، متفاوت اس س
ــرور و در كجاي  ــما نمي دانيد داده تان روي كدام س ش
ــما روي  ــرار دارد و اين يعني ميزان كنترل ش جهان ق
ــق به خودتان كاهش مي يابد. همه اينها گواه  داده متعل
اين واقعيت است كه هرچه جلوتر مي رويم، از توانايي ما 
براي كنترل داده توليد شده توسط ما (در تراكنش هاي 
ــود و  گوناگوني كه در زندگي انجام مي دهيم) كم مي ش
ــت كه نمي توانيم حريم شخصي خود  اين به  آن معناس

را حفظ كنيم. 
در اين نوشته نمي خواهم به عوامل ديگري همچون 
ــازمان يافته براي نفوذ به حريم شخصي  نظارت هاي س
كاربران از سوي دولت ها يا شركت هاي خصوصي اشاره 
كنم و فقط به جريان طبيعي فناوري و تاثير آن بر حفظ 
حريم شخصي مي پردازم. نكته ديگري كه حائز اهميت 
است مدل كسب و كار برخي از سرويس هاي تحت وب 
ــتفاده از اطالعات شخصي كاربران  است كه برپايه اس
ــده است.  ــخصي آنها بنيان نهاده ش و نفوذ به حريم ش
مثال شما با پذيرش اين كه در شبكه هاي اجتماعي عضو 
شويد (فيسبوك، توييتر و...) پذيرفته ايد بخشي از حريم 
ــتراك بگذاريد  ــبكه ها به اش ــخصي خود را با اين ش ش
ــت  ــرويس هاي پس ــتن يك ايميل در س يا حتي با داش
ــد ياهو، گوگل و...) باز هم به  الكترونيك عمومي (مانن
اين معامله ناعادالنه تن داده ايد، چون مدل كسب و كار 
ــتفاده از اطالعات شخصي  ــركت ها بر مبناي اس اين ش

كاربران طراحي شده است. 
ــخصي خود  اما در چنين دنيايي براي حفظ حريم ش
ــازي  ــمت شفاف س ــوان كرد؟ ابتدا بايد به س ــه مي ت چ
كار  و  ــب  كس ــاي  فرآينده  (Transparency)
ــازي به عنوان  ــرد. اگر شفاف س ــك حركت ك الكتروني
ــود، آن گاه فعاالن حوزه  ــك مطالبه عمومي مطرح ش ي
ــران مجبورند براي  ــاوري براي جلب «اعتماد» كارب فن
حفظ حريم شخصي آنها گام هاي عملي بردارند. دومين 
راهكار مقابله، استفاده از روش هاي گوناگون رمزنگاري 
ــت از داده مربوط  ــراي حفاظ (Cryptography) ب
ــت. در آينده درباره لوازم هر يك بيشتر  به خودمان اس

خواهم نوشت.

يادداشت

گلخانه هوشمند
كرده ايد  فكر  تاكنون 
كاش راهي حرفه اي براي 
نگهداري از گل هاي خود 
در خانه يا محيط كار پيدا 
ــك جوان  ــد؟ ي مي كردي
ــي كه در  ــفكر ايران خوش
خانه هاي هوشمند  زمينه 
ــن  ــد، اي ــت مي كن فعالي
ــت. Smartbeen يك  ــازي كرده اس ايده را پياده س
ــمند براي كنترل گل و گياه است. با اين  سيستم هوش
ــيد كربن  گلخانه مي توانيد رطوبت، دماي هوا، منواكس
و... را به صورت خودكار يا دستي براي گلدان هاي خود 
ــا صد آن در  ــاوري كه از صفر ت ــم كنيد. اين فن تنظي
ــتخر ها، شركت ها،  ــده، در خانه ها، اس ايران ساخته ش
ــازنده آن معتقد  گلخانه هاي بزرگ و... كاربرد دارد. س
ــته اي كامل به  ــابه، بس ــت محصوالت خارجي مش اس
ــتريان ارائه نمي كنند، اما با توجه به كاربري بسيار  مش
ــرويس ايراني، به هيچ هزينه اضافه مانند  ساده اين س
ــتگاه، برنامه نويسي براي آن و... نياز نيست.  نصب دس
ــري) كار مي كند،  ــتم اب ــتم روي كلود (سيس اين سيس
ــايت Smartbeen مراجعه كنيد و  كافي است به س
بعد از وارد كردن شماره سريال دستگاهي كه خريده ايد 
ــاب يك نام كاربري و رمز ورود براي خود، نوع  و انتخ
ــور، رطوبت، دماي  ــپس ن گياه تان را انتخاب كنيد. س
ريشه و محيط اطراف، آبياري خودكار از طريق مخزن 
آب اين دستگاه و... به صورت خودكار تنظيم مي شود. 

واقعيت مجازي به سبك ايراني
ــزي كه توجه  ــالن اصلي، چي ــرون از درهاي س بي
ــياري را به خود جلب مي كرد، هدست هايي بود كه  بس
ــركت كنندگان در كنفرانس تداكس  ــازندگانش از ش س
ــر خود قرار داده و  ــت مي كردند آن را روي س درخواس
ــرتان،  ــت روي س ــتن اين هدس امتحان كنند. با گذاش
ــه مي توانيد  ــورت 360 درج ــر درون آن را به ص تصوي
ــپ يا باال و  ــت و چ ــر به راس ــد و با چرخاندن س ببيني
ــت قابل مشاهده  پايين همه زواياي تصوير درون هدس
ــت  واقعيت مجازي و افزوده كه طبق  است. اين هدس
ــتانداردهاي Google Cardboard در كشور  اس

ساخته شده ، از فناوري بسيار ساده اي بهره 
ــت. درون اين هدست مي توانيد  برده اس

ــز به  ــي  مجه يك گوش
ژيروسكوپ  ــگر  حس دو 
ــنج قرار دهيد.  و شتاب س
استفاده   با  ــي ها  گوش اين 

مخصوصي  ــن هاي  اپليكيش از 
ــورت دو تصوير مجزا نمايش مي دهند  تصاوير را به ص
ــت قرار مي گيرد،  ــي تلفن همراه درون اين هدس و وقت
هدست با استفاده از اپتيك با عملكردي مشابه آنچه در 
چشم اتفاق مي افتد آن را به يك تصوير تبديل مي كند. 
ــازنده، اين هدست واقعيت مجازي مي تواند  به گفته س
ــواي 360  ــوزش (محت ــرگرمي، آم ــاي س در زمينه ه
ــود و اپليكيشن هايي  ــگري استفاده ش درجه) و گردش
ــالد در حال  ــيراز و برج مي ــه ش ــدن حافظي ــراي دي  ب

طراحي شدن است. 

چاپگر هاي سه بعدي
در  ــروه  گ دو 
تداكس  نمايشگاه 
ــاوري  فن ــش،  كي
را  خود  ــه بعدي  س
عرضه كردند؛ يكي 
شركت ماشين هاي 
ــزاره  ه ــمند  هوش

ــوم و ديگري گروهي از دانشگاه علم و صنعت به نام  س
ــركت ماشين هاي هوشمند  ــا. چاپگر سه بعدي ش آروش
ــت.  ــاخت ايران اس ــوم از نوع FDM و س ــزاره س ه
ــام ساخته شده با اين چاپگر از جمله مجسمه هاي  اجس
ــتند. از مهم ترين  ــاده و سبك هس ــيار س كوچك، بس
ــاخت كشور بايد به كاربرد  دستاوردهاي اين چاپگر س
ــه  ــاس گفت ــرد. براس ــاره ك ــكي اش آن در دندانپزش
ــركت، چند ماه  ــعيدرضا عليخاني، مديرعامل اين ش س
ــكي از فناوري  ــراي انجام يك عمل دندانپزش پيش ب
ــركت آنها استفاده شده كه  ــه بعدي ساخت ش چاپگر س

در نوع خود كم نظير بوده است.
ــاخت  ــز كه روي س ــر ني ــگاه اميركبي ــروه دانش گ
ــد، نمونه  اوليه اي  ــه بعدي تحقيق مي كن چاپگرهاي س
ــاخت خود را در نمايشگاه  ــه بعدي س از چاپگر هاي س
ــم تحقيقاتي،  ــه اين تي ــي كرد. به گفت ــس معرف تداك
ــه نمايش درآمده مانند چاپگري  بعضي از نمونه هاي ب
ــكالت چاپ مي كند، از روي نمونه هاي خارجي  كه ش
ــز طراحي  ــه بعدي ني ــده ، اما يك چاپگر س ــاخته ش س

كرده اند كه از ايده تا اجرا ايراني است.

ــال ورمن و  ــال پيش هنگامي كه ريچارد س 30 س
ــري ماركس اولين كنفرانس «تد» را براي همگرايي  ه
فناوري، سرگرمي و طراحي راه  انداختند، شايد هيچ گاه 
ــده به يكي از  ــان در آين ــور نمي كردند ايده نوپايش تص
شناخته شده ترين كنفرانس هاي دنيا تبديل شود كه بجز 
ــاط دنيا با مليت هاي مختلف،  حاضران، مردم اقصي نق
ــخنراني هاي آن را در فضاي مجازي دنبال  ويدئوي س
ــال 1984  ــن كنفرانس تد در س ــخنرانان اولي كنند. س
ــه از رياضيدان ها و افراد بانفوذ صنعت رايانه  ميالدي ك
ــوني و اولين  ــرده س بودند به موضوعاتي مانند لوح فش
ــد آن كنفرانس  ــل پرداختند. هرچن ــه مكينتاش اپ رايان
ــت، اما برگزاركنندگان شش سال  ــتاورد مالي نداش دس
  TED ــان ــد، از آن زم ــا كردن ــاره تد را برپ ــد دوب  بع
 (Technology , Entertainment, Design)
از پرطرفدارترين برنامه هاي جهاني است و ديگر به سه 
ــود، بلكه  حوزه فناوري، تفريح و طراحي محدود نمي ش
دامنه آن به موضوعاتي مانند فرهنگ، علم و پروژه هاي 

تحقيقاتي گسترش يافته است.
امروزه بنياد غيرانتفاعي «سپلينگ»، كنفرانس هاي 
ــترش»  ــعار «ايده هايي با ارزش گس ــي تد را با ش اصل
ــزار مي كند و  ــوور كانادا برگ ــاالنه در ونك به صورت س
سخنرانان در كمتر از 18 دقيقه داستان هاي الهام بخش  
ــا ايده هاي  ــذاب  بازگو مي كنند ت ــا اجرايي ج ــود را ب خ

ــاده و گيرا  ــه و تحول گرايانه خود را به  زباني س نوآوران
براي مردم ارائه دهند. تمام كنفرانس ها در سايت هايي 
مانند TED.com در اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد 
ــياري از ويدئوها به چند زبان ديگر ترجمه يا  و حتي بس

زيرنويس مي شود.
هدف اوليه برگزاري اين كنفرانس ها، زير يك سقف 
ــركت هاي بزرگ فناوري، بزرگ ترين  بردن مديران ش
و  ــاران  معم ــتادان،  اس ــردازان،  نظريه پ ــمندان،  دانش
ــات براي معضالت  ــت تا با تبادل اطالع هنرمندان اس
بزرگ جهان تدابيري بينديشند. از سخنرانان معروف تد 
مي توان به بيل گيتس (موسس مايكروسافت)، استيون 
ــناس و نويسنده)، جيمز  هاوكينگ (فيزيكدان، كيهان ش

كامرون (كارگردان)، بيل كلينتون (رئيس جمهور سابق 
ــگاه  ــته دانش ــتاد بازنشس آمريكا) و ريچارد داوكينز (اس

آكسفورد و رفتارشناس) اشاره كرد.
گردهمايي نخبگان كنار درياي خليج فارس

ــاالنه تد به قدري پرمخاطب است  كنفرانس هاى س
 TEDx ،ــردن آن در همه جاي دنيا كه براي فراگير ك
ــردان از تد اصلي،  ــتقل و خودگ ــوان رويدادي مس به عن
ــابه برگزار مي كند. در حقيقت هرچند  كنفرانس هايي مش
ــي ها و فضايي مشابه  ــات تداكس براساس خط مش جلس
ــتقل و زير نظر مسئوالن محلي  ــت، اما مس تد اصلي اس
برگزار مي شود. در ايران تاكنون سه تداكس برگزار شده 
ــت. رويداد اول در بيست و ششم بهمن 91 در دانشگاه  اس
ــران با حضور 9 ايده پرداز ايراني كار  صنعتي اميركبير ته
ــر، فناوري،  ــخنراني ها هن ــاز كرد و محور س ــود را آغ خ
ــعه پايدار و زندگي بود. دومين همايش چهارم مهر  توس
ــي  ــگاه تهران با هدف بازشناس 93 در تاالر وحدت دانش
ــخاص، گروه ها، اقتصاد، اجتماع  رگه هاي موفقيت در اش
ــد.  ــاد تاثيرگذاري فناوري در اين موضوع برگزار ش و ابع
ــالن  ــته نيز مركز همايش هاي بين المللي س هفته گذش
خليج فارس در جزيره كيش ميزبان تداكس بود. تداكس 
 كيش با شعار «الهام، ارتباط و نوآوري» با حضور بيش از 
20 كارآفرين و كنشگر ايراني و خارجي بيست و هشتم و 

بيست و نهم فروردين برگزار شد.

برگزاركننـدگان و شـركت كنندگان تداكس يك هدف بيشـتر 
ندارنـد و آن هـم پرورش ايده هاي بكر براي تغيير و بهتر شـدن 
دنياسـت. با اين هدف در حاشـيه سـخنراني ها و خارج از سـالن 

اصلي، نمايشگاهي كوچك از ايده هاي جوانان ايراني برپا شد.
كليك ايده هاي فناورانه اين نمايشـگاه را بررسـي كرده كه در 

ادامه به آن مي پردازيم.

ذهن هاي خالق زير آسمان كيش
سومين رويداد تداكس در جنوب ايران برگزار شد

صاحبان ايده هاي فناورانه
در حاشيه
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آرش جهانگيرى
ــريع ترين  يك درايو حالت جامد يا SSD به نوعى، س
ــك مكانيكى براى نوشتن يا خواندن اطالعات  هارد ديس
ــش قيمت بااليى  ــر، حافظه هاى فل ــت. از طرف ديگ اس
ــك  ــت كم چند برابر هزينه يك درايو ديس دارند كه دس
سخت معمولى است، در نتيجه سازندگان، ظرفيت ذخيره 
ــه مى دارند تا قيمت ها  ــاى خود را پايين نگ داده SSDه
ــام آور نشود. قيمت يك درايو 128 گيگابايتى حالت  سرس
ــت، در حالى كه با همين پول  ــد حدود 130 دالر اس جام
مى توانيد يك درايو 5 / 3 اينچ براى رايانه هاى روميزى با 
ــك درايو 5 / 2 اينچى مخصوص  ظرفيت دو ترابايت يا ي
ــت يك ترابايت تهيه كنيد. چندى پيش،  لپ تاپ با ظرفي
ــرعت پس از آن سامسونگ)  ــركت Seagate (و بس ش
ــرد كه يك SSD كوچك را با يك  درايوى را معرفى ك
ــخت مكانيكى در كنار هم قرار داده بود. اين  ــك س ديس
ــك جديد كه لقب هيبريدى يا دورگه را يدك  هارد ديس
ــد، با هدف بهره گيرى از سرعت بسيار باالى يك  مى كش
ــار حفظ ظرفيت  ــت جامد گران قيمت، در كن حافظه حال
ــد.  ــر و قيمت كمتر يك هارد درايو متعارف توليد ش باالت
 Western ــازندگان از جمله توشيبا و حال كه ديگر س
ــت كرده اند، وقت آن  ــمت حرك Digital هم به اين س
ــتى درايو هاى هيبريد و  ــيده با جزئيات بيشتر به چيس رس

نحوه كار آنها بپردازيم.
كاركرد

ــابه  ــيار مش ــرد درايوهاى هيبريدي بس ــوه عملك نح
ــت كه در  ــخت SSD اس ــك س ــاى ديس پيكربندى ه
ــازى و كاربرى هاى  ــوص ب ــزى مخص ــاى رومي رايانه ه
خاص يا لپ تاپ هاى فوق سبك مشاهده مى شود. چنين 
ــد كوچك و مجزا  ــك حافظه حالت جام ــتم هايى ي سيس
ــرد را در خود  ــتم عامل و داده هاى پركارب دارند كه سيس
ــخت  ــك س جاى مى دهد و در كنار آن از يك درايو ديس
ــه داده هاى كمتر  ــى ب ــارف پرظرفيت براى دسترس متع
ــانه هاى  ــناد و رس ــردى و مجموعه هاى پرحجم اس كارب
ديجيتال استفاده مى شود. البته درايوهاى هيبريدى جديد، 
هردو فناورى را در قالب يك واحد فيزيكى مجزا به كاربر 
ــد و از الگوريتم هاى ذخيره نرم افزارى (به  عرضه مى كنن
جاى تكيه بر تشخيص خود كاربر) براى تصميم گيرى در 
ــد روى حافظه حالت جامد  ــورد اين كه كدام داده ها باي م
ــى درايو  قرار بگيرند و كدام متعلق به صفحات مغناطيس

ديسك سخت است، استفاده مى كنند. 
ــره روى firmware درايو  ــم ذخي ــه الگوريت برنام
ــتگاه. از  هيبريد قرار مى گيرد، نه نرم افزار درايور خود دس
ــتم عامل رايانه، يك درايو هيبريدي يك واحد  نظر سيس
حافظه منفرد به نظر مى رسد كه بخش حافظه SSD آن 
ــك حافظه Cache بزرگ عمل  ــه تنهايى به عنوان ي ب
ــت،  مى كند. اين حافظه cache حالت جامد غير فرار اس
در نتيجه داده هاى موجود روى آن با خاموش شدن رايانه 

از بين نمى رود. 
انواع  درايوهاي هيبريدي

ــاى هيبريدى در  ــن درايو ه ــرح مختلف از اي چند ط
ــت، اما متداول ترين پيكربندى مانند درايو  بازار موجود اس
 ،Seagate ــركت Momentus XT SHHD ش
ــركت  ــت. ش ــخه 5 / 2 اينچى مخصوص لپ تاپ هاس نس
ــه  ــه كار رفت ــازى داده ب ــق ذخيره س Seagate از منط
ــاورى حافظه  ــود با نام فن ــو Momentus خ در دراي
ــر ياد مى كند. درايوهاى 5 / 2 اينچى نازك تر با  انطباق پذي
ضخامت هفت ميلى متر كه شركت هاى توشيبا و وسترن 
ــتفاده در اولترابوك ها  ديجيتال معرفى كرده اند، براى اس

ــوالت نيز از  ــن محص ــده اند. اي ــى ش طراح
ــابه بهره مي برند؛ البته  فناورى هاى مش

ممكن است هر يك از اين شركت ها 
ــتفاده  ــمند اس از فناورى ذخيره هوش
ــك حافظه  ــه ارائه ي ــد و صرفا ب نكنن

ــك سخت در يك  دوگانه SSD يا ديس
بسته فيزيكى منفرد بسنده كنند. 

