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بدرود، باغباني سنتي
گلخانه هوشمند ايراني، گياهان تان را 

از راه دور مراقبت مي كند
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خبر

 دوئل دولت 
و مالك 51 درصدي مخابرات

مائده گيوه چين / دبير كليك
ــهام مالك نيمي از  ــته آگهي فروش س هفته گذش
ــر شد و به حواشي زيادي دامن زد. اين  مخابرات منتش
ــيوم توسعه اعتماد  اقدام در پي جدال دولت و كنسرس
ــهام  ــال 87 بيش از نيمي از س مبين رخ داد كه در س
ــران را به ارزش 7800 ميليارد تومان و در  مخابرات اي
16 قسط خريد. در آن سال ها به دنبال خصوصي سازي 
ــركت  ــهام ش ــي، س ــراي اصل 44 قانون اساس و اج
مخابرات به صورت عام درآمد و ابتدا در بورس تهران 
ــته شد. بعد از حاشيه هاي فراوان و  براي فروش گذاش
ــگامان كوير يزد به عنوان يك  از دور خارج كردن پيش
ــرانجام كنسرسيوم توسعه اعتماد  رقيب خصوصي، س
ــركت است توانست نيمي  مبين كه متشكل از سه ش
ــود درآورد. از همان زمان  ــرات را به تصرف خ از مخاب
انتقادهاي فراواني به نحوه واگذاري مخابرات و رقابتي 

نبودن آن مطرح شد. 
ــد  ــته و به نظر مي رس ــال گذش حال بيش از 6 س
ــهام  ــك 1+50 درصد از س ــن دولت و مال دعواي بي
ــه روز باالتر مي گيرد. چند هفته پيش  مخابرات روز ب
ــه دليل عقب  ــازي اعالم كرد ب ــازمان خصوصي س س
افتادن يكي از اقساط توسعه اعتماد مبين قصد دارد 5 
درصد از سهام اين شركت را بفروشد. در صورت عملي 
ــعه اعتماد مبين مالكيت  ــدن اين اقدام شركت توس ش

اكثريت مخابرات را از دست مي داد. 
ــت و چند روز  در مقابل، مخابرات نيز بيكار ننشس
ــاب عقب افتاده خود را تصفيه كرد. با اين حال  بعد حس
جدال لفظي و عملي دولت و كنسرسيوم توسعه اعتماد 
ــات مديره مخابرات در  ــن ادامه يافت و رئيس هي مبي
ــروژه مخابراتي واكنش تندي به  ــان افتتاح يك پ جري
ــازي و دولت نشان داد.  ــازمان خصوصي س اقدامات س
ــم با اشاره به  ــيدمصطفي سيدهاشمي در آن مراس س
ــرات را ارزان خريده ايم گفت:  ــه مي گويند مخاب اين ك
ــهام مخابرات نيستيم و هر  ــق نگه داشتن س «ما عاش
ــيوه اي  ــركت را بخرد با همان ش كس بخواهد اين ش
ــه آن را خريده ايم واگذار خواهيم كرد.» توپ رئيس  ك
ــره مخابرات از جاي ديگري نيز پر بود، او از  هيات مدي
كاهش تعرفه هاي مخابراتي توسط دولت شكايت كرد 
و با اشاره به ضرر 270 ميليارد توماني مخابرات افزود: 
هزينه تماس در هيچ جاي دنيا مانند تلفن ثابت ايران 
ــت و در ميان 166 كشور عضو اتحاديه بين المللي  نيس

مخابرات، ايران ارزان ترين تعرفه ها را دارد. 
ــود كه آمارها  اين صحبت ها در حالي مطرح مي ش
ــركت مخابرات در چند سال گذشته  نشان مي دهد ش
ــود سهام  ــته، به طوري كه س ــود خوبي داش ــد س رش
مخابرات در سال 93 حدود 33 درصد رشد كرده است. 
از طرف ديگر بسياري اين اقدام مالك بيش از نيمي از 
سهام مخابرات را يك نمايش قدرت براي عقب نشيني 
ــت در كاهش تعرفه هاي مخابرات عنوان كرده اند،  دول
ــي بتواند چنين مبلغي را براي  زيرا احتمال اين كه كس
ــهام پرداخت كند در هاله اي از ابهام قرار  خريد اين س
ــه اهليت امنيتي خريدار  ــت ك دارد. نكته ديگر اين اس
ــعه اعتماد مبين بايد تائيد شود  سهام كنسرسيوم توس
و اين خود چالشي بزرگ براي خريدار است. دولت نيز 
ــا پيش بگذارد، زيرا  ــهام پ نمي تواند براي خريد كل س
ــي مغايرت دارد. با اين  اين كار با اصل 44 قانون اساس
حساب بايد منتظر ماند و ديد اين جدال به كجا مي رسد 
و آيا برخالف تصور توسعه اعتماد مبين براي سهام اين 
كنسرسيوم مشتري پيدا مي شود يا سرانجام حرفش را 

به دولت تحميل مي كند؟

مكث
ــوي  ــى كه از س ــز اطالعات ــزارش فورب ــه گ ب
ــده  ــر ش ــيNowSecure  منتش ــركت امنيت ش
است، swiftkey، كيبورد پيش فرض نصب شده 
ــونگ، يك  ــمند سامس روي برخي تلفن هاي هوش
ــه مي تواند  ــيار مهم پيدا كرده ك ــيب پذيري بس آس
ــركت را در  ــمند اين ش ــن هوش ــون تلف 600 ميلي
ــركت مذكور اعالم كرده  معرض خطر قرار دهد. ش
ــگاه هاي معتبر iOS  و  اپليكيشن موجود در فروش
اندرويد اين نقص را ندارند؛ بنابراين فقط تلفن هاي 
هوشمند سامسونگ در معرض اين خطر قرار دارند. 

ــونگ را در جريان قرار داد. پس از آن  ــيب پذيري را پيدا كرد و سامس ــته اين آس ــال گذش NowSecure س
سامسونگ به طور رسمي يك پچ در اختيار اپراتورها قرار داد كه البته طبق گزارش اين شركت امنيتي هنوز بسياري 
ــپرينت،  ــي اس 6 در اپراتورهاي بزرگي مانند وريزون و اس ــچ بهره نبرده اند. براي مثال گلكس ــا از اين پ از اپراتوره

گلكسي اس 5 در اپراتور T-Mobile و گلكسي اس 4 ميني در اپراتور AT&T هنوز با خطر مواجه اند. 
ــوئيفت كي براي حمله هاي خود و دزدي  ــركت امنيتي مذكور، هكرها مي توانند از برنامه س ــاس گفته هاي ش براس
اطالعات كاربران استفاده كنند. البته اين اتفاق فقط زماني ممكن است كه كاربر از يك شبكه ناامن وايـ  فاي استفاده 
كند. هكرها مي توانند از اين نقطه ضعف براي سوءاستفاده از مواردي چون دوربين، ميكروفن يا دسترسي به مختصات 
جي.پي.اس بهره ببرند و بدون آن كه كاربر متوجه شود، برنامه هاي خطرناكي را روي دستگاه او نصب كنند، پيام هاي 

متني را بخوانند، تماس هاي تلفني را شنود و به فايل هاي خصوصي از جمله عكس ها دسترسي پيدا كنند.
ــونگ اعالم كرد كاربران  ــكل امنيتي، سامس ــار اين خبر و در پي تالش براي برطرف كردن اين مش پس از انتش
ــت  ــان ماندن از حمالت هكرها بهره ببرند. اين ويژگي امنيتي قادر اس ــي KNOX براي در ام ــد از ويژگ مي توانن

به روزرساني امنيتي تلفن هاي همراه را دريافت و از هرگونه خطر ناشي از اين مشكل جلوگيري كند. 

زمان عرضه اپل واچ 2 
مشخص شد

درست پس از آن كه دوستداران ساعت هوشمند 
ــل دوم اين گجت  ــر عرضه نس ــنيدن خب اپل از ش
ــمند در اواخر امسال (2015) خوشحال شدند،  هوش
ــره جنوبي، زمان عرضه  ــاي جديدي از ك گزارش ه
ــاس اين  ــاعت را 2016 اعالم كردند. براس ــن س اي
ــازنده فعلي صفحه نمايش اپل  گزارش ها ال جي، س
واچ، ساخت صفحه نسل دوم را نيز به عهده خواهد 
ــركت در توليد  ــت بدانيد اين ش ــت. جالب اس گرف
ــاعت هاي هوشمند پيشتاز است  صفحات نمايش س
و در اولين سه ماهه سال 2015 توانسته 67 درصد 
ــهم اين بازار را در دست داشته باشد و 91 درصد  س

درآمد اين حوزه را از آن خود كند.