ــه هر صورت، روش كار الگوريتم ذخيره داده به اين  ب
ــتر از بقيه بارگذارى  ــت كه فايل هايى كه بيش صورت اس
مى شوند (مانند فايل هاى سيستم عامل، اپليكيشن ها و...) 
را تشخيص داده و در قسمت SSD درايو ذخيره مى كند. 
ــتر  ــيار بيش ــرعتى بس از اين جا به بعد، اين فايل ها با س
ــت بارگذارى  ــخت اس ــك س از آنچه در توان درايو ديس
ــخيص اين كه فايل مورد نظر روى  ــوند، گرچه تش مى ش
ــتري را  ــرار دارد پردازش بيش ــمت از حافظه ق كدام قس
ــود. بار اولى كه از يك درايو هيبريد استفاده  سبب مي ش
كنيد، هنوز هيچ جابه جايى اطالعاتى اتفاق نيفتاده است، 
ــه از درايو هاى ذخيره  ــه اين گون ــه عملكرد اولي در نتيج
اطالعات مشابه ديسك هاى سخت مكانيكى خواهد بود 

كه البته اين عملكرد به مرور زمان بهبود مى يابد. 
امتحان پس داده

نتايج يكى از آزمايش هاى انجام شده روى هارد هاى 
هيبريدى نيز نشان مى دهد استفاده از درايوهاى هيبريدى 
ــتگاه را بهبود ببخشد.  در دراز مدت مى تواند عملكرد دس
ــى از نرم افزار  ــخه مخصوص ــيله نس ــن آزمايش به وس  اي
 Momentus ــو  دراي ــك  ي روى   WorldBench7
ــركت Seagate با هشت  ــاخت ش XT 750 GB س
ــد. براى  ــت جامد داخلى انجام ش ــت حافظه حال گيگاباي
ــش بار پشت  ــتيابى به عملكرد بهتر، اين آزمايش ش دس
ــش بار اجرا،  ــد كه در طول مدت اين ش ــرهم اجرا ش س
ــرعت باال آمدن سيستم از 35 ثانيه به 31 ثانيه تقليل  س
يافته و امتياز WorldBench سيستم از 112 به 116 

افزايش يافت. 
ــد بايد گفت امتياز يك درايو معمولى نيز پس از  هرچن
شش بار اجرا  4 درصد افزايش مى يابد كه احتماال ناشى 
ــازى خود ويندوز است. البته يك  از فناورى هاى ذخيره س
ــتم را كاهش نمي دهد،  ــتاندارد، زمان بوت سيس درايو اس
بنابراين درايوهاى هيبريدى نسبت به درايو هاى استاندارد 

مزايايى دارند. 
ــرد WorldBench7 عملكرد  ــان ك ــد خاطرنش باي
ــن ها را بررسى مى كند، نه زمان باال آمدن آنها را،  اپليكيش
ــواهد را به اين مدعى  اما با كمى اغماض مى توان اين ش
ــتفاده از يك درايو هيبريدى مى تواند باعث  گرفت كه اس
ــتم شما شود. براى مقايسه بد  بهبود عملكرد روزمره سيس

نيست بدانيد يك حافظه SSD خوب توانست روى همان 
سيستم در آزمايشى مشابه 40 امتياز بيشتر كسب كند.

دوستى الك پشت و خرگوش
ــد اختصاص يافته براى  ــا افزايش حافظه حالت جام ب

Cache كردن داده ها، عملكرد حافظه هاى هيبريدي 
ــه درايوهاى هيبريدي  ــود و در صورتى ك بهتر مى ش
ــا 32 گيگابايتى به بازار  ــا حافظه حالت جامد 16 ي ب
ــوند، مى توانيم شاهد بهبود بيشتر عملكرد  عرضه ش
ــترش حافظه SSD مى توان  ــيم، زيرا با گس نيز باش
داده هاى بيشترى روى آن ذخيره كرد و نياز كمترى 
ــات از درايو كم  ــه فراخوانى اطالع ب
ــد  ــى خواهي ــرعت مكانيك س

داشت.  
تعامل  و  يكپارچه سازى 
ــتم عامل  اين درايو با سيس
نيز مى تواند عملكرد سيستم 
ــد، البته به  ــا بخش ــما را ارتق ش
شرطى كه كاهش قابل مالحظه 
قيمت حافظه هاى حالت جامد، 

اين فناوري را منسوخ نكند.
ــاي حالت  ــي درايوه ــه قيمت فعل ــا توجه ب  ب
ــرد اين فناوري  ــد، مكانيكي و هيبريدي، كارب جام
ــد،  ــيار منطقي باش جديد مي تواند در لپ تاپ ها بس
ــاي زيادي  ــاي روميزي كه فض ــراي رايانه ه اما ب
ــتفاده  ــاي اضافي دارند، اس ــزودن درايوه براي اف
ــك يا چند  ــدا به همراه ي ــدي SSD ج از پيكربن
ــراي ذخيره كلي اطالعات انتخاب  درايو مكانيكي ب

 منطقي تري به نظر مي رسد. حتي در مورد لپ تاپ ها 
ــد در كنار يك  ــو حالت جام ــتفاده از يك دراي هم اس
درايو مكانيكي خارجي پرظرفيت مي تواند بهبود عملكرد 
ــازي كافي  ــما را در كنار فضاي ذخيره س ــورد انتظار ش  م

فراهم كند. 

سخت افزار

درايو هاى هيبريدى، چرا و چطور؟

دو رگـه هاى چابك
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زندگى همراه

مريم محمدبيكي فراهاني
امروزه بسياري از شركت هاي توليدكننده گجت هاي 
هوشمند مانند تلفن همراه، تبلت، دستبندهاي سالمت، 
ــپيكرهاي بي سيم در  ــمند و حتي اس ساعت هاي هوش
ــوالت توليدي در برابر  ــات خود به مقاومت محص تبليغ
ــاره مي كنند، اما اين مقاومت در برابر آب به چه  آب اش
معناست و در چه حد است؟ آيا مي توان اين گجت ها را 

زير باران استفاده كرد؟ در حمام يا استخر چطور؟
ــوي  ــده از س ــه اين كه اطالعات ارائه ش ــه ب باتوج
ــت و همه  ــركت ها در اين باره كمي گمراه كننده اس ش
ــخصات فني ارائه شده پاسخ  كاربران نمي توانند از مش
ــب كنند، در اين مطلب قصد داريم  ــش را كس اين پرس
ــتانداردهاي مقاومت در  ــام اطالعات الزم درباره اس تم

برابر آب و گرد و غبار را براي شما شرح دهيم.
IP رتبه بندي

ــنجش مقاومت گجت  ــن گزينه اي كه براي س  اولي
ــته باشيد، رتبه   ــده  خود  بايد به آن توجه داش خريده ش
ــدي IP مخفف عبارت  ــت. رتبه بن آن به صورت IP اس
International Protection Rating است و 
اطالعات كاملي از ميزان مقاوت گجت مورد نظر را در 
ــر نفوذ گرد و غبار و رطوبت ارائه مي كند. رتبه هاي  براب

ــتاندارد كدگذاري شامل خط  ــخص شده در اين اس مش
ــت و فقط از حروف يا اعداد تشكيل  تيره يا فاصله نيس
ــود. همچنين در اين روش كدگذاري ابتدا عبارت  مي ش

IP و در ادامه  آن يك يا دو رقم درج مي شود. 
ــراي گجت هاي  ــاي موجود ب ــن رتبه ه عمومي تري
ــت كه با خواندن ادامه   امروزي نيز IP67 و IP68 اس

متن به جزئيات بيشتري درباره آنها پي خواهيد بود.
ــي  بين الملل ــيون  كميس ــوي  س از   IP ــاي  كده
الكترونيك (IEC) ايجاد شده اند و طبق استانداردهاي 
ــده اين سازمان، اين كدها به عنوان سيستمي  تعريف ش
ــزان مقاومت مدارهاي الكترونيكي  براي گروه بندي مي

در برابر گرد و غبار و رطوبت شناخته مي شوند.
محدوده مقاومت

ــان دهنده   ــتم رتبه بندي IP نش اولين عدد در سيس
ــت و از  ــر نفوذ گرد و غبار اس ــت در براب ــزان مقاوم مي
ــد. عدد دوم نيز  ــا 6 را به خود اختصاص مي ده صفر ت
نشان دهنده  ميزان مقاومت در برابر رطوبت است كه در 

محدوده  صفر تا 8 نمايش داده مي شود.
ــام اول يا دوم در اين  ــه به جاي هريك از ارق چنانچ
ــاي آزمايش  ــرار بگيرد به معن ــدي كاراكتر X ق رتبه بن
ــت. به عبارت  ــي از اين موارد اس ــدن گجت در يك نش

ــر چنانچه كاراكتر X به جاي رقم اول قرار گيرد،  دقيق ت
ــدن مقاومت گجت در برابر نفوذ  به معناي آزمايش نش
گرد و غبار است و چنانچه اين كاراكتر به جاي رقم دوم 
نوشته شود، به معناي آزمايش نشدن مقاومت گجت در 

برابر رطوبت است.
 IPX7 ــه  مقاومتي ــال چنانچه گجتي رتب براي مث
ــد 30 دقيقه در آب  ــود اختصاص دهد، مي توان را به خ
ــه داخل خود جلوگيري  ــه عمق يك متر از نفوذ آن ب ب
ــتگاه در برابر نفوذ گرد و غبار آزمايش  كند، اما اين دس

نشده است.
ــتاندارد IP به همراه شرح  در جداول زير كدهاي اس

هريك از موارد براي شما فهرست شده اند:
به عنوان مثال يك پريز برق با رتبه  IP22 (حداقل 
ــي الكتريكي قابل  ــوازم جانب ــل قبول براي ل ــه  قاب رتب
ــتفاده در محيط داخلي منزل) در برابر ورود انگشت  اس
ــودي مقاوم  ــورت عم ــردن آب به ص ــت و چكه ك دس
ــث ما در اين مطلب  ــت. از آنجا كه گزينه  مورد بح اس
ــتر موارد رتبه بندي  ــمند است، در بيش گجت هاي هوش
ــه باال را بايد مورد توجه قرار دهيد  IP5X و IP6X ب

(مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار).
در مثالي ديگر مي توان به تلفن همراه گلكسي اس 
5 اشاره كرد. اين دستگاه با داشتن رتبه  IP67، به طور 
ــت (عدد 6) و  كامل در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم اس
مي تواند براي مدت 30 دقيقه در آب ساكن با عمق يك 

متر نيز غوطه ور شود (عدد 7).
خيلي مراقب باشيد

نكته  بسيار مهمي كه بايد به آن اشاره كنيم چگونگي 
دريافت رتبه  IP است. توجه داشته باشيد به عنوان نمونه 
هنگامي كه گلكسي  اس 5 رتبه  IP67 را دريافت مي كند 
فقط در سطح 6 نفوذ گرد و غبار و سطح 7 نفوذ رطوبت 
مورد آزمايش قرار گرفته و اين به آن معنا نيست كه اين 
دستگاه تمام آزمايش هاي گرد و غبار مرتبط با سطوح 1 
تا 5 و آزمايش نفوذ رطوبت مرتبط با سطوح 1 تا 6 را نيز 
پاس كرده است. به عبارت ديگر شما نمي توانيد با استناد 
ــطح 7 اين دستگاه در برابر نفوذ آب، آن را  به مقاومت س
ــار باال قرار داده يا به صورت مستقيم زير  مقابل آب با فش
ــير آب حمام يا آشپزخانه قرار دهيد (سطح 6 مقاومت  ش

در برابر نفوذ آب).
ــپريا زد3 اشاره كرد.  در مثالي ديگر مي توان به اكس
ــه خود  ــاي IP65 و IP68 را ب ــتگاه رتبه ه ــن دس اي
ــت كه در  ــن رتبه ها به اين معناس ــاص داده و اي اختص
برابر نفوذ گرد و غبار به طور كامل مقاوم بوده و در برابر 
ــار كم در شرايطي كه همه پورت هاي  جريان آب با فش
آن بسته باشد، مقاوم است. همچنين در تماس مستقيم 
ــوده و باتوجه به  ــار كم نيز مقاوم ب ــير آب با فش زير ش

ــوي شركت سازنده،  امتياز IP68 و اعالم جزئيات از س
اين دستگاه مي تواند به مدت 30 دقيقه در آب ساكن به 

عمق 1/5 متر غوطه ور شود.
فشار آب

ــه كار ببريم اما بناچار  ــت نداريم اين جمله را ب دوس
ــما گفت  ــتفاده كنيم: اگر هر فردي به ش بايد از آن اس
ــي waterproof (كامال ضد آب)  ــاعت مچ يك س
ــاعتي كامال  ــچ س ــد. هي ــار دارد دروغ مي گوي در اختي
ــازمان بين المللي  ــرا در حقيقت، س ــت، زي ضد آب نيس
ــيون تجارت فدرال مانع درج عبارت   استاندارد و كميس
ــي  ــاعت هاي مچ ــد آب) روي س waterproof (ض
ــيار ساده اي دارد؛  ــوند و اين ممانعت نيز دليل بس مي ش
ــاعت مچي ممكن است در شرايطي در برابر نفوذ  هر س
ــرايط متفاوت است و باالخره  ــد، اين ش آب مقاوم باش
زماني فرامي رسد كه با افزايش فشار آب، توان مقاومت 
ــت آغاز مي شود. در نتيجه  ــاعت به پايان برسد و نش س
نمي توان عبارت ضد آب را براي ساعت به كار برد، زيرا 
ضد آب بودن يعني در هر شرايطي و هر فشار و عمقي، 

نفوذ آب به ساعت غيرممكن باشد.
ــه توضيح  ــك ب ــكل و كم ــن مش ــع اي ــراي رف ب
 (ISO) ــر آب، ايزو ــاعت ها در براب ــزان مقاومت س مي
استانداردهاي متعددي را ايجاد كرده كه  اكنون بسياري 
از سازندگان مطرح ساعت هاي كالسيك از آن استفاده 
ــازنده ساعت هاي هوشمند  مي كنند، اما شركت هاي س
ــتبندهاي  ــيدني همچون دس ــر گجت هاي پوش و ديگ
ــتانداردها را رعايت نمي كنند و ترجيح  سالمت، اين اس

مي دهند رتبه بندي IP را دنبال كنند.
ــون  ــركت ها همچ ــي ش ــت برخ ــر اس ــايان ذك ش
ــتقل  مس ــور  به ط  Polar و   Garmin، Pebble
ــار  ــوالت توليدي خود را تحت آزمايش هاي فش محص
ــار قابل تحمل از  ــن ترتيب ميزان فش ــرار داده و به اي ق

سوي محصوالت خود را اعالم مي كنند.
پس چنانچه يك ساعت هوشمند يا مچ بند سالمت 
ــطح نفوذ آب  ــبي در س ــد و از رتبه بندي مناس خريده اي
ــرايط و هر عمق  برخوردار بود، احتياط كنيد و در هر ش
ــار زياد آن را استفاده نكنيد، زيرا ميزان فشار  آبي با فش

قابل تحمل براي گجت شما نامشخص است.

بي گدار 
به آب نزنيد 

ــت هاي نفوذ رطوبت به آب خالص اشاره  ـ تس
ــور يا  دارند و اين به معناي مقاومت در برابر آب ش

آب هاي داراي امالح نيست.
ــتفاده از گجت هاي داراي رتبه  مقاومت در  ـ اس
ــود،  ــر نفوذ آب، زير دوش حمام توصيه نمي ش براب
ــيد، چرا كه  ــن اتفاق رخ داد نگران نباش ــا اگر اي ام
ــيبي نمي بيند، اما اگر اين عمليات  دستگاه شما آس
بارها و براي مدتي طوالني تكرار شود ممكن است 
ــتگاه آسيب ببيند و در شرايطي نيز نفوذ آب به  دس

آن از گارانتي دستگاه خارج است.
ــوذ در دماي 15 تا  ــياري از آزمون هاي نف ـ بس
35 درجه سانتي گراد صورت مي گيرد. در شرايطي 
ــادگي به  ــت رطوبت بس ــونا ممكن اس همچون س

دستگاه شما نفوذ كند. 
ــاعت ها  ــه داليلي واضح  بندهاي چرمي س ـ ب

ضد آب نيستند.
ـ  تست نفوذ در بيشتر موارد با بسته شدن همه 
ورودي ها و خروجي هاي گجت صورت مي گيرد. از 

بسته بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.
ــتگاه به آن  ــازنده دس ــر از مواردي كه س ـ غي
اشاره مي كند، هيچ گاه نبايد درحالي كه دستگاه زير 
ــت، دكمه هاي آن را فشار دهيد، زيرا فشار  آب اس
هريك از دكمه ها ممكن است راه را براي نفوذ آب 

به دستگاه باز كند.

نكات مهم

مقاوم در برابر آب به معناي ضد آب بودن نيست

IP قابل استفاده در شرايطمدت زمان مقاومتسطح مقاومتكد
نامشخصنامشخصبدون مقاومت0

باران سبك10 دقيقهمقاوم در برابر چكه كردن عمودى آب1

 مقاوم در برابر چكه كردن عمودى آب در وضعيتى كه دستگاه حداكثر2
باران سبك10 دقيقه 15 درجه كج شده است

 مقاوم در برابر اسپرى مستقيم آب در وضعيتى كه دستگاه حداكثر3
باران و اسپرى5 دقيقه60 درجه كج شده است

باران، اسپرى و پاشيدن آب5 دقيقهمقاوم در برابر اسپرى و پاشيدن آب در هر جهت4

باران، پاشيدن آب و تماس مستقيم با شير آب آشپزخانه و حمام3 دقيقه از فاصله 3 مترىمقاوم در برابر آب با فشار كم از نازل 6/3 ميلى مترى در هرجهت5

باران، پاشيدن آب، تماس مستقيم با شير آب آشپزخانه و حمام، 3 دقيقه از فاصله 3 مترىمقاوم در برابر آب با فشار باال از نازل 12/5 ميلى مترى در هر جهت6
استفاده در فضاى باز در شرايطى همچون درياى توفانى

باران، پاشيدن آب و سقوط اتفاقى در آب30 دقيقهمقاوم هنگام غوطه ور شدن در آب به عمق 1 متر تا مدت 30 دقيقه7

 مقاوم هنگام غوطه ور شدن در آب با عمق بيش از 1 متر 8
باران، پاشيدن آب و سقوط اتفاقى در آبمتغير(توليدكننده  بايد حتما به عمق آب اشاره كند)

جدول2: مقاومت در برابر رطوبت

IP اندازه جسم جامد قابل نفوذسطح مقاومتكد

نامشخصبدون مقاومت0

مقاوم در برابر تماس با سطوح بزرگ بدن همچون پشت دست، مقاومت 1
كمتر از 50 ميلى مترنداشتن در برابر نفوذ عمدى توسط اعضاى ديگر بدن  همچون انگشتان

كمتر از 12/5ميلى مترمقاوم در برابر نفوذ انگشتان دست يا موارد مشابه2
كمتر از 2/5ميلى مترمقاوم در برابر نفوذ ابزارها، سيم هاى ضخيم و موارد مشابه3
كمتر از 1 ميلى مترمقاوم در برابر نفوذ بيشتر سيم ها، پيچ ها و موارد مشابه4
نامشخصمقاومت جزئى در برابر نفوذ گرد و غبار مضر5
نامشخصمقاومت كامل در برابر نفوذ گرد و غبار مضر6

جدول1: مقاومت در برابر گرد و غبار

يكشنبه 6 ارديبهشت 1394/ شماره 6515



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51507 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

تالش

مانند شماره هاي پيش صفحه تالش را از نظراتتان محروم نكرده ايد و پرسش ها 
ــتاده ايد. براي تالش دو شماره پيش (با يك اشاره  ــنهادهايتان را براي ما فرس و پيش
سلفي بگيريد، كليك 513) پيام هايتان به دستمان رسيده كه تعدادي را انتخاب كرده  

و به آنها پاسخ مي دهيم.
ــماره پيش در مورد گجتي به نام پودو بود كه در واقع دوربيني  مقاله تالش دو ش
است كه به هر سطحي مي چسبد و مي توان با آن عكس سلفي انداخت. اين دوربين 
با تلفن همراه كار مي كند و جايگزيني براي مونوپاد محسوب مي شود. البته اين گجت 
ــده  ــوند، هنوز وارد بازار نش مانند همه گجت هايي كه در صفحه تالش معرفي مي ش
ــت، ولي به محض عرضه شدن 89 دالر قيمت خواهد  ــتارت آپ اس و در حد يك اس

داشت.
ــته  جاي پيشرفت  ــي از دزفول ابتدا از گجت پودو تعريف كرده  و نوش آقاي نرگس

دارد و سپس عنوان كرده  بهتر است نمايشگر لمسي به صورت كشويي درون گجت 
كار شود تا بتوان با آن فيلم و عكس ها را مشاهده كرد. در پاسخ بايد گفت گرچه پودو 

مدام بايد با تلفن همراه در ارتباط باشد، ولي اين هم حرفي است.
آقا يا خانم ملكي از اراك نوشته  مي توان از پودو به عنوان دوربين مداربسته استفاده 
ــلفي ساده براي آن متصور شد ،  ــتري را غير از گرفتن يك س كرد و كاربردهاي بيش
همچنين آرزو كرده  جوانان كشورمان در اين زمينه پيشقدم باشند و فقط مصرف كننده 
نباشيم. بايد بگوييم كليك و بخصوص صفحه تالش هم آرزويي مشابه دارد و اتفاقا 

سازنده هاي پودو هم امكاناتي فراتر از يك دوربين سلفي را براي آن در سر دارند.
خواننده ديگري به نام رنجبري زاد از تبريز تشكر كرده  و نوشته اند: «فقط مي توانم 
ــبانيان هم از اصفهان نظري در مورد  ــت.» آقاي ش ــاز اس بگويم پودو جالب و كارس
تالش سه شماره پيش فرستاده  و از ايده دانيال (دكل موبايل قابل حمل، كليك 512) 
تعريف كرده است. به نظر او گجت گوتنا براي سازمان هايي كه در مناطق فاقد آنتن 

فعاليت دارند، بسيار مفيد است.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش لِنا سـوليس مي رساند. شايد در 
آينـده نه چندان دور يكي از اعضاي طرح او 
شديد! عالوه بر اين،  كليك دست افرادي كه 
توانسته اند ايده دانش بنيان خود در فضاي 
آي.تي را به يك كسـب و كار تبديل كنند به 
گرمي مي فشـارد. ما را از شـنيدن ايده هاي 
خود محروم نكنيـد، كليك بي صبرانه منتظر 

شماست.
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir
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تالش شماكي

رامين فتوت
ــوليس، به دليل شغلش زياد به سفر مي رفت و  لِنا س
ــت،  ــخصي داش چون زمان كمي براي انجام كارهاي ش
ــو به خشكشويي مي داد.  لباس هايش را براي شست وش
ــك كار وقتگير را از  ــويي ي ــتن لباس ها در خشكش شس
روي دوش او برداشته بود، اما سپردن اين كار به ديگران 
ــود، نبود. چند  ــه هم به آن خوبي كه تصور مي ش هميش
ــدن  بار رنگ لباس هايش به هم ريخت و در آخر گم ش
ــه مهم به آن  ــي از پيراهن هايش كه براي يك جلس يك
ــت و او را به فكر  ــش را به هم ريخ ــت، اعصاب نياز داش
ــاله به قدري براي لنا مهم بود كه پس  فرو برد. اين مس
از بالهايي كه سر لباس هايش آوردند، دائم فكر مي كرد 

چه كار كند؟
ايده

ــتجو درباره يك راه حل كارآمد و سريع را غير  او جس
ــروع كرد. لنا دنبال روشي بود  از روش هاي متداول ش

ــادي از او نگيرد، در  ــان زي كه زم
ــد افراد  ــتجوهايش متوجه ش جس
ــا زندگي مي كنند و  زيادي كه تنه
ــي را ندارند،  فرصت چنين كارهاي
ــريع لباس  ــوي س ــه شست وش ب
ــريع ترين و  ــد. قطعا س ــاز دارن ني
ــان ترين راه براي اين كار غير  آس
لباسشويي  ماشين  از خشكشويي، 
ــي بود  ــا دنبال روش ــت، اما لن اس
ــتفاده  ــه بتواند همه جا از آن اس ك
ــه همين دليل  ــفر. ب كند؛ حتي س
ــبيه يك صابون كه هيچ  چيزي ش
ــا يك گجت  ــود ي ــت تمام نش وق

ــه ايده گنگ بود و  ــت، گرچ الكترونيكي را در ذهن داش
جاي كار زيادي داشت.

لنا با استارت آپ غريبه نبود و مي دانست بايد از صفر، 
ــابقه  ــال ها پيش س ــروع كند. او س ــك كار جديد را ش ي
ــت، ولي چون ناكام  ــخصي را داش راه اندازي چند كار ش
ــتخدام يك  ــده و حاال در اس مانده بود، از آن فضا دور ش
شركت بود، به كار مشابهي فكر نمي كرد، اما با اطالع از 
ــت ناگهان ايده اي به  اين مورد و نيازي كه خودش داش
ــرش زد و به اين فكر افتاد هر طور شده چيزي بسازد  س
كه با آن بتوان سريع و مطمئن لباس شست. 24 ساعت 
ــم دلفي را براي ايده انتخاب كرد و كار  ــت كه اس نگذش

شروع شد.
تالش

ــمندان  ــد دانش ــا تحقيقات زيادي كرد و متوجه ش لن

روي روش هاي مشابه كه بتوان 
ــت ـ حتي  ــاني لباس شس به آس
ــوينده ـ كار  بدون نياز به ماده ش
ــه تحقيقات  ــا نتيج ــد، ام كرده ان
ــول تجاري  ــه توليد يك محص ب
ــت.  اس ــده  نش ــر  منج ــق  موف
ــا پيدا  ــى كه لن ــن روش موثرتري
كرد استفاده از اولتراسونيك بود. 
ــونيك روشي است كه در  اولتراس
ــتفاده از امواج  علم و صنعت با اس
ــي را انجام مي دهد. در  مافوق صوت كاربردهاي متفاوت
صنعت شست وشو با اولتراسونيك مي توان با ايجاد امواج 
صوتي درون آب، لكه و كثيفي را از لباس خارج كرد. لنا 
ــنا شد، پس  ــو آش با اين روش و كاربرد آن در شست وش
ــه داد تا ببيند چيز جالبي پيدا مي كند  به تحقيقاتش ادام

يا نه.
در اولين اقدام در اينترنت دنبال اين روش گشت، اما 
ــگاه هاي  اطالعات كافي روي وب نبود و بايد به آزمايش
ــر مي زد تا اطالعاتش  مختلف و متخصصان اين كار س
كامل مي شد. او با پشتكار به تمام آزمايشگاه هاي آلمان 
و سوئيس سر زد تا از نزديك با كاربردهاي اولتراسونيك 
ــد اين روش براي كارهايي نظير  ــود. متوجه ش ــنا ش آش
ــياري ديگر استفاده دارد  برش، جوشكاري، تصفيه و بس
ــدا كرده بود براي  ــي همان طور كه در اينترنت هم پي ول

ــونيك استفاده نشده  ــتي چندان از اولتراس موارد بهداش
ــگفت زده شد و تعجب كرد  ــت. همانجا بود كه لنا ش اس
ــده است، بنابراين  چرا تاكنون روي اين موضوع كار نش
ــد ايده اش را عملي كند.  تصميمش جدي تر و مصمم ش
ــتفاده از امواج  ــازد كه با اس ــدد برآمد گجتي بس او درص
ــويد بدون اين كه  ــونيك لباس ها را درون آب بش اولتراس
ــويي يا دخالت دست نياز باشد، گجتي  به ماشين لباسش

جادويي كه خودش نياز داشت.
چالش

ــود، ايده اش عملي  ــه لنا گرفته ب ــورت هايي ك با مش
ــازي  ــرمايه هنگفتي براي پياده س و قابل اجرا بود، اما س
ــه او در آلمان زندگي مي كرد، پيدا  ــت. از آنجا ك نياز داش
كردن سرمايه گذار و متقاعد كردن آنها خيلي سخت بود، 
بنابراين او نيز مانند بسياري ديگر به فكر كمك گرفتن از 

سايت هاي جمع آوري اعانه افتاد و تصميم گرفت طرحش 
ــايت ايندي گوگو  ــر كند. او س را روي يكي از آنها منتش
ــرد. به  ــاب ك ــن كار انتخ ــراي اي (Indiegogo) را ب
اشتراك گذاري ايده روي چنين سايت هايي نه تنها فرآيند 
ــه باعث تبليغ و  ــهيل مي كند، بلك ــرمايه را تس جذب س
ــود، زيرا افراد و رسانه هاي  ــدن كار نيز مي ش شناخته ش
ــر مي گذرانند. گرچه  ــايت ها را از نظ زيادي مدام اين س
ــايت هاي جمع آوري سرمايه جمعي مثل كاتاليزور كار  س
ــدن پول، استرس و  را جلو مي اندازند، اما پس از جمع ش
فشار زيادي به ايده پرداز وارد مي شود، زيرا بايد پاسخگوي 

كساني باشد كه پول داده  و كمك كرده اند.
خوشبختانه لنا با هوشياري و كمك افرادي پرانرژي 
ــت با موفقيت اين  ــه در كنارش جمع كرده بود توانس ك
مرحله را پشت سر بگذارد و سرمايه جمع شده را بخوبي 
ــكالت زياد، نمونه هاي اوليه  مديريت كند تا با وجود مش
ــود. توليد قطعه سخت افزاري به خودي  ــاخته ش دلفي س
ــواري است، حال فكر كنيد يك استارت آپ  خود كار دش

بخواهد اين كار را انجام دهد.
آينده

ــده و لنا به  ــاخته ش ــون نمونه هاي اوليه دلفي س اكن
ــتفاده از  ــت. او فكر مي كند اس آينده آن خيلي اميدوار اس
چنين گجت هايي مثل موبايل فراگير خواهد شد. توصيه 
ــت: «به  ــرادي مثل خودش نصيحت پدرش اس او به اف
نصيحت هايي كه مردم مي كنند گوش كن سپس تصميم 

خودت را بگير.»
دلفي چيست؟

ــت  ــبيه صابون اس ــي يك گجت الكترونيك ش دلف
ــوينده قابل حمل ناميد. براي  كه مي توان آن را يك ش
ــراه لباس هاي چرك و  ــتفاده از دلفي بايد آن را هم اس
ــرار داد. 30 دقيقه بعد بدون  ــتي از آب ق پودر داخل تش
ــار يا دخالت دست تمامي چرك و كثيفي  هيچ گونه فش
ــود و مي توان لباس را آب  ــاف پارچه زدوده مي ش از الي

كشيد و دوباره پوشيد.
ــه در دل آن قرار دارد كار  ــتنده ك دلفي با يك فرس
ــتنده امواج فراصوت (اولتراسونيك) با  مي كند. اين فرس
طول موج هاي مختلف را درون آب مي فرستد كه حباب 
ــرك از لباس خارج  ــاد مي كند و به كمك امواج چ ايج
ــود. به عبارت ديگر دلفي كثيفي را با لرزش هايي  مي ش
ــد. در نتايج به  ــاد مي كند از پارچه خارج مي كن كه ايج
ــرژي كمتري از  ــت 80 درصد ان ــت آمده، اين گج دس
ــويي مصرف مي كند، ضمن اين كه هيچ  ماشين لباسش

صدايي ندارد.
ــده  ــته ش نام دلفي به اين دليل از روي دلفين برداش
ــترين استفاده را  ــونيك بيش كه دلفين ها از امواج اولتراس
ــيده  ــن گجت هنوز به توليد انبوه نرس ــد. البته اي مي كنن
ــاي آن با قيمت  ــتين نمونه ه ــد ماه آينده نخس  و تا چن

109 دالر عرضه مي شود.

لباسشوي همراه
اين گجت شست وشوي لباس را در سفر راحت مي كند

(Lena Solis) نام: لِنا سوليس
كشور: سوئيس

(Dolfi) نام ايده: دلفي
dolfi.co :سايت
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با

سري بعدي بازي هاي 
ولفنشتاين سينمايي تر مي شود

به گفته  MachinGames، ورودي بعدي سري 
ــتر يك پيش درآمد است تا  ــتاين، بيش بازي هاي ولفنش
ــه  1940، اجازه  القاي  ــتان در ده ادامه؛ زيرا روايت داس
ــازندگان مي دهد. سازندگان  حالتي سينمايي تر را به س
ــه بعضي از ايهامات  ــخ دادن ب از اين فرصت براي پاس
 Wolfenstein: The New Order ــي  رواي
ــتفاده خواهند كرد. از اين دست مي توان به ماجراي  اس
ــتيابي نازي ها به فناوري فوق  پيشرفته  و  چگونگي دس

پيروزي تاريخيشان اشاره كرد. 
بازي Wolfenstein: The Old Blood دو 
داستان در هم تنيده را در هشت فصل روايت خواهد كرد. 
با اين كه بازي به نوعي يك بسته  الحاقي بر بازي قبلي 
ــالح ها، دشمنان و محيط هاي  خواهد بود، اما بيشتر س
ــتند. در عين حال برخي عناصر بازي  روايت جديد هس
ــتم Commander بهبود يافته اند.  قبلي مانند سيس
ــخصيت اصلي بازي، بي.جي.بالكوويكز نيز به يك  ش
وسيله  تازه براي از بين بردن دشمنان مجهز شده است. 
اين سالح كه به شكل لوله اي توخالي بوده و به صورت 
ــتي و دودستي قابل استفاده است، اجازه  حمالت  تكدس

خوفناكي را به او مي دهد.
ــتان اين نسخه به چند  ــازندگان، داس طبق گفته  س
ــاعت پيش از آغاز New Order ختم خواهد شد.  س
ــخه  2001 اين سري، يعني  ــاره به نس در كنار چند اش
ــار  انتظ  ،Return to Castle Wolfenstein
ــش هاي هواداران اين سري  مي رود به بسياري از پرس

پاسخ داده شود. 
 Hearthstone  عرضه 
براي دستگاه هاي همراه

ــازي  ب ــه   عرض از  ــمي  رس ــورت  به ص ــزارد  بلي
Hearthstone، يكي از موفق ترين آثار اين شركت 
در سبك بازي هاي استراتژيك در بازار موبايل خبر داد. 
ــي Hearthstone براي صفحه هاي  ــخه  موبايل نس
ــا در حجم  ــده، ام ــازي ش ــل بهينه س ــر موباي كوچك ت
ــواي آن تغيير خاصي رخ نداده و اگر با نام كاربري  محت
ــته هاي  ــويد، به همه  دس ــي خود به بازي وارد ش كنون
ــت. تمام موارد  ــي خواهيد داش كارت قبلي خود دسترس
ــخه  PC و تبلت اين بازي  ــاي موجود در نس و گزينه ه
ــويق  در اختيار كاربران تلفن همراه خواهد بود. براي تش
كاربران به دانلود نسخه  موبايلي، بليزارد گزينه اي براي 
آنها قرار داده كه در صورت اتمام يك دست بازي روي 
گوشي موبايل، چه در صورت برد چه باخت، يك دسته 
ــه آنها هديه  ــيك از Hearthstone ب كارت كالس

خواهد شد.
نسخه  موبايلي Hearthstone هم براي اندرويد 
ــر شده است. نسخه  iOS را بسادگي  و هم iOS منتش
ــخه  اندرويد  ــرد، در حالي كه يافتن نس مي توان پيدا ك
ــت. البته انتظار مي رود طي روزهاي  كمي مشكل تر اس
ــدن اين نسخه، راحت تر بتوان آن  آينده و با مطرح تر ش

را در جستجوها پيدا كرد.