آيپد پرو احتماال 12/9 اينچي خواهد بود
تقريبا از سال 2013 تاكنون درباره آيپدي كه به يك صفحه نمايش بزرگ 12/9 
اينچي مجهز خواهد شد، مي شنويم. بتازگي و براساس آنچه يك توسعه دهنده چيني 
ــخص شده آيپد پرو به يك صفحه نمايش با وضوح  از كدهاي iOS 9 دريافته، مش
تصوير 2048 در 2732 پيكسل مجهز خواهد شد. با اين كه سورس كد iOS 9 در 
واقع صفحه اي با رزولوشن 1024 در 1366 پيكسل را نشان مي دهد، هيراكو وانگ 
ــاس سيستم مقياس صفحه نمايش هاي اپل، ممكن است آيپد پرو  ادعا مي كند براس

با صفحه 2048 در 2732 پيكسل به بازار بيايد.
ــد و آيپد پرو به يك صفحه نمايش 12/9  ــته باش ــايعات واقعيت داش اگر اين ش
ــلي اين تبلت برابر با  ppi 267خواهد بود كه با  ــود، چگالي پيكس اينچي مجهز ش
چگالي پيكسلي آيپد اير 2 يكسان است. اين مساله باعث مي شود بتوان برنامه هاي 
ويژه آيپد اير را بدون هيچ تغييري در كيفيت روي آيپد پرو نيز تجربه كرد. با وجود 
ــايعات صفحه نمايش  ويژگي چندوظيفگي و نمايش پنجره برنامه ها در كنار هم، ش
ــر و صدا اواخر  ــد پرو دوباره قوت گرفته و احتمال دارد اين تبلت پر س ــر آيپ بزرگ ت

همين امسال (2015) معرفي شود، هر چند تمام اينها فقط احتماالت است.

نكسوس بعدي را هواوي مي سازد
خيلي وقت است از تلفن همراه هوشمند 
ــركت هواوي صحبت  ــوس ساخت ش نكس
ــده  ــريه مدعي ش ــود و حال يك نش مي ش
ــوي يكي از كاركنان شركت  اطالعاتي از س
ــرده كه بر  ــتان دريافت ك هواوي در انگلس
ــه مي گذارد.  ــمند صح وجود اين تلفن هوش
ــمند  ــري از اين تلفن هوش ــات ديگ اطالع
منتشر نشده و فقط مشخص است كه هواوي 
و گوگل همكاري تنگاتنگي براي ساخت اين 

دستگاه با يكديگر دارند.
ــد دارد از اين  ــواوي قص ــت ه ــح اس واض
ــاندن هر چه  ــود خود و شناس همكاري به س
ــه جهان  ــركت نوپاي چيني ب ــن ش ــتر اي بيش
ــوگل مي تواند نقطه  ــرد. همكاري با گ بهره بب
ــوب شود. اگر  ــركت محس عطفي براي اين ش
ــد و روزي به  ــته باش اين همكاري صحت داش
واقعيت برسد، نكته جالب اين است كه هواوي 
نمي تواند محصول ايجاد شده را به دليل ممنوع بودن 
استفاده از سرويس هاي گوگل در خانه خود يعني چين بفروشد. البته منبع منتشركننده 
ــكل راه حلي خواهد انديشيد. در حال  ــاره كرده شركت براي اين مش اين اطالعات اش
ــاع كرده اند. پيش از اين  ــركت از تائيد اين خبر امتن ــمي هر دو ش ــر مقامات رس حاض
ــخصاتي چون صفحه نمايش  ــركت هواوي مش ــاخت ش ــده بود نكسوس س  گفته ش

5/7 اينچي QHD و پردازنده اسنپدراگون 810 خواهد داشت.

مشكل امنيتي كيبورد سوئيفت كى

ــايبري فراواني كه اين روزها  به دليل حمالت س
ــرار مي دهد، بايد به  ــورهاي متعددي را هدف ق كش
فكر راه هاي مقابله پيشرفته بود. با توجه به اهميت 

اين مساله، محققان كشور در يك شركت دانش بنيان 
توانسته اند اولين فيلتر مقابله با بمب الكترومغناطيسي 
ــده جزو  ــه فيلتر ذكر ش ــه دليل اين ك ــازند. ب را بس
ــور محسوب مي شد، پيش  محصوالت تحريمي كش
از اين هزينه هاي هنگفتي را بر كشور وارد كرده بود، 
ــان فناوري اطالعات و ارتباطات  ولي گروه دانش بني
ــورت بومي و با  ــته اين محصول را به ص كوثر توانس
ــردن آن تهيه كند.  ــبت به وارد ك هزينه كمتري نس
ــود  ــوب مي ش اين فيلتر يك محصول امنيتي محس
ــي و حمالت  ــراي مقابله با تهديدهاي جاسوس كه ب
ــايبري به سازمان ها و دستگاه هاي حساس ساخته  س

شده است.

سعيد رحيمي، مديريت گروه فناوري اطالعات و 
ــات كوثر در رابطه با الزام وجود چنين فيلتري  ارتباط
ــتفاده از بمب  ــراق و آمريكا اس ــت: «در جنگ ع گف
ــياري از  ــي آمريكا را قادر مي كند بس الكترومغناطيس
ــزات الكترونيك را از كار انداخته يا به طور كل  تجهي
متوقف كند.» البته به گفته رحيمي، در حال حاضر در 
كشور با چنين تهديدي روبه رو نيستيم، اما پيشگيري 
ــت و بهتر است پيش از روي دادن  بهتر از درمان اس
ــيد.  چنين اتفاقاتي تمهيداتي براي مقابله با آن انديش
به گفته مديريت اين سازمان، محصول ذكر شده در 
همه موارد آزمايش شده و گواهي نامه معتبر دريافت 

كرده است.

ساخت اولين فيلتر مقابله با بمب الكترومغناطيسي در كشور
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ــركت برتر در زمينه نوآوري، IBM  با  ــته تا خرداد امسال دو ش ــال گذش از دي س
ــد. پس از اين دو  ــا 3052 ثبت پتنت (حق اختراع) بوده ان ــونگ ب 3059 و سامس
ــيد كه توانسته 1484  ــمگير به ال جي رس ــين رتبه بعدي با كاهش چش صدرنش
ــگاه پنجم را با تعداد 1083 از  ــه نام خودش ثبت كند. گوگل هم جاي ــراع را ب اخت

آن خود كرده است.
نكته تعجب برانگيز در اين آمار، رتبه اپل است. اين غول فناوري دنيا پيش 
ــال  ــت س از اين نزديك به صدر جدول جا خوش كرده بود، اما در پنج ماه نخس
ــنده كرده  ــط با ثبت 780 حق اختراع به نام خود به جايگاه يازدهم بس 2015 فق
است. فهرست ديگري كه در اين آمار منتشر شده، تعداد درخواست هاي ارائه شده 
ــته در اين مدت 2487 مورد را  ــت كه سامسونگ توانس براي ثبت پتنت اس
ــتر ازIBM  است. در اين فهرست  ارائه كند و اين مقدار 723 مورد بيش
ال جي با 856 درخواست رتبه چهارم، اسنپ دراگون با 617 درخواست 
ــوم را دارد.  ــت و س ــت رتبه بيس ــم و اپل با 279 درخواس رتبه شش
تعداد پتنت هاي ثبت شده معموال براي شركت ها نوعي امتياز مثبت 

محسوب شده و از اين رو در سال اين آمار چند بار ارائه مي شود.

خبر

گوگل در برنامه اي به محققان امنيتي وعده داده در صورت 
ــه 40 هزار دالر  ــاگ در اندرويد مبلغي نزديك ب ــدا كردن ب پي
ــر با بيش از 130 ميليون تومان جايزه مي دهد. بعالوه اين  براب
شركت بزرگ با معرفي يك برنامه امنيتي ديگر، قصد اطمينان 
ــته و در آن  ــدا كردن از صحت برنامه هاي اندرويدي را داش پي
ــعه دهندگان خواسته از كتابخانه هاي آماده گوگل براي  از توس

نوشتن برنامه ها استفاده كنند.
ــه و  ــن برنام ــركت در اي ــد ش ــه قص ــعه دهندگاني ك توس
ــتگاه  ــتم عامل را دارند بايد روي دو دس ــاگ در سيس ــن ب  يافت
ــوس 6 و نكسوس 9 كار كنند. جايزه اين برنامه، از 500  نكس
ــن ميزان به آنهايي تعلق  ــت. كمتري تا 38 هزار دالر متغير اس
ــترين  ــايي كنند و بيش مي گيرد كه فقط باگ كوچكي را شناس
جايزه به توسعه دهندگاني اهدا مي شود كه ابتدا يك باگ بزرگ 
ــپس آن را اثبات كنند و براي برطرف  و جدي را شناسايي، س
ــش يك پچ ارائه كنند. هدف كلي اين برنامه باالتر بردن  كردن

امنيت برنامه ها و در پي آن سيستم عامل اندرويد است. 