مجيد رحماني
Mortal Kombat X بهترين بازي اين مجموعه 
ــت. بازي عمق زيادي دارد، مكانيك هاي آن  تا امروز اس
ــتر از تمام 9 نسخه   قبلي ويژگي هاي  غني تر شده  و بيش
جديد دارد. مهم تر از همه ، خطر شركت سازنده در اضافه 
كردن هشت شخصيت جديد به بازي است، شخصيت هاي 
قديمي نيز به شيوه  جذاب و ممتازي معرفي يا به مجموعه 
بازگردانده شده اند. اولين عاملي كه باعث مي شود مورتال 
ــراي طرفداران قديمي اين مجموعه و  كامبت 10، هم ب
هم براي مخاطباني كه تازه مي خواهند آن را تجربه كنند 
جذابيت و حس تازگي خاصي داشته باشد، دايره  گسترده  

كاراكترهايي است كه مي توان انتخاب كرد.
ــخصيت را  ــا، بازي 24 ش ــاب DLCه بدون احتس
ــوم از  ــت كم يك س ــما قرار مي دهد كه دس در اختيار ش

ــتند؛ نه اين كه رنگ  ــا كاراكترهايي كامال جديد هس آنه
ــرده و تغييراتي جزئي  ــخصيت ها را عوض ك ــي از ش يك
ــارزه اي نادري به  ــند. بازي هاي مب در حركاتش داده باش
ــخصيت هاي  ــود جرات مي دهند با وجود حجم زياد ش خ
ــي خانه تكاني كند و  محبوب نزد طرفداران، چنين اساس
ــاال مورتال كامبت 10 با اين خانه تكاني حتي بهتر هم  ح
 Kabal شده است. قطعا ما هم براي كاراكترهايي چون
ــي از طرفي چهره هاي  ــتيم، ول و Smoke دلتنگ هس
ــراوت و  ــد Takeda و Kung Jin ط ــدي مانن جدي
ــيده اند كه سخت است به  تازگي خاصي به گيم پلي بخش

دليل غيبت كاراكترهاي اشاره شده ناراحت شويم.
از بين شخصيت هاي جديد، Takeda چشمگيرترين 
ــر اين كه مورتال  ــت ب ــي را دارد و مهر تائيدي اس طراح
ــخصيت هاي  ــت 10 چقدر كارش را در پردازش ش كامب
ــت. تاكدا درست مانند يك  ــت انجام داده اس جديد درس
ــد. او تركيبي از  ــت و يكمي مي جنگ ــاي قرن بيس نينج
ــرفته دارد؛  ــنتي و تجهيزات مدرن و پيش ــالح هاي س س
ــير ليزري كنترل از راه دور كه مي تواند آن   ازجمله شمش
را جايي بكارد و هر وقت خواست بخواندش يا چاقوهاي 
ــوند. هرچند او  پرتابي كه با اصابت به هدف منفجر مي ش
تمام اين سالح ها و تجهيزات را با خود حمل مي كند، اما 
تبحر و مهارتش در هنرهاي رزمي حتي شايد فكر استفاده 

از آنها را هم به ذهن راه ندهد.
 ،NetherRealm به نسبت تمام ساخته هاي قبلي
ــخصيت ها به لطف انيميشن هاي ارتقا يافته  هر يك از ش
ــر به مخاطب  ــارزه اي خود را بهت ــبك مب و قدرتمند، س

ــال  ــخه  قبلي مورتال كامبت در س ــل مي كنند. نس منتق
ــان داد،  ــانه  هايي مختصر از اين ويژگي را نش 2011 نش
ــيدن به آن  ــتي در راه رس ــاي درس Injustice قدم ه
برداشت و حاال مورتال كامبت 10 بقيه كار را به سرانجام 
ــا روان ترين و  ــده ب ــت. اين قضيه باعث ش ــانده اس رس
ــه  مورتال كامبت  ــن گيم پلي در مجموع واقعگرايانه تري

مواجه شويم.
ــتمي  ــي ديگر از ويژگي هاي جالب گيم پلي، سيس يك
ــما امكان مي دهد سه  ــت كه ابتداي هر مبارزه به ش اس
توانايي براي هر كاراكتر انتخاب كنيد كه البته به لطف آن 
ــتري براي كشف، امتحان كردن و نمايش  چيزهاي بيش
دادن به بازي اضافه شده است. Liu Kang اين تنوع را 

نقد و بررسي بهترين بازي سري مورتال كامبت

 اتحادي مرگبار 
بين گذشته و حال

خبر داغ

سياوش شهبازي
ــام  ن ــي،  نقش آفرين ــبك  س ــواداران   ه
ــن  اي ــا  ب را   Obsidian  Entertainment
ــاي ويدئويي  ــرام بازي ه ــوب و قابل احت ــاخه  محب ش
ــنام، عناويني  ــتوديوي خوش ــد. اين اس عجين مي دانن
ــب هاي نِِوروينتر 2 و مجموعه هاي الحاقي اش،  چون ش
پروتكل آلفا، فالوت: وگاس نو، Wasteland 2 و... را 
در كارنامه  خود دارد؛ عناويني كه هريك به تنهايي براي 
تثبيت جايگاه يك استوديوي بازيسازي كفايت مي كند. 
ــاوري از توليد  ــرفت فن از طرفي با توقعاتي كه پيش
بازي ها پديد آورده، توليد بازي هاي خاص و اقليت محور 
با استقبال كمتري از سوي سازندگان روبه رو شده است. 
ــت بازي اش را وارد  ــيديان تصميم گرف از همين رو آبس
كيك استارتر كند تا بودجه  الزم را براي توليد اين بازي 
 Pillars of Eternity جذب كند. با اين اقدام، بازي
ــت و باالترين  ركورد جذب كمك هاي مردمي را شكس

رقم را به دست آورد. 
 Pillars of Eternity ــب،  اين ترتي ــه  ب

ــار ديگر عناوين  ــازار آمد و در كن ــه ب ــت) ب (اركان ابدي
ــه زد.  ــگ حكومت تكي ــر اورن ــي ب ــزرگ نقش آفرين ب
ــتقيم بازي هاي  ــاده، وارث غيرمس ــازي فوق الع ــن ب  اي
و   Baldur’s Gate، Icewind Dale
ــه هركدام به  ــت ك Planescape: Torment اس
ــبك نقش آفريني  ــهمي بسزا در تبديل س نوبه  خود س
ــام آنها بر پايه  موتور  ــتند. تم به صورت امروزي اش داش
ــده اند (موتوري گرافيكي كه از آن  ــاخته ش اينفينيتي س
براي ساخت بازي هاي نقش آفريني ايزومتريك استفاده 

مي شود).
ــن و  از پيچيده تري ــي  ــت يك ابدي ــازي اركان  ب
ــبك نقش آفريني ايزومتريك  غني ترين بازي هاي س
ــتفاده  ــازندگان ترجيح داده اند به جاي اس ــت. س اس
ــود را دارد، به  ــاص خ ــه لطف خ ــگان ك از صداپيش
ــتان  توصيف هاي متني روي بياورند و در نتيجه داس
ــرمايه و  ــه هيچ گاه با س ــند ك ــازي را غنايي ببخش ب
ساعت هاي محدود ضبط صدا ممكن نيست. تنوع در 
اين بازي بسيار است و اگر اهلش باشيد، ساعت هاي 
ــپري خواهيد كرد، بدون آن كه گذر  زيادي را با آن س

زمان را متوجه شويد.
ــتان بازي در دنياي تخيلي ايئورا رخ مي دهد.  داس
ــرار دارد. فرزندان  ــرزمين دايروود ق ــورا در دل س ايئ
دايروود در پي پديده اي نوظهور به يك بيماري ناگوار 
ــه بيماري تهي  ــده اند و در بدو تولد مبتال ب ــار ش دچ
ــا  پيكري عاري از روح به دنيا پا مي گذارند.  ذاتي و ب
ابتداي داستان، قدرتي نهان در شخصيت اصلي بيدار 
ــت و بر ارواح و  ــد يك بنگر اس ــود. او درمي ياب مي ش
ــتان،  ــرت دارد. در طول داس ــتگان بصي زندگي گذش

قهرمانان ما بايد به راز بيداري خود پي برده و در عين 
حال چاره اي براي درمان ُتهي ذاتان بينديشند.

ــيد، دنياي اركان ابديت براي  اگر اهل مطالعه باش
ــما به مثابه شاعري تواناست كه سطور بي شمارش  ش
ــروود به تحرير  ــه دنياي داي ــيدن ب براي جان بخش
ــت كالم آن واقعا  ــت و بالغ ــت و فصاح درآمده اس

نقد و بررسي ار

ستون هاي

Mortal Kombat X :عنوان بازي
پلتفرم: 

PC، PS4، PS3، X360، Xbox One
ناشر:

Warner Bros Interactive Entertainment
سازنده: 

 NetherRealm Studios, High Voltage
Software

سبك: مبارزه اي
امتياز: 8/5

Pillars of Eternity :عنوان بازي
پلتفرم: 

Microsoft Windows، OS X، Linux
Paradox Interactive :ناشر

Obsidian Entertainment :سازنده
سبك: نقش آفريني

امتياز: 9
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ازي

ترس پيكسلي

ــك  ــا گرافي ــي ب ــته بازي هاي ــال گذش ــد س در چن
ــژه اي بين گيمرها پيدا  ــلي محبوبيت و جايگاه وي پيكس
ــا بهره گيري از  ــد بازي ب ــا هر ماه چن ــد و تقريب كرده ان
ــوند.  ــبك هاي مختلف عرضه  مي ش  اين گرافيك در س
ــبك  ــتقل در س ــي مس Uncanny Valley عنوان
«وحشت بقا» است و مانند بازي هاي بنيانگذار اين سبك، 
ــتجوي محيط و  بخش معقولي از گيم پلي خود را به جس
حل كردن معماهاي مختلف اختصاص داده است. بخشي 
ــت يعني به دلخواه شما و  ــتان آن نيز انتخابي اس از داس
اين كه چقدر به دنبال يافتن جزئيات داستان باشيد برايتان 
آشكار مي شود. با اين كه بازي دو بعدي است، اما اتمسفر 

گيرايي دارد و حتما آن را دوست خواهيد داشت.
غرب وحشي

مقطعي از تاريخ آمريكا كه از آن به عنوان غرب وحشي 
ياد مي شود يكي از بازه هاي زماني محبوب فيلمسازها و 
بازيسازهاست. با اين كه بتازگي ديگر فيلم چنداني با اين 
موضوع توليد نمي شود، اما بازي ها هنوز به آن مي پردازند. 
Wild Frontera يك بازي تيراندازي با زاويه  دوربين 
ــت كه در آن وظيفه  شما مبارزه كردن با  باال به پايين اس
موج هاي دشمنان و غول آخرهاي استثنايي است تا نهايتا 
ــمت مرز باز كنيد. اگر دنبال  بتوانيد راه گريز خود را به س
يك بازي چالش برانگيز با اكشن سريع هستيد، مي توانيد 

اين عنوان را براي PC تهيه و تجربه كنيد.
سفر در زمان

بازي The Perils of Man كه در سبك معمايي 
اشاره و كليك توليد شده داستان دختري به نام آناست كه 
ــده اش دريافت  ــك روز ناغافل هديه اي از پدر مفقود ش ي
مي كند و درگير ماجراي رازآلودي مي شود كه او را به سفر 
ــاند. در نهايت او بايد تصميم بگيرد آينده   در زمان مي كش
ــت يا دستاوردي  قابل پيش بيني، نفريني براي انسان هاس

ارزشمند براي بشريت به شمار مي رود؟
خطرهاي دنياي آينده

ــتيد،  ــتداران بازي هاي مخفي كاري هس ــر از دوس اگ
بازي هاي Solarix و Stealth Inc 2براي شماست. 
ــاي علمي ـ تخيلي  ــناك با فض Solarix عنواني ترس
ــت و مراحل آن به گونه اي طراحي شده  كه بازيكنان  اس
به انتخاب خود مي توانند آنها را به صورت مخفي كاري يا 
ــن پيش ببرند. در دومين بازي يعني  پر زد و خورد و اكش
Stealth Inc 2: A Game of Clones نيز هدايت 
ــت  از يك  يك كلون را به عهده داريد كه در تالش اس
ــات آزمايشي فوق پيشرفته كه اهدافي شيطاني را  تاسيس
دنبال مي كند، بگريزد. نسخه  اول اين بازي كه سبك آن 

پازل سكوبازي است، محبوبيت زيادي به دست آورد.

پيدا كرده تا در حين مبارزه خود را به موقعيتي تغيير دهد 
كه سالمت ازدست رفته اش را بازمي گرداند و Torr كه 
از شخصيت هايي جديد است، مي تواند كاراكتر ديگري را 
ــند. شايد  ــاب رقيب را برس به خدمت گرفته و با هم حس
ــتر انتظار داريد اين ويژگي ها را در بازي هايي مانند  بيش
Persona 4 يا BlazBlue مشاهده كنيد، اما سازنده 
با قرار دادنشان در مورتال كامبت 10 روح تازه اي به آن 

دميده است.
ــارزات لطمه  ــي به لذت مب ــائلي كه كم ــي از مس يك
ــت نبودن كيفيت بصري شخصيت هاست.  مي زند، يكدس
ــخصيت جديد  بعضي از مبارز ها مثل Scorpion يا ش
D’vorah با هزاران جزئيات ريزي كه در چهره و لباس  

ــند، در حالي كه  آنها به كار رفته فوق العاده به نظر مي رس
ديگران مثل Sonya و Jacqui از جزئيات بسيار كمتري 
بهره مي برند و تكسچر به كار رفته براي چهره شان تقريبا 
ــر پس زمينه نيز  ــت. كيفيت محيط ها و تصاوي تخت اس
فوق العاده است و زماني كه با دو كاراكتر پرجزئيات تركيب 
مي شوند، متوجه مي شويد در حال مشاهده  يكي از بهترين 

گرافيك  هاي روي كنسول ها هستيد.
ــت 10 به  ــي مورتال كامب ــاي اصل ــي از ايراده يك
ــتاني آن مربوط است كه اتفاقا مانور زيادي  بخش داس
ــده بود. بزرگ ترين ضعف داستان  هم روي آن داده ش
ــت كه تقريبا با فضا و اتسمفر مجموعه  مورتال  اين اس
كامبت همخواني ندارد و از اين منظر مي توان تالش آن 

براي جلب رضايت افرادي كه ترجيح مي دهند انفرادي 
بازي كنند به نسبت نسخه هاي قبلي، ناموفق تر دانست. 
نويسندگي بد و صداپيشگي  نه چندان خوب قطعا سزاوار 
سرزنش هستند، ولي مشكل اصلي آنجاست كه داستان 
ــني خانوادگي  ــه اي براي گروه س ــت قص در تالش اس
ــه مي دانيم  ــد؛ در حالي كه هم ــان روايت كن و نوجوان
محوريت دنياي سري بازي هاي مورتال كامبت درباره  

مرگ و خشونت است.
ــي مورتال كامبت  ــن ترين جنبه هاي گيم پل از خش
ــاره مي شود. در اين نسخه  همواره به Fatalityها اش
نيز نه تنها فيتاليتي هاي معروف كاراكترها ديده مي شوند، 
ــده اند و همه  آنها از لحاظ  ــوارد جديدي نيز اضافه ش م
ــخه هاي قبل رقيب ندارند.  ــن بودن نسبت به نس خش
ــت بلند بااليي از فنون و زنجيره هاي  كاراكترها، فهرس
ــخه  قبلي در صورت وارد كردن  كمبويي دارند. مثل نس
ــمن، نوار X-Ray شما پر  ــيب هاي متوالي به دش آس
ــتفاده  درست از آن مي توانيد  مي شود كه در صورت اس
ــيب  ــده، آس ــينمايي و كارگرداني ش طي يك حمله  س
ــي  ــب خود وارد كنيد. تفاوت اساس ــتناكي به رقي وحش
ــت كه ارزش استفاده از آنها  ــخه اينجاس آن در اين نس
ــده و هر موقع كه بخواهيد مي توانيد از  بسيار بيشتر ش
ــويد و بالفاصله حركت كاراكتر را به  حمله منصرف ش
ــك زنجير كمبو متصل كنيد. همين حق انتخاب هاي  ي
ــار بازيكنان قرار  ــارزات در اختي ــن مب ــتري در حي بيش

مي دهد.
مبارزات و مدهاي جالبي نيز در سيستم آنالين بازي 
وجود دارد كه با توجه به سرعت اينترنت، احتماال تجربه 
ــد، زيرا  كردنش براي خيلي از ما به آرزو بدل خواهد ش
ــگ در بازي هاي مبارزه اي،  با وجود اهميت فراوان پين
ــه كمبوهايي خوش كنيم كه  ــت داريم دلمان را ب دوس
ــم، در حالي كه او چند  ــال مي كنيم به رقيب مي زني خي
ــت. در مجموع بخش  ــا را آورده اس ــه قبل دخل م ثاني
ــتاني  آن  ــده اي از كمبود امتياز بازي به بخش داس عم
بازمي گردد، اما چه كسي بازي مبارزه اي را براي بخش 

داستاني اش تجربه مي كند؟

بازى هفته

ــنگ تمام  ــيند. در توصيف صحنه ها س به دل مي نش
ــدا در فهم  ــت و آنجا كه نبود ص ــده اس ــته  ش گذاش
ــود، از عباراتي  ــخصيت ها موجب ابهام مي ش حس ش
ــده است. هر  ــتفاده ش ديگر براي وصف حال آنها اس
ــخصيت و هر نقطه و مكان مهم و كم ارزش بازي  ش

نيز پيشينه  مكتوب مفصلي دارد. 

ــازي حالتي گروهي و تاكتيكي موقعيت  گيم پلي ب
ــت و  ــك اس ــن ايزومتري ــه  دوربي ــيال دارد. زاوي س
پس زمينه هاي آن از پيش رندر شده اند. مانند عناوين 
ــروي بازيكن در نقشه،  ــيك اين سبك، با پيش كالس
مناطق آن ذره ذره نمايان شده و قسمت هاي رد شده 

با هاياليتي مجزا مشخص مي شوند. 
ــخصيت ها و گيم پلي آن كمابيش به  ــتم ش سيس
ــت،  اس ــبيه  Dungeons and Dragons ش
ــم  ــي به چش ــد در اين بين تفاوت هاي فاحش هرچن
ــمنان به كسب  ــتن دش مي خورد. به عنوان مثال، كش
تجربه منجر نمي شود و فقط با جستجو و كشف نقاط 
جديد چنين امري ميسر مي شود كه البته اين موضوع 

ممكن است به مذاق خيلي ها خوش نيايد.
بازي با ساخت شخصيت آغاز مي شود و از همين 
اول مي توان پرمايگي اثر را مشاهده كرد. 11 كالس 
ــود دارد كه هركدام تجربه   مختلف براي انتخاب وج
متفاوتي از گيم پلي را براي بازيكن پديد خواهد آورد. 
براي مثال، كالس سايفر، از روح دشمن براي صدمه 
زدن به او استفاده مي كند. درويدها هم كه به سحر و 

جادو مسلط هستند، قادرند تغيير شكل دهند. 
ــتان بر گزينه هاي  ــخصيت اصلي داس كالس ش
ــتقيم دارد. بازيكن مي تواند  ــي ديالوگ اثر مس انتخاب
ــري را كه در  ــت نف ــج نفر از هش ــفرهايش پن در س
ــير خود مي يابد با خود همراه كند. هر يك از اين  مس
ــا خصوصيات منحصر به فردي دارد. در عين  كاراكتره
حال مي توان اعضاي ديگري را هم به استخدام خود 

درآورد كه البته هزينه هاي جدا دارد.
ــتان  ــي دارد و به داس ــاي جانب ــازي ماموريت ه ب

ــت با حضور  ــد. هر ماموري ــط خاصي ندارن اصلي رب
شخصيت هاي خاص خود روايت شده و ممكن است 

چند نتيجه  مختلف داشته باشد.
در طول بازي، بر اساس كالس انتخابي و اعمال 
ــد. رفتارهاي  ــان مردم مطرح خواهيد ش خود، در مي
خيرخواهانه يا كينه توزانه  شما به شهرت تان دامن زده 
و اثر مستقيمي در داستان بازي دارد. در بازي قابليتي 
به نام ديده باني است كه در اين حالت مي توانيد بدون 
ــتقيم و درگيري، تله ها و گنج هاي مناطق  دخالت مس
ــي كرده، با خنثي و فعال كردن مجدد  خاص را بررس

تله ها، آنها را بر ضد دشمنان استفاده كنيد.
بازي دو عنصر استقامت و سالمت دارد. استقامت 
ــراي پر كردن  ــود، اما ب ــاي هر نبرد پر مي ش در انته
سالمت به استراحت نياز است. استراحت نيز از طريق 
ــافرخانه يا اردو زدن ميسر است. اگر در  رجوع به مس
ــتقامت يكي از افراد تمام شود، بيهوش  حين نبرد، اس
مي شود و تا انتهاي نبرد از جا بلند نخواهد شد، اما اگر 
ــالمت يكي از همراهانتان كال از بين برود، در جا  س

مرده و ديگر به بازي بازنخواهد گشت.
ــمنان موجود در  ــد اطالعات خوبي از دش گفته ش
بازي در اختيار بازيكن قرار مي گيرد. اين اطالعات در 
كنار سيراب كردن عطش هواداران اين سبك بازي، 
نكات بسيار مهمي را درباره  نحوه  مقابله با نمونه هاي 
مختلف در اختيارشان قرار مي دهد. هر گروه از دشمنان 
ــتراتژي هاي خاصي براي شكست نياز دارد كه  به اس
ــايند  ــب همه  آنها با يكديگر به پيچيدگي خوش تركي
بازي ختم شده است. اين بازي براي هواداران سبك 

نقش آفريني لذت بخش خواهد بود.