 يوتيوب گيمينگ
رقيب توئيچ آمازون

ــداد E3 اعالم كرده  ــوب بتازگي و در روي يوتي
ــام يوتيوب  ــايت با ن ــي را به اين س ــزودي بخش ب
ــوب گيمينگ  ــد كرد. يوتي ــگ اضافه خواه گيمين
ــا آدرس ــتقل ب ــايت مس ــن و وبس ــك اپليكيش  ي

ــراي  ب ــه  ك دارد   gaming.youtube.com
ــتان ابتدا در انگليس  ــده و تابس گيمرها طراحي ش

و آمريكا آغاز به كار مي كند.
ــت كه اين  ــازي، حوزه اي اس ــتريم زنده ب اس
ــد دارد در آن از توئيچ آمازون  ــول فناوري قص غ
ــرويس براي  ــي بگيرد. خبر طراحي اين س پيش
ــتداران بازي و طرفداران ميلياردي يوتيوب  دوس
ــد. در اين  ــحال كننده باش ــيار خوش مي تواند بس
ــد، بازي ها صفحه اختصاصي خواهند  بخش جدي
ــر محتواي مرتبط به  ــت و كاربران قادرند ه داش
ــاني يا راهنما  بازي چون تريلرها، اخبار، به روزرس
ــن صفحات قرار دهند و از اطالعات قرار  را در اي
ــوي ديگر بازي دوست ها استفاده  داده شده از س
ــود هنگام شروع كار، 25 هزار  كنند. گفته مي ش
ــد. ويژگي  ــترس باش بازي براي كاربران در دس
ــرويس امكان اشتراك گذاري  مثبت ديگر اين س
ــت. در ضمن  ــران اس ــا ديگر كارب ــات ب اطالع
ــتم براساس  ــنهادهايي كه سيس مي توانيد از پيش
عاليق و انتخاب هايتان در زمينه بازي ها به شما 

مي دهد، استفاده كنيد.

آخرين اكسپريا معرفي شد
بتازگي اولين تلفن هوشمند سوني كه به صفحه نمايش  Quad HD مجهز است به طور 
رسمي رونمايي شده است. اين تلفن هوشمند اكسپريا Z4v نام دارد و غير از صفحه نمايش 

تفاوت چنداني با اكسپريا  +Z3  يا Z4 ندارد.
ــي، دوربين 20/7  ــنپدراگون 810، رم 3 گيگابايت ــه پردازنده اس ــوني ب محصول جديد س
ــت. نكته جالب اين است كه  ــتي و دوربين جلوي 5 مگاپيكسلي مجهز اس ــلي پش مگاپيكس
ــري آن فقط 70 ميلي آمپر  ــي، بات با وجود انتخاب چنين صفحه نمايش
 Z3 + بزرگ تر از باتري 2930 ميلي آمپري سوني اكسپريا
ــره مي برد. با  ــه از صفحه نمايش فول اچ دي به ــت ك اس
ــش در ذهن ايجاد مي شود  ــتن اين واقعيت اين پرس دانس
 QHD كه چرا سوني با وجود انتخاب يك صفحه نمايش
ــك باتري 3000  ــري تاثير مي گذارد ي ــه بر مصرف بات ك

ميلي آمپري را برگزيده است؟ 
ــوني فكر همه چيز را كرده  ــواهد بر مي آيد كه س از ش
 Z4v ــپريا و طبق گفته ها، باتري 3000 ميلي آمپري اكس
ــتر از باتري +Z3 با صفحه فول اچ دي  مي تواند حتي بيش
ــاعت  ــوان نمونه Z4v نزديك 20 س ــاورد. به عن دوام بي
مكالمه در شبكه 3G را به كاربران ارائه مي دهد، در حالي 
ــاعت مي رسد.  ــپريا  +Z3 به 17 س كه اين زمان در اكس
زمان گوش دادن به موسيقي نيز در محصول جديد سوني 
ــت. در موارد  ــاعت +Z3  اس ــاعت در برابر 91 س 95 س
ــبكه LTE يا زمان  ــد زمان آماده باش در ش ديگري مانن
ــيار كمي در  ــي +Z3 با اختالف بس ــش ويدئو، گوش پخ
ــخص است  ــتد. با اين تفاصيل مش جايگاه بهتري مي ايس
ــه شود و اين  باتري Z4v مي تواند با باتري +Z3 مقايس

خبر خوبي براي دوستداران سوني خواهد بود.

باگ اندرويد را پيدا كنيد، جايزه بگيريد

طوالني ترين صف دنيا براي عكس سلفي
تا چندي پيش براي تشخيص كيفيت تصاوير گرفته شده با دوربين ها، دوربين پشتي (اصلي) تلفن هاي همراه حرف اول را مي زدند. 
ــد،  ــي از خود) قاعده تغيير كرده و اهميت دوربين جلو اگر به دوربين اصلي نرس ــلفي (عكاس ــت با رواج پديده اي به نام س اما مدتي اس
كمتر از آن نيز نيست. به همين دليل سازنده هاي تلفن همراه، دوربين هاي عكاسي قدرتمند پشتي را به جلوي گوشي هايشان آورده اند، 
ــد ه  تا انداختن سلفي را آسان تر كنند. اين  ــي ها تبديل شده  و انواع و اقسام گجت ها ساخته ش ــت صاحبان گوش مونوپادها به عصاي دس
ــانه هاي فناوري شده تا جايي كه چندي پيش فرهنگ لغت آكسفورد آن را به عنوان يك  ــلفي سوژه شماره يك بسياري از رس روزها س

مدخل به فهرست واژگان  خود افزود.
ــت، براي مثال مي توان به  ــلفي هاي خاص نيز شروع شده اس ــه و كنار دنيا رقابت براي گرفتن س ــلفي در گوش با توجه به محبوبيت س
ــاره كرد. بتازگي شركت ال.جي طي رويدادي در شهر  ــلفي دنيا كه هنرمندان هم از آن بي نصيب نمانده اند، اش بزرگ ترين يا عجيب ترين س
مكزيكوسيتي طوالني ترين صف سلفي دنيا را با حضور 2500 نفر تشكيل داد و توانست ركورد تعداد عكس سلفي را بشكند. در اين رويداد 
كه در نزديك قلعه تاريخي چاپولتوپك مكزيكوسيتي برگزار شد، در كل 746 عكس سلفي گروهي و فردي انداخته شد و ركورد 531 سلفي 
كه ماه گذشته در آمريكا ثبت شده بود شكسته شد. دنيل آگوئيالر، مسئول برگزاري اين رويداد مي گويد: «در هر 10 ثانيه يك سلفي با گوشي 

جي 4 انداخته شد.» ويژگي اين ركورد كه در كتاب گينس ثبت شده، بيشترين تعداد سلفي گرفته شده در يك مكان و زمان است.
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گزارش داخلى

فاطمه عبدالعلي پور
ــال از نخستين قدم هاي  با اين كه نزديك به هفت س
لرزان بانك مركزي براي تدوين مقرراتي ويژه صدور كيف 
پول الكترونيكي در ايران مي گذرد، اما همچنان جزئيات 
ــازي سراسري اين  قانوني و بتازگي امنيتي براي پياده س

پروژه، در فضايي غيرشفاف و مبهم به سر مي برد.
نگارش يك قانون جامع با شرح جزئيات كامل براي 
ــت، زيرا  ــاني نيس صدور كيف پول الكترونيكي كار آس
ذي نفعان اين پروژه گستره وسيعي را به خود اختصاص 
مي دهند. از اداره حقوقي، اداره بازرسي و اداره تشخيص 
ــور بازيگراني  ــزي گرفته تا حض ــاي بانك مرك روش ه
ــهرداري ها، اپراتورهاي  ــود همچون ش ــارج از اين گ خ
ــركت هاي ارائه كننده خدمات پرداخت  تلفن همراه و ش
ــات قانوني را با  ــر جزئي ــيدن بر س ــرد، به تفاهم رس خ
ــاب مغاير نبودنشان با سياست هاي كالن پولي و  احتس
ــخت مي كند. از اين رو، تهيه  ــور، دوچندان س مالي كش
قانوني جامع در حوزه كيف پول الكترونيكي، كار نسبتا 

پرخرج و زمانبري تلقي مي شود.
بتازگي حتي بانك مركزي با موضوع چالش برانگيز 
ــازي كيف پول  ــاخت امنيتي براي پياده س تامين زيرس
ــت؛ زيرساختي امنيتي  ــده اس الكترونيكي نيز مواجه ش
ــبكه اپراتورها و  ــبكه بانكي، بلكه در ش كه نه تنها در ش
ــي هاي تلفن همراه نيز بايد بدقت بررسي و با تامل  گوش

بر آن، به ارائه راهكار جامع امنيتي منتج شود.
قوانين ناتمام

ــال 1387 به نگارش  بانك مركزي براي اولين بار س
ــت زد. آنچه  قوانيني در حوزه كيف پول الكترونيكي دس
ــور آن زمان تدوين  ــتگذار پولي و مالي كش نهاد سياس
ــت  ــمائي از كليت جرياني بود كه زير پوس كرد، فقط ش
ــهر جاري مي شد. اين دستورالعمل كه به نام «كيپا»  ش
شهرت يافت، صرفا نحوه صدور كيف پول الكترونيكي 
ــويي، بانك  ــيار كلي بيان مي كرد. از س را در قالبي بس
ــدور كيف پول هاي  ــت براي ص مركزي هنوز نمي دانس
ــن در آن  ــش رو دارد، بنابراي ــه اي پي ــد چه برنام جدي

دستورالعمل به گفتن كليات اكتفا كرد.
ــال، «كيپا 2» متولد شد، آن  بعد از گذشت چهار س
هم در شرايطي كه تقريبا از اواخر سال 89 «جيرينگ» 
ــمج، آن قدر مصرانه  ــراه اول همانند يك كودك س هم
ــه خدمات مالي اش  ــتاد و بر ارائ روي دو پاي خود ايس
ــه بانك مركزي را وادار به خيزش كرد.  اصرار ورزيد ك
ــز پژوهش هاي  ــود كه مرك ــت در همان روزها ب درس
ــزارش بلند بااليي  ــالمي هم در گ ــوراي اس مجلس ش
ــبت به خلق پول با استفاده از چنين روش هاي مالي   نس
ــدار  داد. بنابراين  ــرل بانك مركزي هش و خارج از كنت
ــيوه هاي  ــبك جديدي از ش خواه ناخواه، نگاه ها جلب س
پرداخت مي شد كه اپراتورهاي تلفن همراه مي خواستند 

سكاندارش باشند. 
ــيدن  هرچند بانك مركزي هم كوتاه نيامد و با كش
سيم خاردار، اپراتورها را از ورود به حيطه كاري بانك ها 
ــدور مجوز و  ــا را صرفا منوط به ص ــع و فعاليت آنه من

ــودش اعالم كرد. از آن پس،  ــوي خ نظارت كامل از س
فعاليت بخش هاي اپراتوري محدود شد. با تدوين «كيپا 
2» كه بعدها به «كيوا» (كيف وجه الكترونيكي) شهرت 
ــد و اين بار حتي نامي  ــكافته ش يافت، كليات قدري ش
ــركت هاي وابسته به اپراتورهاي تلفن همراه نيز در  از ش
دستورالعمل جديد جاي گرفت. مطابق اين دستورالعمل، 
ــتري با مراجعه به بانك مي تواند درخواست صدور  مش
ــاس  كيف پول الكترونيكي كارتي كند، بانك نيز بر اس
ــتفاده از كليدهاي  مجوز دريافتي از بانك مركزي با اس
صدور، شارژ و دشارژ اقدام به صدور كيف پول مي كند.

زيرساخت آماده
ــروژه كيف پول  ــدن اجراي پ ــه دنبال جدي تر ش ب
الكترونيكي در ايران، بانك مركزي طرحي تحت عنوان 

ــامانه پرداخت الكترونيكي سيار يا «سپاس» تعريف  س
ــركت ملي خدمات انفورماتيك  كرد و اجراي آن را به ش
ــپاس كه خود از مولفه هاي بسياري تشكيل  ــپرد. س س
شده، قرار است به عنوان زيرساخت فني و سوئيچ كيف 
پول الكترونيكي به بهره برداري برسد. از اين رو، تقريبا 

از دو سال پيش پياده سازي اين پروژه آغاز شد.
ــركت ملي  ــر پروژه هاي ش ــر مرتضويان، مدي جعف
ــپاس در گفت وگو با  ــروژه س ــك و مجري پ انفورماتي
ــوئيچ مورد نياز در مرحله  خبرنگار كليك مي گويد: «س
ــپاس توليد، تست هاي اوليه آن نيز انجام شده و  اول س
در حال حاضر در مرحله تست كارايي قرار دارد. منتها بنا 
بود مرحله اول پروژه تا اواسط خرداد 94 به بهره برداري 
ــد، اما به دليل نهايي نشدن اسناد و مقررات قانوني  برس

كيف پول الكترونيكي و همچنين راهكار جامع امنيتي، 
فعال پياده سازي آن به تاخير افتاده است.»

شفاف نبودن چگونگي جابه جايي وجه بين اپراتورهاي 
تلفن همراه، ميزان اعتبار و مقادير قابل جابه جايي آن در 
ــود كه اجراي مرحله  مقررات كيپا جزو مواردي ياد مي ش

نخست سپاس را به تاخير انداخته است. 
مرحله اول پروژه سپاس به بهره برداري از كيف پول 
مبتني بر تلفن همراه (جيرينگ) يا نت ماني (پول مجازي) 
ــرايط كنوني زيرساخت فني آن  اختصاص دارد كه در ش
ــدن  ــه مدير اين پروژه، تا نهايي ش ــده و به گفت مهيا ش
ــاد قانوني طرح كيف پول الكترونيكي و درآمدن تمام  ابع
ــات، اجراي آن به تعويق مي افتد. در اين مرحله، در  جزئي
تعامل اپراتور با شبكه بانكي، امكان پرداخت نيمه آنالين 
به وجود مي آيد. به اين معنا كه مشتري با خروج مبلغي از 
حساب بانكي اش، آن را نزد حساب كيف پول الكترونيكي 
اپراتور به وديعه مي گذارد و در صورت نياز مي تواند همان 
ــود منتقل كند. اين  ــاب بانكي خ ــغ را مجددا به حس مبل
ــول الكترونيكي  ــارژ كيف پ ــارژ و دش ــد يعني ش  فرآين
ــود، اما ديگر تراكنش ها در  به صورت آنالين انجام مي ش

كيف پول الكترونيكي، آفالين خواهد بود.
ــاري دقيق مرحله دوم  مرتضويان مي گويد كه معم
ــيار (سپاس) نيز درآمده  سامانه پرداخت الكترونيكي س
ــت اين مرحله تا پايان  ــبينانه معتقد اس و با ديدي خوش
ــاله  ــد. مرحله دوم به مس ــال به مرحله اجرا مي رس امس

چيپ ماني يا وجوه مبتني بر تراشه اختصاص دارد.
برخي بر اين باورند كه شايد بهتر بود بانك مركزي 
ــپاس به عنوان  ــروع پياده سازي طرح س همزمان با ش
زيرساخت كيف پول الكترونيكي، زمان را هدر نمي داد و 
ــاد قانوني و مقررات اجرايي طرح را نيز پيش مي برد.  ابع
ــران متعدد  ــق همه جانبه بازيگ ــال بايد تا زمان تواف ح
ــر جزئيات مقررات و  پروژه كيف پول الكترونيكي بر س

قوانين، منتظر اجراي سراسري اين طرح ماند.

 حميدرضا قاضى مقدم
مشاور بازاريابى و توسعه كسب و كار مبتنى بر فناورى

ــويد و براى پرداخت كرايه در  ــوار اتوبوس مى  ش س
ــلوغ، مجبوريد مدتى انتظار بكشيد  ــتگاهى نسبتا ش ايس
ــران و برگرداندن  ــس از دريافت كرايه ديگ ــا راننده پ ت
ــما را دريافت كند. سوار تاكسى  بقيه پول آنها، كرايه ش
ــيدن به مقصد، به دليل نداشتن  ــويد و هنگام رس مى  ش
ــد. در نانوايى از  ــده جر و بحث مى كني ــول خرد با رانن پ
اين كه مجبوريد با همان دستى كه پول آلوده را به شاگرد 
نانوا  داده ايد، نان را تحويل بگيريد آزرده خاطر مى شويد. 
ــوپرماركت محل  براى پرداخت وجه 3000 تومانى به س

ــان را در حضور ديگران  ــيد و رمزت ناگزيريد كارت بكش
اعالم كنيد تا در صورت قطع نبودن شبكه بانكى، رسيد 
ــايد  ــكانس ها ش پرداخت تان را بگيرد. با عبور از اين س
پيش خود فكر كنيد كاش راه  حل ساده  ترى براى مبادله 

و پرداخت پول خرد وجود داشت.
ــال هاى اخير گام  هايى در اين  ــبختانه طى س خوش
ــج پرداخت  ــعه و تروي ــده و با توس ــته ش زمينه برداش
ــازى  ــك كرايه تا ميزان زيادى، فرآيند آشناس الكتروني
ــام كارت  بليت الكترونيكى  ــوم مردم با ابزارى به ن عم
ــك نمونه از كاركردهاى  ــده؛ ولى اين تنها ي محقق ش

ــعه  ــت. اكنون و با توس ــمند اس متعدد كارت  هاى هوش
ــمند، زمان  ــت الكترونيك مبتنى بر كارت هوش پرداخ
مناسبى براى انتقال ديگر انواع پرداخت خرد روى اين 
ــا و تبديل آن از يك بليت الكترونيكى به كيف  كارت ه
ــت؛ ابزارى كه نياز به  ــيده اس پول الكترونيكى فرا رس
ــوان جايگزين پول  ــرده و به عن ــول خرد را حذف ك پ
ــب  وكارهايى كه به نحوى با  خرد، در تمامى انواع كس
پول خرد سروكار دارند، همچون نانوايى  ها، تاكسى  ها، 
ــهرى،  ــاى ش ــى، پاركينگ  ه ــك  هاى مطبوعات كيوس
بوفه  هاى مدارس، سوپرماركت  ها و دفاتر تايپ و تكثير 

به كار گرفته خواهد شد.
ــتفاده از اين  در اين بين هرچند ارزش و قابليت اس
ــطه رفع مشكالت ياد شده، قابل انكار  نوع ابزار به واس
ــازي براي تغيير  ــت، ولي در عين حال فرهنگ س نيس
رفتار شهروندان و نيز صاحبان كسب   وكارهاي ياد شده 
براي پذيرش اين ابزار جديد پرداخت نيز ساده نخواهد 
ــعه بازار  بود. اين موضوع كه در ادبيات بازاريابي و توس
ــد فناورانه ـ نوآورانه  ــه عرضه محصوالت جدي از آن ب
ــت كه زمينه  ساز موفقيت يا  ياد مي  شود، موضوعى اس
شكست بسيارى از انواع محصوالت نوآورانه و فناورانه 
بوده و هرگونه بى  توجهى به آن اثرات جبران  ناپذيرى را 

در سرنوشت محصول به همراه خواهد داشت.