ركان ابديت

ي جاودان
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نرم افزار موبايل

Fyuse :نام نرم افزار
ژانر: شبكه اجتماعي عكس محور

iOS  سيستم عامل: اندرويد و
حجم: 18/4 مگابايت

امتياز: 5 ستاره
ــتان  به اشتراك بگذاريد و البته فنون  ــي عالقه منديد و دلتان مي خواهد عكس هايتان را با دوس اگر به عكاس
ــت. Fyuse امكان اضافه  ــن خوراك خوبي براي شماس ــي را هم تجربه كنيد، اين اپليكيش تازه و جديد عكاس
ــي خاصي را در كنار ديگر امكاناتش به  ــتم ويرايش كردن متن را هم در اختيارتان قرار مي دهد و به نوعي سيس

شما عرضه مي كند.
ــن را از ديگر جامعه هاي مجازي عكاسي جدا مي كند، امكان آپلود  يكي از مهم ترين مواردي كه اين اپليكيش
ــما مي توانيد عكس هايي با نماي 360 درجه را آپلود كنيد و در صفحه   ــت؛ يعني ش عكس ها به  صورت پانوراماس
ــت كنيد و تجربه هاي جديدي از دنياي عكاسي پانوراما را با  ــاب كاربري درس ــت حس خودتان بگذاريد. كافي اس

ديگران به اشتراك بگذاريد.
ــن را با اينستاگرام مقايسه مي كنند و البته  برخي، اين اپليكيش
ــتاگرام هم ما با يك  ــتاگرام مي دانند. در اينس ــر از اينس آن را بهت
ــي  ــتيم، اما با امكانات عكاس ــي طرف هس جامعه  مجازي عكاس
ــا ثبت تصاوير چندزاويه اي،  محدودتري مواجه ايم. اين نرم افزار ب
ــگرهاي تلفن  ــرد و از حس ــي از محيط مي  گي ــر چندبخش تصاوي
ــتفاده مي كند تا ديگر كاربران بتوانند تصوير 360  هوشمندتان اس

درجه اي شما را به اطراف بچرخانند و تمام زواياي آن  را ببينند.
گرفتن تصاوير پانوراما كمي دقت مي خواهد تا زواياي هر ثبت 
ــد. از آنجا كه  ــه دار نكن ــم نيفتد و زيبايي تصوير را خدش روي ه
ــد، امكان  ــي باش Fyuse قصد دارد بيش از يك نرم افزار عكاس
ــما قرار  ويرايش هاي متفاوت و فضاي كاربري را نيز در اختيار ش
ــبكه هاي اجتماعي، تصاويرتان  داده و مي توانيد از طريق ديگر ش
ــتانتان به اشتراك بگذاريد. اين  ــر كرده و آن  را براي دوس را منتش
ــده  ــتم عامل اندرويد و iOS طراحي ش ــزار فعال براي سيس نرم اف
ــتم هاي   ــش وعده داده اند فكري هم به حال بقيه سيس و طراحان
عامل  بكنند. رايگان، جديد و خلوت بودن فضاي فعلي آن، بهترين 
ــبكه  اجتماعي تصويري در  ــت را براي امتحان كردن اين ش فرص

اختيارتان قرار مي دهد.
http://bit.ly/1HasbSO  :دانلود از كافه بازار
http://apple.co/1tP3jK7  :دانلود از آي تيونز

نسيم اسالم پور

ــن مختلف را به شما معرفي كنيم.  ــت ندهيد. در اين شماره قصد داريم چند اپليكيش ــن هاي اين هفته كليك را از دس ــتيد، اپليكيش ــرگرمي هس ــي يا س اگر اهل بازي، عكاس
ــت. گاهي بايد به تازه واردها هم ميدان بدهيم و تجربيات جديد را هم به  ــنيده باشيد، اما امتحان كردنشان خالي از لطف نيس ــايد تا به حال كمتر از آنها ش ــن هايي كه ش اپليكيش
برنامه  زندگي خودمان اضافه كنيم، به اين ترتيب، كمتر درگير كليشه ها مي شويم و مي توانيم دنياهاي تازه اي را به روي چشم هايمان باز كنيم. در دنيايي كه روزبه روز برنامه هاي 
تازه اي وارد بازار مي شود و هريك در رقابتي تنگاتنگ سعي دارد كاربران بيشتري را با خود همراه كند، به روزرساني نسخه هاي قديمي تر هم ترفند ديگري است كه طراحان به 

آن دست مي زنند. نظرتان چيست كه همين حاال امتحانشان كنيم؟

اپليكيشن هاي برتر هفته به انتخاب كليك

شيرجه در دنياي اپ هاي تازه

Whatsapp :نام نرم افزار
iOS  سيستم عامل: اندرويد و

حجم: 15/9 مگابايت
امتياز: 4/5 ستاره

در بين اپليكيشن هاي پيام رسان، واتس    آپ بيش از 
ــت. با گذشت چند  ــده اس ديگران از ديده ها پنهان بوده و توجه كمتري هم به آن ش
ــالي از ظهور اين نرم افزار، حاال شاهد اضافه شدن گزينه هاي تازه اي به آن هستيم  س
ــيده و توانسته توجه كاربران را  ــه  دنج خود بيرون كش كه تا حد زيادي، آن را از گوش
دوباره جلب كند. اين اپليكيشن، حاال به طراحي متريال پيوسته و از اين طريق، شكل 
ــختي مي توان آن  را با آنچه پيش از اين  ــت، جوري كه بس تازه اي به خود گرفته اس

بود، مقايسه كرد.
ــخه   عالوه بر ظاهر تازه  واتس  آپ، امكان تماس صوتي نيز براي كاربران در نس
ــد و ديگر الزم نيست دردسرهاي اضافه كردن  جديد، به طور خودكار فعال خواهد ش
امكانات مختلف را تحمل كنيد. از طرف ديگر، انيميشن هاي تازه و اعمال تغييراتي 
ــت كه پس از به روزرساني برنامه متوجه  در ظاهر كاربري برنامه، از ديگر نكاتي اس

آن خواهيد شد.
در حال حاضر، نسخه  به روز شده فقط در وبسايت خود اين اپليكيشن در دسترس 
كاربران قرار گرفته، اما بي شك كم كم به اپ استور و كافه بازار هم راه پيدا مي كند. 
اگر مايل هستيد زودتر با چهره  تازه  اين ريزه ميزه  پيام رسان آشنا شويد، مي توانيد از 

لينك اصلي زير آن را به روز كنيد.
http://www.whatsapp.com/download :دانلود نسخه  به روز شده

Fyuse :نام نرمافزار

انجمن مجازي عكاسان زنده

iTranslate Voice :نام نرم افزار
iOS  سيستم عامل: اندرويد و

حجم: 5/1 مگابايت
امتياز: 3 ستاره

ــدان دور حتي تصور اين كه  ــته اي نه چن در گذش
ــرف بزنيد و از يك  ــمندتان ح با تلفن همراه هوش
دستگاه پاسخ بگيريد سخت بود؛ اما حاال با پيشرفت 
فناوري برنامه نويسي و امكانات جديد سيستم هاي 
ــمند، فقط چند كليك ساده با چنين پديده اي  هوش
فاصله داريد. اپليكيشن iTranslate Voice به 
ــده كه مي تواند به 42 زبان زنده   شكلي طراحي ش
دنيا، برايتان ترجمه كند؛ البته هنوز زبان فارسي در 

اين فهرست ديده نمي شود.
ــان صحبت  ــن همراهت ــت رو به تلف ــي اس كاف
ــه يكي از  ــنيده ب ــه را ش ــزار، آنچ ــا نرم اف ــد ت كني
ــت، ترجمه كند. در اين  زبان هايي كه مدنظرتان اس
ــپ واژه يا جمله نياز  ــن، به هيچ وجه به تاي اپليكيش
ــخيص صدا هم شما را اذيت  ــت و سيستم تش نيس
ــا و بارها حرفتان  ــتيد باره ــد و مجبور نيس  نمي كن
ــه  موردنظر  ــا متوجه جمل ــش تكرار كنيد ت  را براي

شما بشود. 
ــما را  ــا مي تواند صداي ش ــن نرم افزار نه تنه اي
ترجمه كند، بلكه نوعي فرهنگ لغت نيز به حساب 
ــال معناي واژه  مخصوصي بوديد،  مي آيد و اگر دنب
مي توانيد تنها با گفتن واژه، معناي آن را پيدا كنيد.

ــردن واژه ها و  ــر اينها، امكان ذخيره ك عالوه ب
ــده اند نيز داريد و مي توانيد  جمالتي را كه ترجمه  ش
هرگاه اراده كرديد به آنها دسترسي پيدا كنيد. براي 
ــور ديگر  اهميت اين ويژگي تصور كنيد در يك كش
ــتورالعمل هاي  ــك و دس ــتيد و كارتان به پزش هس
ــكي مي افتد، احتماال پس از اين كه حرف هاي  پزش
ــتن آنها براي  دكتر معالج را ترجمه كرديد، نگه داش
ــتباه برايتان ضروري  ــري از بروز هرگونه اش جلوگي

خواهد بود.
دانلود از كافه بازار:

http://bit.ly/1DKShuB
دانلود از آي تيونز:

http://apple.co/1wgQkE7

هوشمند مترجم

Framed :نام نرم افزار
ژانر: بازي

iOS :سيستم عامل
حجم: 224/58 مگابايت

امتياز: 5 ستاره
ــتيد؟ آنهايي  اهل بازي هاي جذاب فكري هس
ــان مي رويد، ذهن تان را تسخير  كه وقتي سراغش
ــر  ــه يك مرحله را از س ــد از اين ك ــد و بع مي كنن
ــابي درگيرش  ــس مي كنيد حس ــد، ح مي گذراني
ــده ايد و بدتان نمي آيد از رمز مراحل بعدي هم  ش

هر چه زودتر سردربياوريد؟ 
ــي مي گرديد،  ــازي جذاب ــال چنين ب ــر دنب اگ
ــنهاد مي كنم Framed را دانلود كنيد. اين  پيش
بازي يك جور پازل است، اما پازلي كه اصال شبيه 
ــه فيلم هاي  ــت. اگر ب ــن داريد نيس ــه در ذه آنچ
پليسي قديمي عالقه داريد، بي شك اين جورچين 
ــت خواهيد  ــان اولين لحظات بازي دوس را از هم
داشت. شخصيت هاي اصلي بازي، سايه اي بيش 
ــتند كه با كاله  شاپو و سيگارهاي برگشان در  نيس
جستجوي حقيقت از تودرتوهاي دنياي تاريكشان 

مي گذرند.
ــت مثل يك اثر هنري جذاب،  اين بازي درس
ــخصيت ها و موزيك متن  ــكوت ش تركيبي از س
ــايد در نگاه اول، عنوان بازي به  ــت. ش جالب اس
ــد، اما كمي كه پيش برويد،  نظرتان ملموس نرس

مي بينيد با پازل جالبي درگير شده ايد. 
گرافيك و طراحي بازي به شكلي است كه شما 
را تا انتها همراه خودش مي كشاند. بازي حدود 22 
هزار تومان برايتان خرج برمي دارد، ولي باور كنيد 
سرگرم شدن با Framed، بيش از اينها مي ارزد. 
ــتم عاملتان  ــد سيس ــوش نكنيد باي ــتي فرام  راس

iOS 7  به باال باشد.
دانلود از آي تيونز:

http://apple.co/1BtDqll

جورچين كوچه پس كوچه ها

Whatsapp :نام نرمافزار
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سجاد تقى زاده بهجتى
ــده اى را انتخاب،  ــور اي ــل مطرح كرديم چط هفته قب
امكان سنجى، پخته و آماده كنيم تا به سوى اجراى آن پيش 
برويم. نقاط قوت و ضعف ديگر فروشگاه هاى اينترنتى را نيز 
بررسى كرديم و قرار گذاشتيم به نقاط قوت آنها بپردازيم و 
تاجايى كه ممكن است نقاط ضعف نداشته باشيم. حتى خود 
ــت، اين كه يك مجموعه  اين كار هم نوعى ايده پردازى اس
موفق را بررسى كنيد و مجموعه اى شويد با همان ويژگى ها 
ــتريان نقطه ضعف به حساب  بدون مواردى كه از نظر مش
ــيارى از كسب و كارهاى موفق در دنيا با همين  مى آيد. بس

شيوه ايده پردازى كرده و موفق شده اند.
فوق تخصصى عمل كنيد

ــختى مى توانند موفق شوند،  فروشگاه هاى عمومى بس
چرا؟ زيرا مخاطب براى خريد محصول به اطالعات زيادى 
ــود راحت تر تصميم گيرى  نياز دارد؛ اطالعاتى كه باعث ش
كرده و بتواند از تصميم خود در برابر ديگران نيز دفاع كند. 
اگر همه محصوالت را داشته باشيد، قطعا نه فرصت بررسى 
ــا را داريد و نه توان اين كار را به  تخصصى تك تك كااله
مثال هفته قبل بازمى گرديم، تصور كنيد فروشگاه تخصصى 
ــاى داريد، آيا مى توانيد اطالعات تخصصى  فروش انواع چ
ــيد، هر چاى براى چه زمانى  در خصوص انواع چاى بنويس
ــب است؟ صبح بهتر است صرف شود يا عصر يا آخر  مناس
ــب تر است؟ چقدر  ــب؟ چرا اين زمان براى مصرف مناس ش

چاى طبيعى است؟ چاى سفيد چه خواصى دارد؟ و اطالعات 
زياد ديگرى كه فقط براى چاى صادق است.

ــرى نيز ايجاد  ــما ارزش افزوده ديگ ــرور زمان ش به م
كرده ايد، اطالعات فراوانى از انواع چاى داريد، مى توانيد اين 
ــكل هاى مختلف ارائه كرده و اين باور را  اطالعات را به ش
در مخاطب خود ايجاد كنيد كه يك متخصص تمام عيار در 
ــتيد. باز هم زمان مى گذرد و شما در توليد  زمينه چاى هس
محتوا براى چاى تخصص بيشترى پيدا مى كنيد، اطالعات 
ــويد تا  بهترى ارائه مى دهيد و روز به روز تخصصى تر مى ش
جايى كه اسم آن را فوق تخصصى گذاشته ايم . آن وقت كمتر 
ــما رقابت كند؛ زيرا  مجموعه اى به خود جرأت مي دهد با ش
اين توانمندى در مجموعه شما يكشبه ايجاد نشده و قطعا در 

مجموعه ديگرى نيز يكشبه ايجاد نخواهد شد.
الزم نيست اتو كشيده باشيد

ــاى اطالعاتى و ... چند  ــيده، جدول ه متن هاى اتو كش
وقتى است كه فروش ندارد. شما با ديدن ويژگى هاى يك 
ــنيدن  ــن همراه آن را انتخاب نمى كنيد، بلكه طالب ش تلف
تجربه هاى استفاده از آن هستيد. به سايت هايى براى انتخاب 
ــر مى زنيد كه افراد زيادى در آن سايت ها نظرات خود را  س
نوشته اند، مطالب وبسايت را مى خوانيد، تبليغات مختلف را 
ــتفاده كنندگان است  مى بينيد، اما در نهايت اين تجربه  اس
كه شما را براى خريد متقاعد يا حداقل شما را از انتخاب تان 

مطمئن مى كند.
ــما فروشگاه تخصصى  باز هم به مثال بر مى گرديم، ش
ــد، مى توانيد فيلمى كوتاه از دم كردن چاى  انواع چاى داري
ــكيل  يك برند خاص تهيه كنيد، آن را در فنجانى ش
ــاهده  ــايت هنگام مش ريخته و اين فيلم را در وبس
آن محصول خاص براى مخاطب نمايش دهيد. 
رقص بخار را كه از فنجان بلند مى شود فراموش 
ــى هاى انجام شده اين بخار  نكنيد، طبق بررس
ــى را ايجاد  ــده از فنجان حس خوب ــارج ش خ
مى كند كه مخاطب براحتى 
از آن نمى گذرد. از طرفى 
وقتى اتو كشيده نباشيد، 
مخاطبان با شما همراه 
مى شوند، در شبكه هاى 
ــما  اجتماعى براى ش
ــان را  نظرات خودش
گاهى  ــند،  مى نويس
ــد  بخواهي ــا  آنه از 
حرف  ــما  ش براى 
بزنند، يك عكس 
ــاى  چ ــان  فنج
ــك  ي در  را  داغ 
ــرد در  عصر س
اينستاگرام خود 

ــد اين چاى با چه  ــان بخواهيد بگوين ــد و از مخاطب بگذاري
كيكى مى چسبد.

ــبكه هاى اجتماعى ارتباط دو  ــى از مزاياى خوب ش يك
ــب و كارها آنچنان اتو كشيده  ــت، بسيارى از كس طرفه اس
و جدى در اين فضاها ظاهر مى شوند كه دقيقا حس ورزش 
ــت مى دهد و  ــلوار به مخاطب دس روى تردميل با كت و ش
قطعا فاصله گرفته و باز هم ارتباطى يكطرفه برقرار مى شود. 
ــبكه اى اجتماعى شديد حتما از  فراموش نكنيد، اگر وارد ش
خاصيت ارتباط دو طرفه آن استفاده كنيد و براى دستيابى به 

اين موضوع برنامه ريزى دقيقى داشته باشيد.
مخاطب باهوش  است

هميشه دنبال فروش مستقيم نباشيد، براى مثال بسيارى 
ــال مى كرديم كه  ــتاگرام دنب ــا صفحه هايى را در اينس از م
ــت هاى مختلفى منتشر كرده و در نهايت  هر روز بارها پس
ــوالت خوبى داريم، ما هم  ــر بزنيد محص مى گفتند به ما س
كه به محصول آنها نياز نداشتيم ديگر آنها را در اينستاگرام 
دنبال نكرديم. شما اينچنين نباشيد. مخاطب شما را فراموش 
نخواهد كرد، پست هايى بگذاريد كه مخاطب را كمك كنيد، 
ــه او ارزش زيادى بدهيد، اگر يك روز مخاطب از خودش  ب

ــگاه را در اينستاگرام دنبال كنم،  پرسيد چرا بايد اين فروش
هميشه حداقل يك دليل خوب به او ارائه كنيد.

ــاى برمى گرديم، هر روز  ــگاه چ ــاز هم به مثال فروش ب
ــد و از خواص آنها  ــاى مختلف چاى را نمايش دهي برنده
بگوييد. گاهى الزم است پيشنهاد دهيد براى پذيرايى عيد 
چطور مى شود چاى را بهتر سرو كرد؟ پيشنهاد بدهيد يك 
ــا چاى چه مى كند، به مخاطب ياد دهيد  دارچين كوچك ب
ــب براى چاى بايد چه چيزهايى  هنگام خريد دارچين مناس
ــگاه اينترنتى  ــت. تصور كنيد از يك فروش ــر گرف را در نظ
ــما راهكارهايى را از طريق  خريد مى كنيد و هفته بعد به ش
خبرنامه ارسال مى كند كه چطور ماهى خوب را از ماهى بد 
تشخيص دهيد، احتمال اين كه شما به دليل ارسال خبرنامه 

لغو اشتراك كنيد بسيار كم است.
مخاطب باهوش تر از اين حرف هاست، مى فهمد، حس 
ــما براى چه چيزى با او ارتباط داريد، آيا  مى كند، مى داند ش
ــتر و خالى كردن جيب او هستيد يا  فقط در پى فروش بيش
مى خواهيد اطالعات زيادى به او بدهيد تا هميشه خريدهاى 
بهترى داشته باشد؟ مطمئن باشيد با اين شيوه، فروش بيشتر 

و بهترى نيز خواهيد داشت.