وقتى كيف پول الكترونيكى روى ريل پرداخت خرد مى افتدنگاه كارشناس

كيف پول الكترونيكي
خيلي دور، خيلي نزديك

ــور تعريف مي كند: «ابزار  ــف پول الكترونيكي يا كيپا را اين ط ــك مركزي، كي بان
ــب و كارها امكان مي دهد مبادالت با  ــت كه به مردم و كس پولي مبتني بر فناوري اس
مبالغ خرد را با استفاده از ساز و كار پردازش الكترونيكي برون خطي به لحاظ اتصال 
ــتر  ــاخت بانكي انجام دهند. در تراكنش هاي برون خط (آفالين)، نياز به بس به زيرس
مخابراتي و تائيديه هاي برخط (آنالين) براي اتصال به زيرساخت بانكي وجود نداشته 

و زمان انجام تراكنش در آن عمدتا زير يك ثانيه است.»
تائيد اين تراكنش ها فقط براساس ساز و كار تعريف  شده روي ابزار پرداخت صورت 
مي گيرد. پيگرد و رديابي تراكنش هاي كيپا با توجه به ارقام كوچك مبادالت و تعداد 
ــت. اگرچه ممكن  ــيار زياد آن، براي صادركنندگان و پذيرندگان كيپا الزامي نيس بس
ــت اين امكان، از سوي برخي صادركنندگان يا پذيرندگان به عنوان خدمات ارزش  اس
افزوده ارائه شود. بنابراين، فقدان يا سرقت كيپا (سرقت موبايل و سرقت كارت كيپا) 

در حكم فقدان يا سرقت پول نقد به  شمار مي آيد. 
ــكناس،  ــده كه كيپا جايگزين كاملي براي اس ــتورالعمل همچنين آم در اين دس

مسكوك، انواع بليت ها (اعم از مترو، اتوبوس، سينما، موزه، پاركومتر و...) است.
ــيمكارت  ــول الكترونيكي روي س ــدور كيف پ ــه كيپا براي ص ــق آيين نام مطاب

ــتش را ارائه كند. بانك هم  ــتري از طريق بانك مي تواند درخواس تلفن همراه نيز مش
ــتري را فعال  ــده  (OTA)  كيف پول روي موبايل مش ــاخت آماده ش از طريق زيرس

مي كند.
براي صدور كيف پول الكترونيكي موبايل متمركز (جيرينگ) نيز مشتري با مراجعه 
به بانك مي تواند درخواستش را بدهد. بانك در زيرساخت در نظر گرفته شده براي اين 
ــتري را ايجاد مي كند. پذيرنده هم جزو ديگر  منظور، كيف پول متناظر با موبايل مش
ــف آيين نامه جديد كيپا، پذيرندگان  ــت. مطابق تعري ذي نفعان نظام پرداخت خرد اس
ــوي بانك مركزي،  ــاس مجوز صادر  شده از س ــركت هايي است كه بر اس ــامل ش ش
نسبت به استقرار شبكه اي از دستگاه هاي پذيرندگي كيپا در محل فروشندگان كاال و 
خدمات اقدام مي كنند. پذيرندگان با اتصال به زيرساخت بانكي كيپا نسبت به انتقال 
ــتگاه هاي پذيرندگي به شبكه بانكي و  ــده از طريق دس پول الكترونيكي جمع آوري ش
ــندگان اقدام مي كنند. در اين وضعيت، دو نوع پذيرنده را مي توان  ــاب هاي فروش حس
متصور شد؛ نخست پذيرندگاني كه پايانه هاي خاص نظام پرداخت هاي مبتني بر كيف 
ــگاه ها نصب مي كنند و نوع دوم پذيرندگاني هستند كه از طريق  پول در محل فروش

شبكه موبايل نسبت به جمع آوري تراكنش هاي خريد اقدام مي كنند.

چند شرط
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راهنما 

مريم محمد بيكي فراهاني
 (Smart TV) ــمند اين روزها تلويزيون هاي هوش
ــي و تصويري  ــگاه هاي تجهيزات صوت ــام فروش در تم
ــم به آنها  ــن تلويزيون ها كه مي تواني ــود. اي ديده مي ش
ــز بگوييم امكاناتي را  ــبكه ني تلويزيون هاي متصل به ش
ــما قرار مي دهند كه در گذشته جزو امكانات  در اختيار ش
و قابليت هاي يك تلويزيون به  شمار نمي رفت! به عنوان 
مثال وبگردي در اينترنت، اتصال به دستگاه هاي هوشمند 
ــاهده كليپ هاي  همچون تلفن همراه، تبلت و رايانه، مش
آنالين، اجراي برخي بازي ها ازجمله پرندگان خشمگين 
ــا فرمان هاي صوتي  ــا دارت و حتي كنترل تلويزيون ب ي
ــت كه تلويزيون هاي هوشمند  يا حركتي از امكاناتي اس

امروزي در اختيار كاربران قرار مي دهد.
به  نظر شما تلويزيون هاي هوشمند تا چه حد كارايي 
ــت آن  طور كه در تئوري از آنها  ــته و آيا توانسته  اس داش
ــند؟ متاسفانه پاسخ  انتظار مي رود، در عمل نيز موثر باش

بيشتر كارشناسان به اين پرسش خير است.
تلويزيون هاي هوشمند فقط به قابليت ارتباط به شبكه 
ــده و با استفاده از  ــيم مجهز ش به  صورت كابلي يا بي س
ــتگاه، برخي  ــده روي دس نرم افزارهاي از پيش نصب ش
ــما  ــده همچون وبگردي را در اختيار ش امكانات ذكر ش
ــرور زمان و با  ــن تلويزيون ها به م ــرار مي دهند، اما اي ق
ــرفت فناوري در ديگر دستگاه هاي ارتباطي يا حتي  پيش
ــتانداردهاي تحت وب، هيچ گونه به روزرساني نداشته  اس
ــال كامال بالاستفاده مي شوند.  ــت چند س و پس از گذش
ــمندانه آنها ازجمله  ــن در مواردي امكانات هوش همچني
ــال فرمان هاي صوتي براي تغيير كانال، افزايش يا  ارس
ــائل امنيتي و خطرات احتمالي  كاهش صوت به دليل مس
ــم خصوصي افراد  ــزو گزينه هاي ناقض حري موجود، ج
به شمار رفته و استفاده نكردن از آن نسبت به فعال سازي 

آن اولويت دارد.
توصيه هوشمندانه كليك

ــنهاد  اگر قصد داريد يك تلويزيون جديد بخريد پيش
ــمند بودن  ــي هوش مي كنيم وقت چنداني را براي بررس
دستگاه و امكاناتي كه در اختيار شما قرار مي دهد صرف 
نكنيد. عالوه بر اين بهتر است پول اضافه اي را نيز براي 

ــد و در صورتي كه  ــن امكانات درنظر نگيري اي
توانستيد دستگاهي غيرهوشمند را در 
ــا ديگر نيازهاي  ــازار پيدا كنيد كه ب ب
شما از يك تلويزيون مناسب مطابقت 
ــتگاه را بخريد؛ زيرا  ــان دس دارد، هم
ــمند،  تنها مزيت تلويزيون هاي هوش

ــت اتصال به  ــدي از قابلي بهره من
ــي يا  ــورت كابل ــه  ص ــبكه (ب ش
ــن قابليت  ــت و اي ــيم) اس بي س
ــر امكانات بظاهر  به همراه ديگ
ــك تلويزيون  ــمندي كه ي هوش

ــيله  ــرار مي دهد، به وس ــما ق ــمند در اختيار ش هوش
ــت  ــيم موجود در بازار ازجمله كروم كس دانگل هاي بي س