ــال 2015 مى شود، اين  پيش بينى هايى كه براى س
ــت كه بازاريابى محتوا از ديگر شيوه هاى بازاريابى  اس
آنالين بيشتر جواب مى دهد، سايت هاى معروف ايرانى 
ــگاهى دو دهنه در اينترنت  ــم كه به اصطالح فروش ه
ــا روى محتوا تمركز  دارند، مطابق همين پيش بينى ه
ــر زمينه ها پيش  ــه بيش از ديگ ــرده و در اين زمين ك
ــتيد و مى خواهيد  ــه اول راه هس ــما هم ك مى روند، ش
ــيد، از همان اول تكليفتان  ــگاه را داشته باش اين فروش
را با محتوا روشن كنيد، مى خواهيد زبان وبسايت شما 
ــمى، طنز  ــتانه، گرم، صميمى، رس ــد؟ دوس چطور باش
ــبكه هاى اجتماعى حضور  يا...؟ مى خواهيد در كدام ش
داشته باشيد؛ فيسبوك، اينستاگرام، گوگل پالس و...؟ 
مى خواهيد در شبكه هاى اجتماعى موبايلى چه كنيد؟ 

اصال برنامه اى براى حضور در آنها داريد؟
ــترى از موضوع  ــه وارد جزئيات بيش ــل از اين ك قب
ــوا هر چيزى  ــت بدانيم محت ــويم، الزم اس ــوا ش محت
ــت كه ارائه مى كنيم؛ يعنى تمام تصاوير، نوشته ها،  اس
فايل هاى ويدئويى و ... محتوا هستند، پس برنامه ريزى 
محتوا واقعا مهم است و بايد براى استفاده بهينه از آن 

برنامه ريزى مناسبى داشت.
نكته اى كه بسيار از من پرسيده مى شود اين است كه 
در كدام شبكه اجتماعى حضور داشته باشيم؟ جوابى كه 
هميشه مى دهم اين است: هيچ كدام. اگر شما وبسايتى 
داريد، فعال كافى است، شما يك معدن داريد، آيا تمام 
انرژى خود را براى استخراج كافى به كار گرفته ايد؟ روى 
وبسايت خودتان متمركز شويد، بازديدكنندگانى كه وارد 
وبسايت شما مى شوند متقاعد شده و خريد مى كنند؟ از 
ــايت شما چه حسى به آنها دست مى دهد؟  بازديد وبس
حس اعتماد و اعتبارى كه مدنظر شما بوده به آنها القا 
شده است؟ پس اين بار با نگاه نكته بين به وبسايت خود 
ــش چرايى  ــگاه كنيد، تك تك خط ها را به زير پرس ن
ــراى آن پيدا كنيد، با چند نفر  ــت ب ببريد و جوابى درس
ــتريان خود تماس گرفته و از آنها كمك بگيريد.  از مش
آيا مخاطبى كه به وبسايت شما مى آيد و مى رود، رفته 
ــراى تماس هاى آتى و  ــت؟ هيچ اطالعاتى از او ب اس
ترغيب هاى بعدى نداريد؟ عالوه بر اين كه بايد براى 

مشترى ارزشى خلق كنيد بايد براى مخاطبانى كه 
خريدى هم انجام نمى دهند ارزشى خلق 

ــرده و بابت ارائه آن از آنها اطالعاتى دريافت كنيد يا  ك
مطمئن باشيد اين مورد در ذهن مخاطب ماندگار خواهد 
شد. شايد ارائه راهنمايى براى خريد چاى ايرانى جذاب 

باشد، شايد هم شيوه درست كردن چاى بهار نارنج.
مشتريانى كه اكنون از وبسايت شما خريد مى كنند 
ــتند، با آنها در ارتباط باشيد،  ــمند هس نيز معدنى ارزش
ــبت هاى  معجزه خبرنامه را فراموش نكنيد، براى مناس
ــنهاد دهيد. در حال حاضر  خاص چاى هاى خاص پيش
در خانه هر كسى معموال يك نوع چاى بيشتر نيست، 
شما مى توانيد اين رفتار را تغيير داده و چند نوع چاى را 
سفارش كنيد، زيرا در حالت هاى مختلف مى توانند آنها 
را مصرف كنند. آنچه شما انجام مى دهيد ارائه اطالعات 
فراوان به مرور زمان است كه از مخاطبان شما مشتريان 
خوب و از مشتريان خوب شما مشتريان وفادار مى سازد. 
براى توليد محتواى خود برنامه ريزى كنيد و مطابق آن 
برنامه پيش برويد، نتايج هر محتواى توليدى را بررسى 
ــد  ــد، به مرور زمان متوجه خواهيد ش ــت كني و يادداش
ــما طرفدار چه نوع محتوايى است، در چه  مخاطب ش
ساعاتى از روز دوست دارد محتوا را دريافت كند و ديگر 
مواردى كه كمك مى كند آن طورى باشيد كه مخاطب 
ــايد مخاطب شما هرگز متوجه اين  شما مى خواهد. ش
ــود، اما با شما راحت تر خواهد بود و همين  موضوع نش

براى موفقيت كسب و كار شما كافى است.
تا اينجا دو گام از سه گام را برداشته ايم، ايده اى داريم 
كه به اندازه كافى پخته شده، تكليف توليد محتوا براى 
فروشگاه خود را مشخص كرده ايم و براى آن برنامه ريزى 
داريم، هفته بعد درباره اين كه از كجا پياده سازى فروشگاه 
را انجام داده و چطور آن را پيش ببريم صحبت خواهيم 
كرد. آيا سيستم هاى متن باز مانند وردپرس، جومال و... 
براى اين كار مناسب است يا بايد از ابتدا شروع به نوشتن 
كنيم؟ بعد از راه اندازى فروشگاه و توليد محتواى مناسب 
براى آن، از چه طرق ديگرى مى شود مخاطبانى جذب 
ــترى تبديل كنيم؟ همه اين  كرد و چطور آنها را به مش

موارد را در شماره بعد پاسخ خواهيم داد.
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كارگاه

علي ترابي
ــيار  ــم گرفتن براي خريد يك رايانه  جديد بس تصمي
ــت، اما زماني اين لذت چند برابر مي شود  لذت بخش اس
كه رايانه  خريده شده را پس از نصب ويندوز براي اولين 
ــن مي كنيد. در اين حالت ويندوز بسرعت بوت  بار روش
ــما در كوتاه ترين  ــت هاي ش و تمام برنامه ها و درخواس
ــوند. پيش خودتان مي گوييد از  زمان ممكن اجرا مي ش
اين پس كارهايم را بسيار سريع تر از قبل انجام مي دهم 
و مطمئنا بهره وري شما با افزايش سرعت تان در انجام 

كارها افزايش مي يابد.
ــه چيز آن طور  ــد ماه تقريبا هم ــا چند هفته يا چن ت
ــس از آن كم كم  ــد، پيش مي رود ، اما پ ــه انتظار داري ك
ــت سر هم،  ــروع مي شود. هنگ هاي پش ــكالت ش مش
ــرعت رايانه و در مواردي  ــوس س ــيار محس كاهش بس
ــتارت از جمله  ــگ كامل رايانه و نيازمندي به ري اس هن
مشكالتي است كه پس از چند ماه يا چند سال كاربران 
ــرايط رايانه شما كه تا  ــوند. در اين ش با آن مواجه مي ش
ــرعت بااليي داشت، به يك دستگاه  چند وقت پيش س
ــده و به دنبال  ــم تبديل ش ــرعت ك ــبتا قديمي با س نس

راهكاري براي رفع اين مشكالت مي گرديد.
ــورد از كوتاه ترين  ــه م در اين مطلب قصد داريم س
ــرعت رايانه و  ــن روش ها را براي افزايش س و موثرتري
بازگرداني آن به شرايط پايدار اوليه آموزش دهيم. پس 
ــت و پنجه نرم  ــكالت دس ــما نيز با اين مش چنانچه ش
ــت داريد كمي از اين مشكالت رهايي  مي كنيد و دوس

يابيد، با ادامه اين مطلب با ما همراه شويد.
1ـ ارتقاي حافظه رم

ــن روش ها براي ارتقاي  ــي از بهترين و موثرتري يك
ــت.  ــش حافظه  رم (RAM) اس ــرعت رايانه، افزاي س
ــن ارتقاي  ــه  رم ارزان تري ــوان گفت حافظ ــا مي ت تقريب
ــمار مي رود كه براي انجام آن به ده  سخت افزاري به ش
دقيقه وقت نياز خواهيد داشت. همچنين خودتان بدون 
ــس يا بهره مندي از كمك متخصصان  نياز به حمل كي

مي توانيد بسادگي عمليات ارتقاي رم را انجام دهيد.
ــاي رم و خريد  ــران، ارتق ــي كارب ــده برخ ــه عقي ب
ــي رايانه يا  ــا رم هاي فعل ــگ ب ــاي رم هماهن حافظه ه
مادربورد رايانه از اهميت بسياري برخوردار است. گاهي 
ــت كاربران مبتدي را براي  توجه به اين نكته ممكن اس
خريد حافظه  رم و ارتقاي آن دچار سردرگمي كند و اين 
سردرگمي تا حدي افزايش يابد كه از ارتقاي رم منصرف 
ــب با مشكل  ــما نيز در انتخاب رم مناس ــوند. اگر ش ش
ــايت ــده در س ــتيد، مي توانيد از ابزار ارائه ش  مواجه هس

ــد. اين ابزار با  ــك بگيري www.crucial.com كم
ــخت افزار رايانه شما، فهرستي از حافظه هاي  بررسي س
ــب براي ارتقاي رايانه را در اختيار  رم هماهنگ و مناس

ــبت به  ــه پس از آن مي توانيد نس ــما قرار مي دهد ك ش
ــنهادي اقدام كرده و عمليات ارتقاي  خريد رم هاي پيش
ــر از لينك زير قابل  ــزار مورد نظ ــام دهيد. اب رم را انج

دانلود است:
http: /  / bit.ly / 1FTDbCl

2ـ حذف فايل هاي اضافه
ــدت زماني كوتاه به  ــياري از ما پس از م ــه بس رايان
ــاري ديجيتال تبديل مي شود و مجموعه اي  يك سمس
ــال بيهوده را كه  ــا و اطالعات كام ــا، برنامه ه از فايل ه
ــتفاده اي از آنها نداريم، روي آن نگهداري  هيچ گونه اس
ــا مي تواند از روي ميز  ــاري ديجيتال م مي كنيم. سمس
رايانه با خودكارها و كاغذهايي كه بيهوده اطراف آن را 
پر كرده اند، شكل بگيرد و در نهايت به فايل هاي مرتبط 
ــگاهي چند سال گذشته  ختم  با پروژه ها و دروس دانش
ــود. هر كدام از اين اطالعات بيهوده به نوعي فضاي  ش
ــك رايانه را اشغال مي كنند و در نهايت  خالي هارد ديس
ــك،  ــش از حد فضاي خالي هارد ديس ــغال بي نيز با اش

كاهش سرعت رايانه را تجربه خواهيد كرد.
ــاي بازگرداني وضع  ــر از روش ه ــي ديگ ــس يك پ
ــش فضاي خالي  ــريع، افزاي ــه به حالت پايدار و س رايان
ــن كار منوط به حذف  ــت كه انجام اي ــك اس هارد ديس

فايل هاي بيهوده است.
نرم افزارهاي مختلفي براي انجام اين كار مي توانند 

ــه CCleaner در ويندوز و  ــد ك ــما كمك كنن به ش
Daisy Disk در سيستم عامل مك او.اس.ايكس از 

جمله بهترين گزينه ها به شمار مي روند.
 CCleaner ــيد نرم افزار ــته باش نكته: توجه داش
ــيار زيادي را در اختيار شما قرار مي دهد كه  امكانات بس
ــازي هارد ديسك از اطالعات بيهوده  يكي از آنها پاكس
ــتفاده از اين نرم افزار و ابزارهاي ارائه  ــت. هنگام اس اس

شده در آن دقت الزم را به  عمل آوريد.
CCleaner: http: /  / cnet.co / 1gktJZk
DaisyDisk: http: /  / apple.
co / 1KUgHl4

3 ـ مديريت برنامه هاي استارت آپ
ــوت رايانه را  ــرعت هنگام ب ــي كاربران افت س برخ
ــد. ابررايانه اي كه  ــر از يك هفته تجربه مي كنن در كمت
ــه ويندوز را  ــه در كمتر از يك دقيق ــدت يك هفت تا م
ــدت كوتاهي همين  ــت در م بوت مي كرده، ممكن اس
ــاند  ــه به انجام برس ــد دقيق ــان چن ــدت زم  كار را در م
ــتي تبديل شود. رايانه  شما نيز  و به يك رايانه  الك پش

همين وضع را دارد؟ 
ــرعت  ــا مي دانيد مهم ترين دليل بروز تاخير در س آي
ــده روي  ــاي نصب ش ــتم عامل، نرم افزاره ــوت سيس ب
ــده روي  ــياري از نرم افزارهاي نصب ش ــت؟ بس آن اس
ــتم  عامل با فعال كردن سرويس ها يا اجراي پشت   سيس
ــما را در  ــتم  عامل، منابع رايانه  ش پرده هنگام بوت سيس
ــالوه بر افزايش مدت زمان مورد نياز  اختيار گرفته و ع
براي بوت، سرعت عملكرد ديگر برنامه ها و ابزارها پس 

از بوت را نيز كاهش مي دهند.
ــنهادي براي افزايش سرعت  ــومين راهكار پيش س
ــده در  ــت روي برنامه هاي نصب ش ــز مديري ــه ني رايان
ــتقر در بخش  ــتم عامل بخصوص برنامه هاي مس سيس

استارت آپ (startup) است.
ــام اين كار مي توانند از  كاربران ويندوزي براي انج
ــتر  ــزار CCleaner كه لينك دانلود آن را پيش نرم اف
ــد و كاربران  ــم، كمك بگيرن ــرار دادي ــان ق در اختيارت
ــه نرم افزارهاي  ــاز ب ــز بدون ني ــتم عامل مك ني سيس
 System) ــتمي جانبي و با مراجعه به تنظيمات سيس
Preferences) مي توانند نرم افزارهاي استارت آپ را 

مديريت كنند.
ــت نرم افزارهاي  ــراي مديري ــه كنيد ب نكتـه: توج
ــتارت آپ در سيستم عامل مك كافي است به بخش  اس
 Accounts  ــتم مراجعه كنيد و گزينه تنظيمات سيس
يا Users & Groups را انتخاب كنيد (اين قابليت 
ــده روى  ــتم عامل نصب ش ــخه  سيس ــه به نس ــا توج ب
 Login ــد) روي ــت متفاوت باش ــتم ممكن اس سيس
ــتي از نرم افزارهاي فعال  items كليك كنيد تا فهرس
ــرد. همچنين با  ــما قرار گي ــن بخش در اختيار ش در اي
ــا  ــد آنه ــا مي تواني ــن نرم افزاره ــك از اي ــذف هري  ح

را غيرفعال كنيد.

صفحه  بوت دلخواه در ويندوز 7
ــا و نرم افزارهاي متعددي  روش ه
ــن بوت  ــر لوگو و انيميش ــراي تغيي ب
ــدوز 7 وجود دارد،  ــتم عامل وين سيس
ــتر آنها نيازمند اجراي مراحل  اما بيش
ــز  ــت ني ــتند و در نهاي ــده هس پيچي
ــما قرار  امكانات كمي را در اختيار ش
ــان چنانچه به  ــد. در اين مي مي دهن
ــوت ويندوز عالقه مند  تغيير صفحه  ب
باشيد و بخواهيد كنترل جامعي روي 
اين بخش داشته باشيد و مراحل كار 
ــك نرم افزار را  ــد، ي هم پيچيده نباش

مي توان پيشنهاد كرد. 
ــزار قدرتمند و كامال رايگان   نرم اف

ــن بوت  ــكان را مي دهد تا  براحتي عالوه بر تغيير انيميش ــما اين ام ــه ش Windows 7 Boot Updater ب
ــما  ويندوز 7، تصوير زمينه، متن هاي موجود و رنگ و اندازه آنها را نيز تغيير دهيد. همچنين اين نرم افزار به ش
 Sleep مربوط به زماني كه ويندوز از حالت) Resume  اين امكان را مي دهد تا گزينه هاي مربوط به صفحه

خارج مي شود و بوت كامل صورت نمي گيرد) را نيز شخصي سازي كنيد.
اين شخصي سازي مي تواند براي بسياري از سازمان ها كه قصد دارند لوگو يا نام سازمان مورد نظر را هنگام 
ــز خدمات رايانه اي  ــد. همچنين برخي كاربران يا مراك ــيار مفيد باش ــدن ويندوز به  نمايش درآورند، بس بوت ش
ــماره تلفن و ديگر اطالعات تماس خود را در اختيار  مي توانند با تغيير متون به  نمايش درآمده در اين بخش، ش

كاربران قرار دهند تا با هر بار روشن كردن رايانه، به آنها دسترسي داشته باشند.
ــته  ــراي آن در نظر داش ــه بايد هنگام اج ــا نكته اي ك ــت و تنه ــاده اس ــيار س ــتفاده از اين نرم افزار بس اس
ــت كرده و گزينه ــت. (روي فايل اجرايي برنامه كليك راس ــتم اس ــي مدير سيس ــطح دسترس ــيد، اجرا با س  باش

Run as Administrator را انتخاب كنيد).

Popup Blocker Pro :عنوان
مرورگر: كروم

يا همان  تبليغاتي  ــم  پنجره هاي مزاح
ــند.  پاپ آپ (Popup) را همه مي شناس
ــياري از  ــا مراجعه به بس ــن پنجره ها ب اي
ــايت ها از زمين و آسمان باز مي شوند و ضمن  س

ــما، گاهي  ــلوغ كردن محيط مرورگر و رايانه  ش ش
پاي بدافزارها را نيز به رايانه  شما باز مي كنند.