براحتي در اختيار شما قرار مي گيرد.
مزيت اين دانگل ها نسبت به تلويزيون هاي هوشمند 
ــب و  ــيار مناس ــتيباني بس ــاني مداوم و پش نيز به روزرس
ــن همراه با  ــواع رايانه، تبلت و تلف ــا از ان ــر آنه بي دردس

سيستم هاي عامل  متعدد است. 
چه اندازه اي مناسب است؟

ــن خريداران  ــه همواره ذه ــش هايي ك يكي از پرس
تلويزيون را به خود مشغول مي كند، اندازه تلويزيون است. 
ــما چه تلويزيوني براي خريد مناسب است؟ آيا  به  نظر ش

اندازه تلويزيون را نيز با توجه به بودجه خود مشخص 
ــه نامحدودي در اختيار  ــرده و درصورتي  كه بودج ك
ــون موجود در بازار را  ــد، بايد بزرگ ترين تلويزي داري

تهيه كنيد؟
ــخ به اين پرسش را با يك مثال  بهتر است پاس
ــرح دهيم. فرض كنيد به سينما رفته ايد. آيا  ساده ش
ــينما، به  ــتن در فاصله يك متري از پرده س با نشس
ــش درآمده روي پرده  خوبي مي توانيد فيلم به  نماي

را تماشا كنيد؟ 
هنگام انتخاب اندازه تلويزيون نيز بايد اين مثال 
ــه ياد بياوريد و با توجه به ميانگين فاصله اي كه  را ب
ــا كنيد، اندازه  ــد در منزل تلويزيون تماش قصد داري
ــخص كنيد. انجام  ــون مورد نظر خود را مش تلويزي
ــورت مي گيرد.  ــاده اي ص ــن كار نيز به روش س اي

ــاده بايد فرض كنيد ديوار مقابل شما  ــبه اي س در محاس
ــينيد، در  ــه در مقابل ديوار بنش ــت. چنانچ تلويزيون اس
ــرايط بايد از هر دو طرف با زاويه 45 درجه به  بهترين ش
لبه سمت چپ و راست تلويزيون ديد داشته باشيد. در اين 
شرايط يك مثلث متساوي الساقين خواهيد 
داشت كه ارتفاع آن 

ميزان فاصله شما از تلويزيون (ديوار) است و قاعده آن نيز 
طول صفحه  نمايش تلويزيون را نشان مي دهد. اكنون با 
اندازه گيري ميزان طول و با توجه به نسبت اندازه صفحه 
ــش (4:3 يا 16:9 يا 16:10) مي توانيد عرض صفحه   نماي
ــتطيل را كه  ــبه و در ادامه قطر مس  نمايش را نيز محاس

نشان دهنده اندازه تلويزيون است، محاسبه كنيد.

ـ اندازه تلويزيون برابر با قطر صفحه  نمايش است. (قطر مستطيل)
ـ هر اينچ برابر با 2/5 سانتي متر است.

ــود. اين اعداد بيانگر نسبت  ــبت اندازه تصوير به  صورت 4:3 يا 16:9 و 16:10 نمايش داده مي ش ـ نس
ــانتي متر  ــت؛ به  عنوان مثال چنانچه طول صفحه نمايش برابر با صد س طول به عرض صفحه  نمايش اس
ــان دهنده عرض تصوير است.  ــد، حاصلضرب صد در 9، تقسيم  بر 16 نش ــبت تصوير نيز 16:9 باش  و نس
ــانتي متر معادل 46 اينچ  ــتطيل مورد نظر حدود 114 س ــه به قضيه فيثاغورث، قطر مس ــه با توج در ادام

خواهد بود.
ــيد،  ــبات پيچيده رياضي نباش ــراي آن  كه پيش از خريد تلويزيون مجبور به انجام محاس ــان ب در پاي
ــه  نمايش را وارد كرده و  ــبت صفح ــبه گر از لينك زير، ميزان فاصله و نس ــد با دانلود ابزار محاس مي تواني

حداقل اندازه پيشنهادي براي تلويزيون را مشاهده كنيد. 
توجه داشته باشيد انتخاب اندازه هاي كوچك تر نيز مانعي ندارد، همچنين اندازه پيشنهادي با اين ابزار، 
گزينه ايده آل به  شمار مي رود، اما همواره انتخاب با شماست و مي توانيد اندازه هاي بزرگ تر را با توجه به 

فضاي اختصاص يافته به تلويزيون در نظر بگيريد.
http://bit.ly/click_tvsize

توجه: فايل دانلود شده را با مرورگر اينترنتي خود باز كنيد.

نكات مهم

انتخاب تلويزيون مناسب براي خانواده

غول پيكر يا كوچك  اندام ؟
ههكه  ك در صورتي 

د را در 
زهاي 
ابقت 
؛ زيرا 
ــمند، 

 به 
يا
ت

ر 
ن

ــيله  ر ميدهد، بهوس
ــت  سس كس رركروم كبازار ازجمله 

يرد.
ه تلويزيونهاي هوشمند 
ــب و  ــيار مناس يباني بس
ــن همراه با  ه، تبلت و تلف

سب است؟
ــن خريداران   همواره ذه
ننند، اندازه تلويزيون است. 
ي خريد مناسب است؟ آيا 

مشخص خود بودجه

ككشرايط يك مثلث متساويالساقين خواهيد 
ههكه ارتفاع آن  كداشت 

ههكه  ــتطيل را  ــبه و در ادامه قطر مس كنمايش را نيز محاس
ننكنيد. كدهنده اندازه تلويزيون است، محاسبه  نشان
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52406 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

آيا مى دانستيد؟

آرش جهانگيري
ــتر رايانه ها و لپ تاپ هايي كه  ــاس آمارها، بيش  براس
ــتفاده  ــتم عامل ويندوز اس ــم از سيس ــان مي بيني اطرافم
مي كنند، در اين بين كساني كه از طرفداران محصوالت 
اپل هستند يا حاضرند هزينه بيشتري براي لپ تاپ خود 
ــتفاده مي كنند.  ــد، از مك او. اس. ايكس اس پرداخت كنن
ــراغ  ــويد و س اما اگر چند قدم از دنياي كاربران خارج ش
ــعه دهندگان وب برويد، با دنيايي  ــا و توس برنامه نويس ه
ــا از ويندوز و  ــويد؛ زيرا آنج ــال متفاوت مواجه مي ش كام
ــتگاه ها به  ــت و روي هركدام از اين دس مك خبري نيس
سليقه فردي كه از آن استفاده مي كند، يكي از توزيع هاي 
سيستم عامل لينوكس نصب شده است. درواقع مي توان 
گفت لينوكس بهشتي براي برنامه نويس هاست كه بنا به 
داليلي حاضر نيستند به هيچ وجه آن را با سيستم عاملي 
ــوض كنند. جالب اين كه اگر از نگاه يك  مانند ويندوز ع
كاربر به اين سيستم  هاي عامل  نگاه كنيد با فضايي ناآشنا 
ــتر نرم افزارهاي  ــتيباني بيش ــويد كه از پش روبه رو مي ش
كاربردي عاجز است و مي تواند دست و پا گير باشد. حال 
اين كه چطور چنين دنياي غريبي به مامن امن و غيرقابل 
جايگزين براي برنامه نويس ها تبديل شده، پرسشي است 

كه در اين مطلب به آن پاسخ مي دهيم.
يك سيستم عامل رايگان

ــخه اصلي يك  ــيد كه از نس ــر را مي شناس ــد نف چن
ــتفاده كنند يا براي نرم افزار هاي پولي  سيستم عامل اس
ــتان  ــك تعداد اين افراد به انگش هزينه كنند؟ بدون ش
دست نيز نمي رسد. اين مساله براي كاربران مشكل ساز 
ــتر مواقع از نرم افزارهاي قفل شكسته  نيست، زيرا بيش
ــان استفاده مي كنند. اما اگر قرار  براي راه افتادن كارش
ــد از اين نرم افزارهاي قفل شكسته براي كدنويسي  باش
ــكل  ــتفاده كنيد، قطعا به مش و كارهاي حرفه اي تر اس
ــرا اين كارها به امنيت باال احتياج دارد.  برمي خوريد؛ زي
ــت  ــي از مزاياي اصلي لينوكس اين اس ــل يك در مقاب
ــر در ابتداي راه  ــت. بخصوص اگ كه كامال رايگان اس
ــورت رايگان از  ــيد، مي توانيد به ص ــي باش برنامه نويس
ــته هايي كه حرفه اي ها از آن استفاده مي كنند بهره  داش
ــدادي از توزيع هاي لينوكس پا را از اين  ببريد. حتي تع
ــته اند، به طور مثال اگر خواستار آخرين  هم فراتر گذاش
ــخه از توزيع اوبونتو لينوكس باشيد كافي است يك  نس
ــخه  ــال كنيد تا نس ايميل با همين محتوا براي آنها ارس
ــال شود. تعجب  ــما ارس ــت به در خانه ش رايگان با پس