اگر از مرورگر كروم استفاده مي كنيد و مي خواهيد 
ــويد،  ــن پنجره هاي مزاحم ش ــور مداوم اي مانع حض
 Popup Blocker  ــه ــنهاد مي كنيم از افزون پيش

ــد. اين افزونه با  Pro كمك بگيري
ــاده و عملكرد  ــيار س روش كار بس
قدرتمند خود، شما را از شر هرگونه 
 popunder و   popup

خالص مي كند. 
ــن افزونه از ويژگي  همچنين اي
ــفيد پشتيباني مي كند كه  فهرست س
ــدن  ــتفاده از آن مي توانيد باز ش ــا اس ب
ــايت ها را مجاز  پنجره هاي پاپ آپ برخي س

اعالم كنيد.
http: /  / goo.gl / VdbF0X

فته
ه ه

زون
اف

راهكار ساده براي افزايش سرعت رايانه

ــيد روش هاي متعددي براي  ــته باش توجه داش
ــرعت عملكرد برنامه ها در  افزايش بازدهي رايانه و س
ــت نسبت به  آن وجود دارد. برخي روش ها ممكن اس
ديگر روش ها از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار باشند 
ــيار ساده تري داشته  و برخي ديگر نيز روش انجام بس

باشند. 
ما در اين مطلب برخي از مهم ترين و اجرايي ترين 

ــي  ــما هم روش آنها را معرفي كرديم، اما چنانچه ش
ــي از آن  ــه  خوب ــرار داده و نتيج ــتفاده ق ــورد اس را م
ــب كرده ايد، مي توانيد آن را براي ما ارسال كنيد  كس
ــار  انتش با  ــا  ت  (click@jamejamonline.ir)
 (http: /  / click.jjo.ir) ــك ــايت جام جم كلي در س
ــما را با نام خودتان در اختيار ديگر كاربران  مطالب ش

قرار دهيم.

رد مزاحمان مرورگر
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بررسى و مقايسه

ركسانا زارع نعمتي
حتي يك لحظه هم نمي توان باور كرد عرصه تاخت و تاز ويندوز به پايان 
ــر و كار دارند، سيستم   ــيده، اما براي افرادي كه با فناوري هاي مدرن س رس
عامل فقط به ويندوز محدود نمي شود. از آنجا كه پيش بيني مي شود شركت 
ــه دو  ــت بگيرد، تصميم گرفته ايم به مقايس گوگل روزي تمام دنيا را در دس

سيستم  عامل اين شركت، اندرويد و كروم بپردازيم.
قيمت

ــايد بتوان گفت بخش بزرگي از موفقيت سيستم  عامل كروم، به دليل  ش
كارايي آن نبوده است. از آنجا كه هر دو سيستم  عامل گوگل رايگان هستند، 
شايد فكر كنيم از لحاظ مالي يك تساوي در ميان است، اما اين طور نيست. 
ــركت گوگل از توليدكنندگان  ــت و ش با اين كه اندرويد يك نرم افزار آزاد اس
ــا هزينه اي براي تائيد  ــدي هزينه اي دريافت نمي كند، ام ابزار هاي اندروي

اين سيستم   عامل روي دستگاه ها وجود دارد. از سوي ديگر، سيستم  
ــتگاه نسبتا  ــت. يك دس عامل كروم، به  صورت كامل رايگان اس
ــدل باالي Chromebook را با هزينه اي حدود 280 دالر  م
ــي اندرويدي مدل باال  مي توان خريد، در صورتي كه يك گوش

نزديك به 600 دالر هزينه روي دست شما مي گذارد.
امنيت

ــتم  عامل كروم و اندرويد بر مبناي لينوكس هستند  هر دو سيس
ــتم  هاي  عامل  رقيب دارند؛ هر چند  ــتري نسبت به سيس و امنيت بيش

لينوكس اين سيستم هاي  عامل را ضدگلوله نكرده و هنوز هم نقايص امنيتي 
زيادي دارند. اگر ميزان بدافزارها را در سيستم هاي  عامل آي.او.اس، ويندوز فون 
ــت. البته بيشتر اين مشكالت در  ــكار اندرويد اس ــنجيم، بازنده آش و اندرويد بس
ــتكاري كاربران يا استفاده از برنامه هاي قفل شكسته است.  اندرويد به دليل دس
ــكالت امنيتي بيشتري دارد  ــت اگر بگوييم اندرويد مش با وجود اين منصفانه اس
ــتم  عامل كروم بارز نشده اند. از طرف ديگر،  ــكالت در سيس و تا امروز اين مش
ــاني هاي امنيتي، حتي براي قديمي ترين دستگاه هاي كرومي نيز چند  به روزرس
ــوند، در حالي كه اين به روزرساني در  ــف مشكل منتشر مي ش هفته پس از كش

تبلت ها و تلفن هاي گران قيمت اندرويدي، معموال ماه ها تاخير دارد.
قابليت ها

ــتم  عامل «كاربر دوست» شناخته مي شود.  اندرويد به عنوان يك سيس
ــت و با توجه به خواسته هاي شما شكل  ــتم  عامل انعطاف پذير اس اين سيس

ــما يادآوري  ــاعت خواب را به ش مي گيرد. آيا به يك ويجت نياز داريد تا س
ــما فراهم مي كند. مشكل اندرويد در اين زمينه  كند؟ اندرويد آن را براي ش
اين است كه توليدكنندگان هر دستگاه مي توانند ظاهر دلخواه خود را براي 
ــازند كه اغلب گمراه كننده است. براي مثال كاربران  اين سيستم  عامل بس
ــي نمي توانند براحتي با دستگاه هاي اندرويدي سامسونگ كار كنند  اچ تي س
ــتم  عامل كروم يك  ــدن در كار با سيس ــس. در حالي  كه گمراه ش و برعك
ــاهكار بزرگ محسوب مي شود و بسيار بعيد و به دور از تصور است، زيرا  ش
ــت، بلكه در دستگاه هاي تمام  ــان اس ــتم عامل كروم آس نه تنها كار با سيس

شركت هاي توليدكننده به  صورت يكسان عمل مي كند.
جذابيت

ــتگاه هاي كروم، زيبايي و جذابيت دستگاه هاي اندرويدي  هيچ يك از دس
را ندارند. درست است جذابيت در دنياي فناوري يك كليشه محسوب 
ــود، اما زيبايي و جذابيت دستگاه هاي اندرويدي، به شما  مي ش
ــتايش و گاهي  ــد و شما را مورد س ــور و نشاط مي بخش ش

حسادت اطرافيان قرار مي دهد.
پشتيباني نرم افزاري

سيستم  عامل كروم بر مبناي محاسبات ابري است و 
در نتيجه هر وبسايت تقريبا يك برنامه محسوب مي شود. 
حقيقت اين است كه برنامه هاي زيادي در اين سيستم  عامل 
ــت؛ اما  ــتفاده اس وجود دارد كه به  صورت آفالين نيز قابل اس
مي توان گفت باز هم حس يك وبسايت را به كاربران القا مي كنند. 
مي توانيم بگوييم برنامه هاي سيستم  عامل اندرويد به مراتب راضي كننده تر و 

با پشتيباني بهتر نسبت به سيستم  عامل كروم ارائه مي شوند.
كدام بهتر است؟

ــتي مي توان دريافت سيستم  ــاب سرانگش در نهايت تعجب، با يك حس
 عامل كروم برنده نهايي اين رقابت است. در حالي كه شايد همه ما تاكنون 
فكر مي كرديم اندرويد پيشتاز اين رقابت است و حتي بايد جايگزين سيستم  
ــت كه اين روز ها  ــايد دقيقا به همين دليل اس ــود. ش عامل ضعيف كروم ش
مايكروسافت سيستم  عامل كروم را رقيب جدي تري نسبت به اندرويد تلقي 
مي كند. اما در دنياي واقعي همه چيز به كيفيت برنمي گردد و گاهي كميت 
نظر كاربران را به خود جلب مي كند؛ شاخصه اي كه ويندوز و اندرويد هر دو 

بخوبي آن را به دست آورده اند.

مقايسه دو سيستم عامل شركت گوگل

انــدرويد 
در مقابل 
كــروم
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ترفند

Word  كپي متن از اسناد قفل شده
ــرار مي دهد، قفل گذاري  ــما ق ــي از امكاناتي كه نرم افزار Word براي حفاظت فايل ها در اختيار ش يك
روي قابليت ويرايش فايل، كپي كردن يا حتي مشاهده  آن است. عالوه بر مشاهده  يك فايل متني ورد كه 
ــاده است و  ــبتا س ــتيد، عبور از دو محدوديت ديگر نس براي عبور از قفل آن نيازمند نرم افزارهاي خاصي هس
ــن محدوديت ها بخصوص محدوديت در كپي كردن  ــما را با روش دور زدن اي ــن مطلب قصد داريم ش در اي

متن آشنا كنيم.
تا به حال برايتان اتفاق افتاده يك فايل ورد را از اينترنت 
دانلود كنيد و قصد تغيير يا كپي محتواي آن را داشته باشيد، 
ــا به دليل قفل بودن اين قابليت ها نتوانيد براحتي تغييرات  ام
موردنظرتان را در آن اعمال كنيد. در اين شرايط اگر نتوانيد 
ــد كل متن موردنظر را از اول  ــن محدوديت را برداريد باي اي
ــما  ــاهده  آن در اختيار ش ــپ كنيد، زيرا فقط قابليت مش تاي
ــت داريد از اين محدوديت ها عبور كنيد  قرار دارد. اگر دوس
ــي از امكانات نرم افزار ورد  ــد از ترفند زير كه با يك مي تواني

اجرا مي شود، كمك بگيريد:
ــزار ورد را اجرا كرده و در صورتي كه يك  ــدا نرم اف 1ـ  ابت

ــد، با مراجعه به منوي File روي گزينه  New كليك كنيد تا يك صفحه   ــما باز نش صفحه  خالي براي ش
جديد براي شما ايجاد شود.

ــمت راست  2 ـ از ريبون باالي نرم افزار به تب Insert مراجعه كرده و از ميان آيكون هاي موجود در س
تب Insert، روي عالمت پيكان كوچكي كه در كنار گزينه  Object وجود دارد كليك كنيد.

ــه  Text from File كليك كرده و فايل متني قفل گذاري  ــوي به نمايش درآمده روي گزين 3 ـ از من
شده را انتخاب كنيد.

ــده كه قابليت  ــه در چند ثانيه محتواي متني موجود در فايل قفل گذاري ش ــاهده خواهيد كرد ك 4 ـ مش
ــده و ضمن حفظ  ــما اضافه ش ــت براحتي در صفحه  جديد ش كپي و انتقال آن به صفحات ديگر وجود نداش

خصوصيات اوليه، بدون كوچك ترين محدوديتي آماده ويرايش يا كپي برداري مجدد است.
توجـه: در اين روش جداول، نمودارها و تصاوير موجود در فايل ها انتقال نخواهد يافت و فقط متن فايل 

موردنظر استخراج و به فايل جديد شما منتقل مي شود.

شتاب دهنده هاي سخت افزاري مرورگرها را خاموش كنيد
ــياري از كاربران هنگام استفاده از مرورگرهاي كروم و فايرفاكس با مشكالتي همچون هنگ كردن  بس
ــكل براي برخي كاربران به حدي است كه تنها راه حل  ــرعت مواجه هستند. اين مش مرورگر يا افت زياد س
را حذف مرورگر و بازگشت به نسخه هاي قديمي آنها مي دانند در صورتي كه انجام اين كار خطرات امنيتي 

بسيار زيادي دارد.
ــتاب دهنده سخت افزاري در مرورگرهاي  ــكل كندي و هنگ مواجه است؟ ش ــما نيز با مش آيا مرورگر ش
ــده است، اما  ــانه اي در آنها طراحي ش ــرعت بارگذاري صفحات و محتواي چندرس امروزي براي افزايش س
ــياري از موارد كاربران با مشكالتي همچون هنگ كردن مرورگر مواجه  ــاره كرديم در بس همان طور كه اش
ــوند كه منشا اين مشكالت نيز همين شتاب دهنده سخت افزاري است. با غيرفعال كردن شتاب دهنده  مي ش
ــات وب را با واحد  ــام محتواي گرافيكي موجود در صفح ــر، از مرورگر مي خواهيد تم ــخت افزاري مرورگ س

پردازش گرافيك (GPU) بارگذاري كند.
ــت را (Hardware Acceleration) در مرورگر رايانه  خود غيرفعال  ــه قصد داريد اين قابلي چنانچ
ــد در هريك از  ــش يابد، مي تواني ــكالت مربوط به آن كاه ــر افزايش يافته و مش ــرعت مرورگ ــد تا س كني

مرورگرهاي اينترنت اكسپلورر، فايرفاكس و كروم از روش هاي زير كمك بگيريد:
اينترنت اكسپلورر

 Alt+x ــد از كليدهاي ميانبر ــراي مرورگر به منوي Tools مراجعه كنيد. (مي تواني ــس از اج 1ـ  پ
نيز كمك بگيريد)

ــده روي Internet Options كليك  ــوي به نمايش درآم 2 ـ از من
كرده و در ادامه تب Advanced را انتخاب كنيد.

 Use software rendering instead of GPU  ــه 3 ـ گزين
rendering را پيدا كرده و عالمت چك مارك كنار آن را غيرفعال كنيد.

4 ـ روي OK كليك كرده و مرورگر را يك بار بسته دوباره آن را اجرا كنيد.
فايرفاكس

ــت، روي آيكون منوي اصلي  ــمت راس ــس را اجرا كرده و از باالـ  س ــر فايرفاك 1ـ  مرورگ
كليك كنيد.

2 ـ روي آيكون Options كليك كرده و به تب advanced مراجعه كنيد.
ــارت عب ــار  كن ــارك  چك م ــت  عالم  ،general ــب  زيرت ــاب  انتخ از  ــس  پ ـ   3 

 Use hardware acceleration when available را غيرفعال كنيد.
4 ـ روي OK كليك كرده و مرورگر را دوباره اجرا كنيد.

كروم
 1 ـ كروم را اجرا كرده و از باال سمت راست روي آيكون منوي اصلي كليك كنيد.

ــكرول كردن صفحه به  ــش درآمده گزينه  Settings را كليك كرده و پس از اس ــوي به نماي 2 ـ از من
پايين، روي Show advanced settings كليك كنيد.

 Use  ــارك كنار گزينه ــد و در بخش System، عالمت چك م ــكرول كني ــه را به پايين اس 3ـ  صفح
hardware acceleration when available را غيرفعال كنيد.

4 ـ مرورگر را يك بار ري استارت كنيد تا تغييرات اعمال شود.

اندازه گيري با نقشه گوگل
ــتن طول  ــايد دانس ــت؟ بزرگراه همت چطور؟ ش ــراه امام علي در تهران چند كيلومتر اس ــد بزرگ مي داني
ــتن فاصله ها از اهميت ويژه اي  ــد، اما گاهي دانس ــته باش بزرگراه ها براي برخي كاربران اهميت زيادي نداش
برخوردارند. به عنوان مثال فرض كنيد قصد داريد زميني را بخريد و از موقعيت جغرافيايي آن اطالع داريد، اما 
ــاحت تقريبي آن براي شما نامشخص است. يكي از ساده ترين راه ها براي محاسبه  مساحت، اندازه گيري  مس
است، اما به نظر شما اين اندازه گيري از راه دور امكان پذير است؟ اگر دوست داريد براحتي طول هر مسيري 
ــه هاي گوگل، روش اندازه گيري هر نقطه تا  ــتفاده از نقش ــويد تا با اس را اندازه گيري كنيد با كليك همراه ش

نقطه  ديگر را به شما آموزش دهيم. 
توجه: مقادير به دست آمده از اين روش تقريبي است و استفاده از اين روش براي اندازه گيري مسافت هاي 

بيش از 1000 كيلومتر توصيه نمي شود.
1 ـ با مراجعه به لينك زير وارد سرويس نقشه گوگل شويد:

https://maps.google.com
ــخه  كالسيك سوئيچ  ــود بايد به نس ــما نمايش داده ش ــرويس براي ش ــخه جديد اين س 2ـ  چنانچه نس
ــال داده و كنار  ــه انتق ــت صفح ــمت راس ــانگر ماوس خود را به پايين س ــام اين كار نش ــراي انج ــد. ب كني
ــرده و گزينه ــت، كليك ك ــوال اس ــكل يك عالمت س ــون راهنما كه به ش ــده، روي آيك ــون چرخ دن  آيك

 Return to Classic Google Maps را انتخاب كنيد.
3 ـ از بخش پاييني ستون سمت چپ، روي لينك Maps Labs كليك كنيد.

ــه  Distance Measurement Tool را با انتخاب گزينه   ــش درآمده گزين ــره  به نماي 4 ـ در پنج
Enabled فعال كرده و روي Save Changes كليك كنيد.

5 ـ اكنون در پايين، سمت چپ نقشه  گوگل آيكون خط كش را براي اندازه گيري مشاهده مي كنيد. روي 
آن كليك كرده و از سمت چپ يكي از واحدهاي Metric يا English را انتخاب كنيد.

6 ـ اكنون مي توانيد با كليك روي نقشه، نقاط ابتدا و انتها را براي اندازه گيري مشخص كنيد.
ــخص كردن نقاط ابتدا و انتها، عالمت گذاري از نقطه انتهايي  توجه: چنانچه پس از مش
ــاهده  ــير، اندازه  كل را نيز مش ــد، مي توانيد ضمن افزايش مس ــه دهي را ادام
ــن روش مي توانيد  ــتفاده از اي ــد. به عنوان مثال با اس كني
ــاختمان محل سكونت خود  محيط (اندازه دورتا دور) س

را مشخص كنيد.
7ـ  در پايان چنانچه عالقه منديد دوباره محيط 
جديد سرويس نقشه گوگل در اختيارتان قرار گيرد، 
ــت روي آيكون خط كش كليك كرده و از  كافي اس

سمت چپ گزينه  Get it now را انتخاب كنيد.

انتخاب لبه  خميده در گلكسي اس6  اج 
امير عصاري

لبه خميده نمايشگر تلفن همراه براي اولين بار روي نوت 4 سامسونگ قرار گرفت و بسياري از كاربران 
ــگر تلفن همراه  ــي اس 6 اج در دو طرف نمايش ــگفت زده كرد. اكنون اين لبه  خميده با عرضه  گلكس را ش
ــتفاده  ــما هم از اين مدل اس ــت. اگر ش قرار گرفته و لذتي چند برابر را براي كاربران خود به ارمغان آورده اس
ــيد، حتما متوجه شده ايد امكان استفاده همزمان از دو لبه  خميده وجود ندارد و مي توانيد ميانبرهاي  كرده باش
ــت يا لبه  سمت چپ قرار دهيد، همچنين به طور پيش فرض نيز لبه   ــمت راس موردنظرتان را فقط روي لبه  س
ــت در اين دستگاه فعال است و چنانچه كاربري چپ دست باشد، نمي تواند براحتي از آن استفاده  ــمت راس س

كند. دوست داريد لبه  خميده  گلكسي اس6 اج را از سمت راست به چپ منتقل كنيد؟ 
1 ـ به صفحه  اصلي دستگاه مراجعه كنيد.

2 ـ روي Apps فشار دهيد تا فهرست برنامه ها براي شما نمايان شود.
3 ـ روي Settings فشار داده و در بخش Device روي گزينه  Edge screen فشار دهيد.

ــه  جديد يكي از گزينه هاي  ــار داده و در صفح ــون بايد روي Edge screen position فش 4 ـ اكن
Left side (لبه  سمت چپ) يا Right side (لبه  سمت راست) را انتخاب كنيد.