نكنيد اين اتفاق حتي در ايران هم امكان پذير است.
متن هايي كامال باز

بر كسي پوشيده نيست كه تمام نسخه هاي لينوكس 

ــت؛ به اين معنا كه شما به عنوان يك  كامال متن باز اس
ــعه دهنده براي انجام هيچ كاري محدود نيستيد و  توس
براحتي مي توانيد تمام ساختار سيستم عامل را به دلخواه 
خود بازسازي كنيد. در واقع لينوكس به شما اين امكان 
ــتم عامل نگاه  ــت پنجره هاي سيس را مي دهد تا به پش
ــي جايي كه تنها كدها  ــت ببريد؛ يعن كنيد و در آن دس
فرمانروايي مي كنند. كافي است زبان آنها را بلد باشيد تا 
حكمران واقعي شما باشيد. عالوه بر اين محدوديت هايي 
ــردن امنيت  ــل  ديگر براي باال ب ــتم  هاي عام كه سيس
ــت  ــعه دهندگان دس ــاد مي كنند، معموال براي توس ايج
ــي آنها به فضاي پشتي كرنل  ــت و دسترس و پاگير اس
ــت  برنامه اي) را محدود مي كند؛ اما در  ــتورات پش (دس
ــري وجود ندارد.  ــت و پاگي ــس چنين قوانين دس لينوك
ــام «اپن فرمت» به  ــالوه براين، ويژگي ديگري به ن ع
ــد تا از تمام  ــس اين امكان را مي ده ــاي لينوك توزيع ه
ــتفاده كنند. يعني  ــخت افزاري يك دستگاه اس توان س
ــتفاده از رم دستگاه  اينجا ديگر خبري از محدوديت اس
ــعه دهندگان مي توانند براحتي كارهايي  ــت و توس نيس

مانند اوركالك را روي چنين سيستم عاملي اجرا كنند.
دريافت و راه اندازي آسان 

ــخه هاي موجود يكي  ــي و نصب نس راحتي دسترس
ــت.  ــتم عامل اس ــارز اين سيس ــاي ب ــر از ويژگي ه ديگ
ــان از راحتي  ــاي لينوكس با توجه به محبوبيتش توزيع ه
بيشتري براي دسترسي و نصب برخوردارند، كافي است 
ــرده اين سيستم عامل يا همان ISO به دست  فايل فش
ــما برسد. بعد از آن ديگر فرقي ندارد چه سخت افزاري  ش
ــده  ــما روي چه نوع حافظه اي ذخيره ش داريد يا فايل ش
ــخه هاي لينوكس از تمام روش ها مانند  است. بيشتر نس
DVD،USB  و هارد هاي اكسترنال پشتيباني مي كنند 

و تنها با زدن چند بار دكمه next سيستم عامل به مرحله 
استفاده مي رسد. همچنين مي توانيد بوت دوگانه بين دو 
سيستم عامل را انتخاب كنيد؛ بنابراين مي توانيد لينوكس 
ــي و ديگر سيستم عامل خود را براي  را براي برنامه نويس

هر چيز ديگري استفاده كنيد.
پشتيباني از بيشتر زبان هاي برنامه نويسي 

لينوكس، قابليت بااليي در پشتيباني از انواع زبان هاي 
ــي دارد، مگر در مواردي كه آن زبان به يك  برنامه نويس
ــد (مانند ويژوال بيسيك  ــته باش پلتفرم خاص تعلق داش
ــتم عامل  ــا Objective-c براي سيس براي ويندوز ي
ــك) كه البته باز هم اين احتمال كه بتوانيد آن را روي  م
ــيار باالست. زبان هايي مانند   لينوكس دريافت كنيد، بس
C ++، C ، جاوا، پي اچ پي، روبي، پايتون، پرل و بسياري 
ــر همه در لينوكس كار مي كنند. حتي اگر يك زبان  ديگ
ــتفاده كنيد در حال حاضر  خاص كه مي خواهيد از آن اس
به طور پيش فرض روي توزيع لينوكس شما نصب نشده 
ــت، مي توانيد (بجز موارد نادر) فقط بسته هاي الزم را  اس
ــتقيم از مخازن توزيع خود دريافت و آن را  به صورت مس
ــتم عامل خود نصب كنيد. هر توزيع لينوكس  روي سيس
ــود را دارد كه تمام  ــي خ ــزاري اختصاص ــازن نرم اف مخ
توسعه دهندگان به صورت رايگان به آن دسترسي خواهند 
ــت و مي توانند نرم افزارهاي رايگان را از آن دريافت  داش
ــن فروم ها و تاالرهاي توزيع هاي لينوكس  كنند. همچني
ــت و بدون شك هر  ــش هاي مشترك اس دنيايي با پرس
ــكلي را كه شما با آن روبه رو شده ايد ده ها  پرسش و مش
نفر ديگر هم پرسيده اند و به همين ميزان به آن پاسخ داده 
شده است. چنين ويژگي اي به شما اين امكان را مي دهد 
براحتي از تجربه توسعه دهندگاني بسيار باتجربه تر از خود 

بدون نياز به صرف هزينه استفاده كنيد.

تسريع رفت و آمد با نرم افزار 
نقشه رسمي ترافيك

فرانك فراهاني جم/ روزنامه نگار
ــكالت زندگي در شهرهاي بزرگ و  يكي از مش
ــيرهاي عبور  ــلوغي مس پر رفت و آمد ترافيك و ش
ــكالت در شهرهاي  ــت. اين مش و مرور خودروهاس
پرجمعيتي مانند تهران چندان تازگي ندارد و تقريبا 
ــد چند  هيچ فردي را پيدا نمي كنيد كه مجبور نباش
ــام خودروها  ــك و ازدح ــاعتي از روز را در ترافي س
ــخ گيرافتادن در  ــپري كند. همه ما بارها طعم تل س
ــنگين را چشيده ايم. در اين لحظات  ترافيك هاي س
ــما را  ــه بيش از هرچيز ذهن خالق ش راهكاري ك
ــغول مي كند داشتن يك خودروي پرنده  به خود مش
است كه بتواند مسير آسمان را در پيش گرفته و در 
مدت زمان كوتاهي شما را به مقصد برساند. از آنجا 
كه اين ايده تخيلي و دور از ذهن است بايد به دنبال 

راهكاري منطقي بود. 
شايد يكي از بهترين راه ها براي فرار از ترافيك 
ــيرهاي مختلف  ــتن از بار ترافيكي مس ــالع داش اط
ــد كه بتواند در مدت زمان  ــيري باش و انتخاب مس
ــاند.  ــما را به مقصد مورد نظرتان برس كوتاه تري ش
نقشه رسمي ترافيك تهران با همين هدف طراحي 
ــه راهكاري مبتني بر  ــده است. در واقع اين نقش ش
شيوه هاي نوين ارتباطي بر بستر خدمات الكترونيك 
است كه حتي كاربراني كه به اصطالح غيرحرفه اي 
ــيوه الكترونيك  ــتند و هنوز به شهروندي به ش هس
عادت نكرده اند هم مي توانند براحتي از آن استفاده 

كنند. 
ــزار مي توانيد با دريافت  ــتفاده از اين نرم اف با اس
ــه كيلوبايت اطالعات از اينترنت، از آخرين  فقط س
ــران باخبر  ــهر ته ــر اصلي ش ــك معاب ــع ترافي وض
ــل توجه اين  ــي از ديگر ويژگي هاي قاب ــويد. يك ش
ــاس آخرين تغييرات  ــت كه بر اس ــزار اين اس نرم اف
ــبي را  ــير مناس ــل و نقل همگاني مس ــاوگان حم ن
ــالوه بر اين،  ــنهاد مي كند. ع ــران پيش ــراي كارب ب
ــا در نظر  ــواري ب ــيريابي خودروي س ــكان مس ام
ــن نرم افزار  ــبكه نيز در اي ــن وضع ترافيك ش  گرفت

در نظر گرفته شده است. 
اين نرم افزار به نقشه آفالين تهران نيز دسترسي 
ــه آخرين تغييرات معابر در آن در نظر گرفته  دارد ك
شده است. زماني كه كاربر از نقشه آفالين نرم افزار 
ــركت كنترل  ــرور ش ــتفاده مي كند از طريق س اس
ترافيك اطالعات ترافيكي را دريافت مى كند. البته 
ــوارد محدود  ــزار فقط به اين م ــات اين نرم اف امكان
ــود و اليه هاي بيشتري نيز براي آن طراحي  نمي ش
شده كه اطالعات مربوط به محدوده طرح ترافيك، 
طرح زوج و فرد، جايگاه هاي سوخت، مراكز خدمات 
ــهرداري،  ــد پاركينگ ها، مناطق ش ــهرداري مانن ش
شعب بانك شهر و همچنين نشاني بيمارستان ها را 
شامل مي شود. با فعال شدن هر يك از اين اليه ها، 
اطالعات مربوط به آن به نقشه اصلي افزوده خواهد 