مبتدي

متوسط

متوسط

متوسط
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51515 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

احمـد اورك از اصفهـان: لطفا روش اتصـال دو لپ تاپ از 
طريق واي فاي را در ويندوز 8/1 توضيح دهيد.

ــاد نقطه اتصال  ــن كار بارها در آموزش هاي ايج ــام اي    انج
(هات اسپات) شرح داده شده است. براي استفاده از اين روش  بايد ابتدا در 
كادر جستجوي ويندوز روي يكي از رايانه ها عبارت Cmd را وارد كرده و 

ابزار خط فرمان را به صورت Administrator اجرا كنيد.
در ادامه عبارت زير را در خط فرمان بنويسيد و كليد اينتر را فشار دهيد:

 netsh wlan set hostednetwork mode=allow
ssid=jamejamclick key=clickpass

ــه اتصال و  ــان دهنده نام نقط ــارت jamejamclick نش توجـه: عب
clickpass نيز رمز اتصال به شبكه  واي  فاي مجازي است.

پس از ايجاد شبكه  واي  فاي مجازي و مشاهده پيام اجراي موفقيت آميز 
ــان زير را نيز وارد  ــدون آن كه پنجره  خط فرمان را ببنديد، فرم ــات، ب عملي

كرده و كليد اينتر را فشار دهيد تا شبكه  مجازي شما فعال شود:
netsh wlan start hostednetwork

اكنون مي توانيد واي  فاي رايانه  دوم را روشن كنيد و ضمن اسكن شبكه، 
پس از مشاهده  شبكه  مجازي jamejamclick با رمز clickpass به 
آن متصل شويد و به اين ترتيب دو رايانه  شما با يكديگر در يك شبكه قرار 
ــته باشيد تا اين مرحله اينترنت ميان دو رايانه مشترك  مي گيرند. توجه داش
ــتراكي  بايد اينترنت فعال روي رايانه   ــتفاده از اينترنت اش ــده و براي اس نش
ــتفاده از شبكه  واي  فاي مجازي به اشتراك بگذاريد. براي  اول را نيز با اس
ــتجو در گوگل يا سايت جام جم  ــي به اين آموزش مي توانيد از جس دسترس

كليك (http://click.jjo.ir) كمك بگيريد.

 FAR CRY4 عيسي عزيزي از تبريز: هنگام اجراي بازي
با خطاي زير روبه رو مي شوم. مشكل از كجاست؟

failed to initiate program. Application execut-
able not found

در ضمن رم لپ تاپ 6 و گرافيك 2 است.
ــما، فايل اجرايي بازي     به احتمال زياد آنتي ويروس رايانه  ش
ــت. هيچ گاه  ــازي آن را پاك كرده اس ــا فايل هاي مرتبط با كرك فعال س ي
ــازي بازي يا برنامه ها  ــود براي استفاده از كرك هاي فعال س توصيه نمي ش
ــتفاده از بازي  ــود را غيرفعال كنيد، اما چنانچه اصرار به اس ــاب خ ويروس ي
ــده داريد،  بايد آن را به طور كامل پاك و ارتباط  ــخه كرك ش به  صورت نس
ــده  اينترنتي خود را قطع كنيد. پس از غيرفعال كردن آنتي ويروس نصب ش

روي رايانه، مراحل نصب و فعال سازي را از ابتدا انجام دهيد.

رم  (حـاوي  رم ريـدر  وقتـي  كاووس:  گنبـد  از  اميـن 
 گوشـي ام) را بـه لپ تـاپ وصـل مي كنـم، پنجره اي بـا متن

ظاهـر    you need to format the disk in drive
و  مي كنـم  انتخـاب  را  فرمـت  گزينـه   وقتـي  مي شـود. 
مضمـون  بـا  ديگـري  خطـاي  پيغـام  مي زنـم   start  روي 
 Windows was unable to complete the format
نمايش داده مي شود. ضمنا اتصال حافظه  فلش به لپ تاپ مشكلي ندارد. 
همچنين با هر حافظه  رمي امتحان كردم همين مشكل وجود دارد.

ــش در اتصال به رايانه  ــه اين كه حافظه هاي فل ــا توجه ب    ب
ــتري ويندوز به هم ريخته باشد  ــكلي ندارند، بعيد است تنظيمات رجيس مش
ــما به طور كل به  ــد؛ زيرا ش ــت Write Protect در آن فعال باش و حال
ــكل فقط هنگام ذخيره اطالعات  ــي نداريد و اين مش كارت حافظه دسترس
روي حافظه رخ نمي دهد. مطمئنا حافظه  رم گوشي شما در تلفن همراهتان 
ــس مي توان  ــت. پ ــد فرمت كردن نيس ــي دارد و نيازمن ــرد صحيح عملك
ــال زياد رم ريدري  ــت و به احتم ــالم اس ــه گرفت كارت حافظه نيز س  نتيج
(Ram Reader) كه مورد استفاده قرار مي دهيد خراب شده است. به شما 
توصيه مي كنيم رم ريدر ديگري را امتحان كنيد، مطمئنا مشكل رفع مي شود.

ميكائيل حسـيني از بروجرد: گوشـي من گلكسـي اسـتار 
پـالس اسـت gt-s7262 و هر كاري مي كنـم نمي توانم آن  را 

روت كنم. لطفا كمك كنيد.
ــت  ــما كمي طوالني اس ــي موردنظر ش    آموزش روت گوش
ــما  ــرح دهيم. اما ش ــما ش ــفانه نمي توانيم با جزئيات آن را براي ش و متاس
ــل  همراه تصاوير  ــه لينك زير، آموزش جزئيات كام ــد با مراجعه ب مي تواني

مربوط به آن را مشاهده كنيد:
http://goo.gl/TYNiSv

بهـزاد تاجـداري از محمدشـهر كـرج: در مـورد دانلود از 
اپليكيشـن بازار بـراي موبايل هاي اندرويـدي، چون اپ هاي 
دانلـودي توسـط دانلودر بـازار دانلود مي شـود قابليت ذخيره 
نـدارد. چگونه مي توان فايل دانلود شـده را ذخيره كرد؟ لطفا 

توضيح بدهيد.
و  ــي  جانب ــاي  نرم افزاره ــه  ب ــاز  ني ــدون  ب ــما  ش    
ــد اندروي ــتم عامل  سيس در  ــا  فايل ه ــت  مديري ــزار  اب ــك  كم ــا   ب

(File manager) مي توانيد فايل هاي دانلود شده با نرم افزار بازار 
ــه  موردنظر در كارت  ــاهده و در صورت نياز به پوش را نيز مش

حافظه يا حافظه  دستگاه تان منتقل كنيد.
براي انجام اين كار كافي است ابتدا روي برنامه 
My Files يا هر نام ديگري كه به اين ابزار 
ــار  (ابزار مديريت فايل) اختصاص يافته فش
ــار  دهيد و در ادامه روي All Files فش

دهيد.
اكنون به اين مسير مراجعه كنيد:

 Android > Data >
com.farsitel.bazaar
ــه  مجموع ــد  مي تواني ــما  ش
ــده توسط بازار  فايل هاي دانلود ش
را در فرمت apk در اين بخش 

ــاهده كنيد و هر يك از گزينه هاي موردنظر را به دلخواه خود به بخش  مش
ديگري از كارت حافظه انتقال دهيد.

حسين خسروي از ساري: دنبال سخت افزار يا نرم افزاري 
هسـتم كه بتوان هارد يا فلش را به اشـتراك گذاشت. مثال به 
وسـيله گوشـي يا هر دسـتگاه متصل ديگري بتوان فايل ها را 

اجرا كرد. در ضمن امنيت اين روش ها چطور است؟
ــديم، اما اگر منظورتان اين  ــما را دقيقا متوجه نش    منظور ش
ــترنال يا حافظه  فلش را ضمن اتصال به رايانه يا تلفن  ــت كه هارد اكس اس
ــد از روش معمول  ــتراك بگذاريد، مي تواني ــر كاربران به اش ــراه با ديگ هم
ــبكه كمك بگيريد. چنانچه اشتراك گذاري  اشتراك گذاري اطالعات در ش
ــت همگي در يك شبكه باشند و هر يك از  ــد كافي اس بين چند رايانه باش
ــترنال يا حافظه  فلش) را به اشتراك  درايوهاي موردنظر (هاردديسك اكس
بگذاريد (Share) دسترسي به اطالعات اشتراك گذاري شده به وسيله هر 

دستگاه با وارد كردن آدرس آي پي يا نام رايانه ميزبان امكان پذير است.
در صورتي كه قصد داريد اطالعات ذخيره شده روي اين حافظه ها را پس 
از اتصال به تلفن همراه خود به اشتراك بگذاريد، مي توانيد از نرم افزارهايي 
ــد. همچنين در صورتي كه  ــون Shareit و Zapya كمك بگيري همچ
ــده در رايانه را با تلفن همراه مورد  ــتراك گذاري ش مي خواهيد اطالعات اش
ــي قرار دهيد، كافي است پس از اتصال رايانه و تلفن همراه به يك  دسترس
ــترك، نرم افزار ES File Explorer را در تلفن همراه خود  ــبكه  مش ش
ــش Lan Network، آدرس رايانه   ــپس با مراجعه به بخ نصب كرده س

ميزبان را وارد كرده و به اطالعات اشتراك گذاري شده دسترسي يابيد.
ــترنال موجود در  ــيد برخي مدل هاي هارد ديسك اكس توجه داشته باش
ــتراك گذاري اطالعات ذخيره شده به  صورت  ــي و اش بازار، قابليت دسترس
واي ـ فاي را در اختيار كاربران قرار مي دهند. برخي روترها نيز اين قابليت 
را دارند تا حافظه فلش يا هارد ديسك اكسترنال خود را به آنها متصل كنيد 
ــده  ــا وارد كردن آي پي موردنظر، به اطالعات ذخيره ش ــر كاربران ب و ديگ
ــن روش ها نيز باتوجه  ــي يابند. درباره امنيت اي ــتگاه ها دسترس در اين دس
ــبكه، هرچه امنيت  ــتگاه ها در يك ش به نياز به اتصال و قرارگيري همه دس
شبكه  شما بيشتر باشد، امنيت تبادل اطالعات و دسترسي به اين اطالعات 

اشتراك گذاري شده نيز بيشتر خواهد بود.

حسن عباس پور: من دو ايميل با اكانت مايكروسافت دارم. 
يكـي از ايميل ها براحتي بـا اوت لوك 2013 كانفيگ شـد، اما 
ديگـري زماني كـه تمام مراحـل را طي مي كنم يـك پنجره باز 

مي شود با عنوان 
 windows security
connecting to example@outlook.com

در تب اول نام ايميل و در تب دوم پسـورد مي خواهد و در 
انتها پيغام remember my credentials را نشان مي دهد. 
پسـورد ايميل را زدم، ولي جواب نداد. هر كاري كردم نشـد. 

(ويندوز 8/1 نسخه  64 بيتي)
ــه از گزين ــتفاده  اس ــل  دلي ــه  ب ــي  ــكل گاه ــن مش اي    

Remember my credentials پيش مي آيد. شما با استفاده از اين 
گزينه رمز را ذخيره مي كنيد و پس از آن، رمز ايميل خود را تغيير مي دهيد. 
ــر نمي كند و ويندوز  ــه در ويندوز اين اطالعات تغيي ــت ك اين در حالي اس
ــت، اما رمز قبلي نيز صحيح نيست. براي رفع مشكل  به دنبال رمز قبلي اس
مي توانيد نرم افزار اوت لوك را به آخرين به روزرساني  ارتقا دهيد. همچنين در 
 صورتي كه انجام اين كار ميسر نيست، مي توانيد به كنترل پانل برويد و روي

ــش  ــه نماي ــي ك ــد. (در  صورت ــك كني Credential Manager كلي
 User ــت به بخش ــاي كنترل  پانل روي حالت Category اس گزينه ه

Accounts رفته سپس اين گزينه  را كليك كنيد)
ــه در نام خود عبارت  ــده هر مجموعه اي را ك ــه در پنجره  باز ش در ادام
ــك  ــاب و روي Remove from Vault  كلي Outlook دارد، انتخ
كنيد. اين عمليات را براي تمام گزينه هاي داراي عبارت Outlook انجام 
دهيد و در پايان، اكانت موردنظر خود را در نرم افزار اوت لوك 

اضافه كرده و از آن استفاده كنيد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين به 
نشـانى Click.jjo.ir باشـيم. ذكر نام، نـام خانوادگي و نام 
شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به 

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه
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 خريدتان را 
با دستبند پرداخت كنيد

هنوز پرداخت با تلفن همراه فراگير نشده 
كه شـركت جابـون (Jawbone) سـازنده 
دستبند هاي سالمت، محصولي را رونمايي 
كرده كه با آن مي تـوان پول پرداخت كرد. 
جابون براي اسـتفاده از اين دستبند با يك 
بانك قرارداد بسته و دارندگان آن مي توانند 
در پايانه هاي فروشـي كه از پرداخت بدون 
تمـاس (NFC) پشـتيباني مي كنـد خريد 
كنند. اين دستبند UP4 نام دارد و از همان 
اسـتانداردهاي پرداخت اپل واچ اسـتفاده 
مي كنـد. عـالوه بـر قابليت پرداخـت، اين 
دسـتبند ضـدآب، حسـگرهايي درون خود 

براي حفظ سالمت دارد.

جلوگيري از تصادف با پيش بيني

سيسـتم هايي سـاخته شده كه خسـتگي يا 
اشـتباه هايي را كه راننده حين رانندگي مرتكب  
شـده به او گوشـزد مي كنـد، اما اكنون روشـي 
ابـداع شـده كـه راننـده را زيـر نظـر گرفته و 
تصميم مي گيرد چه موقـع احتمال دارد مرتكب 
اشـتباه شود تا آن را گوشزد كند. براي مثال اگر 
حركت سـر راننده نشـان دهنده اين باشـد كه 
 مي خواهد وارد مسـيري يكطرفه بشود، سيستم

Brain4Cars اشـتباهش را با هشدار صوتي و 
تصويري اطالع مي دهد.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51516 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

ثبت هيجان با دوربين

شـركت گارمين بتازگي دوربينـي به نام 
ViRB X ساخته كه قابليت هاي زيادي دارد 
و مي توان آن را رقيبي براي گوپرو دانسـت. 
ايـن دوربين بدون نياز بـه هيچ محافظي در 
زير آب هم كار مي كند و حسـگرهايي درون 
خود دارد كه مي تواند فعاليت تان را بررسي و 
تحليل كند و داده هاي خود را به تلفن هوشمند 
بفرسـتد. اپ مخصوص اين دوربين قابليت 
ويرايـش ويدئوهاي ضبط شـده بـا دوربين 
را دارد كـه با كيفيت فـول اچ دي و 30 فريم 
 بـر ثانيه ضبط مي شـود. قيمت ايـن دوربين 

300 دالر است.
واقعيت افزوده براي رانندگي

نمايشـگر شيشـه 
از  (HUD) يكي  جلو 
امكانات مـورد عالقه 
سـت  ها ز سا و ر د خو
از  كمـي  سـهم  كـه 
جديـد  خودروهـاي 
دارد و مساله كاربري 
آسان يكي از سدهاي 
سـر راه آن است. به 
شـركت  منظور  ايـن 

خودروسـاز ميني، عينك مخصوصي بـراي خودروهايش سـاخته كه با خودرو 
ارتباط برقرار مي كند و مسـير، سرعت مجاز و مسافت باقيمانده براي رسيدن 
به مقصد مورد نظر و بسـياري اطالعات ديگر را نشان مي دهد. حتي مكان هاي 
مورد عالقه راننده همچون رسـتوران محبوبش حين عبور از جلوي آن را به او 

گوشزد مى كند.

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

ارتقاي حافظه داخلي گوشي با فلش
بسـياري از تلفن هاي هوشـمند امـروزي بخصوص نمونه هاي پيشـرفته 
(high – end) حافظه داخلي ثابت غيرقابل ارتقا دارد كه اين موضوع براي 
كاربراني كه فايل هـاي زيادي را روي تلفن خود نگهداري مي كنند، مي تواند 
دسـت و پا گير باشـد. اين موضوع براي كاربران  آيفون و آيپاد كه از اولين 
مدل، حافظه ثابت داشـت بيش از بقيه قابل درك اسـت. به اين منظور يك 
اسـتارت آپ تايواني حافظه اي ساخته كه مسـتقيم به پورت اليتنينگ آيفون 
وصل مي شود و با سـرعت 10 / 26 (خواندن /  نوشتن) مگابايت بر ثانيه ديتا 
انتقال مي دهد و در چهار ظرفيت 64،32،16 و 128 موجود اسـت. در سـر 

ديگر اين حافظه پورت USB نسخه 3/0 وجود دارد.
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گوش دادن به موسيقي با يو اس بي
تلفن همراه غير از كاربرد مكالمه، پخش كننده موزيك 
بسيار محبوب و پرمصرفي است كه جاي خود را به عنوان 
پليـر در ميان مردم بـاز كرده، اما اين دليـل بر بي نقص 
بودن اين دسـتگاه نيسـت. با توجه به اين موضوع يك 
اسـتارت آپ هنگ كنگي گجتي شـبيه يـك حافظه فلش 
سـاخته كه به پـورت يو اس بي رايانه يـا تلفن همراه (به 
كمـك تبديـل) وصل مي شـود و روي خـود يك خروجي 
هدفن 5 / 3 ميلي متر دارد. به ادعاي سـازنده، اين گجت 
كيفيت صداي بسـيار باالتري از دستگاه ارائه مي كند كه 

مي تواند عاشقان موسيقي را راضي نگه دارد. 
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يادآوري با يك گجت
تـا بـه حال بـه ايـن فكـر كرده ايد كه 
و  بفرسـتد  پيغـام  برايتـان  خوراكي هـا 
بگويد مثـال در حال تمام يا خراب شـدن 
هسـتم؟ درسـت مثل نوتيفيكيشـن هايي 
اجتماعـي مي گيريـد.  از شـبكه هاي   كـه 
دراپ لت (Droplet) گجت كوچكي است 
كـه مي تـوان آن را به هر چيزي چسـباند 
و برايـش كاري را تعريـف كـرد تـا با اپ 
تلفن هوشـمند هشـدار دهد كه آن وظيفه 
را فرامـوش نكنيـد. مثـال آن را به سـطل 
زباله مي چسـبانيد تا راس ساعت 9 شب 

بيرون بردنش را يادآوري كند.
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اندازه گيري دماي بدن با تلفن  همراه
دماي بدن يكي از اطالعات حياتي است كه ورود آن به دستگاه هاي ديجيتال 
مي توانـد در كنار ديگر داده هاي سـالمت كاربردهاي فراواني داشـته باشـد. به 
اين منظور دماسـنجي به نام Stemp سـاخته شـده كه به وسـيله يك برچسب 
مستقيما با بدن تماس پيدا مي كند و دماي بدن را به اپ مخصوص خود در تلفن 
مي فرسـتد. مزيت اين دماسـنج اين است كه مي تواند بي وقفه دماي بدن را زير 
نظر داشـته باشـد و اطالعات خود را به تلفن بفرسـتد كه كاربرد بسـيار مفيدي 

براي چك كردن دماي بدن بيمار محسوب مي شود.
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