شد. 
ــاله  ــه اين كه مس ــا توجه ب ــد ب ــه نظر مي رس ب
ــهر تهران، چالش هاي زيادي را براي  ترافيك در ش
ــت اين نرم افزار در  ــهروندان به همراه داشته اس ش
شرايطي كه بتواند انتظارات كاربران را برآورده كند، 
ــهروندان مواجه  ــتقبال گسترده اي از سوي ش با اس
ــود. اين نرم افزار از سوي شركت كنترل ترافيك  ش
ــي هاي اندرويدي عرضه شده و از  تهران براي گوش

لينك زير قابل دانلود است:
http://bit.ly/1LlbZ4p

چرا لينوكس بهترين انتخاب براي برنامه نويسان و توسعه دهندگان است؟شهر هوشمند

بهشت توسعه دهندگان

پشتيباني از بسياري از زبان هاي برنامه نويسي بسيار باارزش است؛ اما آنچه در مورد توسعه وب مهم است، 
ــيعي از  ــتفاده مي كنيد. در لينوكس در طيف وس ــت كه براي ويرايش كدها از آن اس برنامه هاي كاربردي اس
ــليقه ها مي توانيد نرم افزار خود را پيدا كنيد؛ از يك بسيار حرفه اي تا كسي كه هنوز در حال يادگيري الفباي  س
ابتدايي است. اين قابليت بدون شك فراتر از چيزي است كه در ويندوز از طريقnotepad دريافت مي كنيد. 
ــاده تر مانند emacs برويد يا ويراستاري متمركزتر  ــتيد كه انتخاب مي كنيد به دنبال روشي س ــما هس اين ش
مانند Geany را انتخاب كنيد و حتي پا را فراتر گذاشته و سراغ نرم افزار پرطرفداري مانندEclipse برويد. 
ــه يك راه حل جايگزين براي مشكالت وجود دارد. در  ــت اين كه در لينوكس هميش ــخص اس چيزي كه مش
ــعه دهندگان ايجاد مي كند، خود  ــوع مي توان گفت لينوكس عالوه  بر اين كه محيط ايده آلي را براي توس مجم
نيز مانند يك مهارت است و برنامه نويسي كه لينوكس را به عنوان ميز كار خود انتخاب كرده در بيشتر مواقع 
ــا دنيايي اختصاصي براي  ــد؛ زيرا اينج ــرفت كند و به هدف خود برس ــريع تر از ديگر رقبايش مي تواند پيش س

فرمانروايان كد هاست.

بازه  بزرگي از نرم افزارهاي كدنويسي
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ــي كه براي  ــت از اتفاق ــدي و ناراح ــن با ناامي ادوي
ــل آكواريومش  ــود، داخ ــاي محبوبش افتاده ب ماهي ه
ــاه در آن  ــرد و تصميم گرفت يك گي ــاك پر ك ــا خ را ب
ــه ماهي ها ــبت ب ــتر گياه نس ــكارد. با وجود عمر بيش  ب

ــت. ادوين كه از  ــيدگي نياز داش آن هم به مراقبت و رس
ــايل ديجيتال بود و اسباب بازي هاي  كودكي عاشق وس
ــكيل  ــه و كيت هاي الكترونيك تش ــي اش را هوي كودك
ــت گلدان  ــيد. او مي خواس مى داد، ايده اي به ذهنش رس
ــاي ديجيتال وصل كند  ــش را به ابزاره درون آكواريوم
ــته باشد و اتفاق ماهي ها  تا از راه دور آن را زير نظر داش
ــازد،  ــود. به اين فكر افتاد اگر چنين گلداني بس تكرار نش
ــاورز بفروشد  آن وقت مي تواند آن را به تعداد زيادي كش
و يك كسب وكار راه بيندازد؛ بنابراين بسيار جدي به ايده 

«گلدان هوشمند» فكر كرد.
ــب و  او تا پيش از اين ايده، براي راه اندازي يك كس
ــود، ولي به نتيجه اي  ــخصي خيلي تالش كرده ب كار ش
نرسيده بود. بنابراين تصميم گرفت روي همين ايده كار 
ــازد تا آخرين فناوري ها  كند و يك گلخانه هوشمند بس
ــمارت بين  ــود. او نام ايده اش را اس درون آن گنجانده ش

گذاشت تا نخستين گام را برداشته باشد.
تالش

ــت الكترونيك  ــه صنع ــه عالقه اي كه ب ــا توجه ب ب
ــت نقشه كار را در ذهنش ترسيم كرد و چند حسگر  داش
ــگرها را  الكترونيكى خريد تا ايده اش را عملي كند. حس
درون خاك قرار داد كه هر كدام از اين حسگرها وظيفه 
ــتند؛ يكي رطوبت خاك را اندازه  خاصي را به عهده داش
مي گرفت و ديگري دماي آن را. پس از اين براي كنترل 
ــز بايد آن را به يك رايانه متصل مي كرد تا  از راه دور ني
ــر ديگر نيز  ــگرها را دريافت كند و در س ــات حس اطالع
به اينترنت وصل شود. حسگرها بدرستي كار مي كردند، 
ــت. گلدان بايد به رايانه و  اما مشكل ديگري وجود داش
ــود تا بتوان آن را از جايي ديگر كنترل  اينترنت وصل ش
ــت كه از  ــن كار پيچيدگي هاي فراواني داش ــرد، اما اي ك
ــت مواجه  ــت با شكس ــده ادوين خارج بود. ايده داش عه
مي شد كه آن را با چند نفر از دوستانش در ميان گذاشت. 
ــي از وي نكردند؛ زيرا  ــتقبال چندان ــتانش اس البته دوس
ــي از كار به كشاورزي ربط داشت و از عهده ادوين  بخش

و دوستانش كه دانشجوي رايانه بودند خارج بود. 
ــاورز صحبت كند و  ادوين تصميم گرفت با چند كش

ــنهاد  از آنها كمك بگيرد. بنابراين به او پيش
ــرود و طرحش را با افراد  ــد به گلخانه ب دادن
ــده را با چند نفر  ــا در ميان بگذارد. او اي آنج
ــت و آنها  ــان گلخانه در ميان گذاش از صاحب

پيشنهاد دادند به جاي كار روي يك گلدان، در 
ــه اين كار را انجام دهد و چنين مكاني را  گلخان
ــتم مجهز كند. به اين ترتيب ادوين  به اين سيس
ــش ماه  از صاحب يك گلخانه اجازه گرفت و ش
ــتانش ابعاد مختلف اين  ــا كمك دو نفر از دوس ب
ــان را روي  ــنجيدند و همه تمركزش ــروژه را س پ
ــگرها را زير نظر  ــتمي كه اين حس طراحي سيس

بگيرد، گذاشتند.
چالش

همه چيز تا زماني خوب پيش مي رفت كه مشكالت 
فني پيش نمي آمد. براي مثال بردهاي الكترونيك خراب 
مي شد يا سيستم از كار مي افتاد. يكي ديگر از بزرگ ترين 
ــكالت ادوين و گروهش رفتن به سربازي بود؛ زيرا  مش
ــجو بودند و كمي پس از مشغول شدن  آنها همگي دانش
ــربازي مي رفتند. ديگر مشكل ادوين  در پروژه بايد به س
تامين نيرو بود؛ به عقيده او بسياري از آدم هايي كه ادعا 
مي كنند خيلي بلدند، در عمل، خالف آن ثابت مي شود و 

پيدا كردن افراد ماهر دشوار است.
ــاه نمونه  ــت م ــكالت، پس از هش ــا همه اين مش ب
ــتم گلخانه هوشمند اسمارت بين ساخته  اوليه اي از سيس

ــتانش تصميم گرفتند آن را به چند  ــد و ادوين و دوس ش
ــاورز معرفي كنند. براي راه اندازي كسب و  گلخانه و كش
ــده را مي فروختند، اما صاحبان  كار بايد نمونه ساخته ش
ــتند.  گلخانه ديد مثبتي به طرح و فناوري هاي روز نداش
ايده خريدار نداشت و چالش بزرگ ديگري به وجود آمده 
ــنا شد. او بسرعت  ــتاب دهي آش بود كه ادوين با مركز ش
ــت وارد مركز شود.  طرحش را به آنجا ارائه كرد و توانس
به او و اعضاي تيمش آموزش هاي الزم براي راه اندازي 
صحيح كسب و كار داده شد. در نهايت اين تضمين هم 

وجود داشت روي ايده سرمايه گذاري شود.
آينده

ــتاب دهي  اكنون ادوين و اعضاي تيمش در مركز ش
در حال كار روي اسمارت بين هستند و اميدوارند بتوانند 
ــان  ــاه آينده پول الزم براي راه اندازي شركتش تا چند م
ــل خودش كه  ــه او به افرادي مث ــد. توصي ــع كنن را جم
ــب و كار نوپا را آغاز كنند اين است  مي خواهند يك كس
كه در اين راه بايد خيلي سرسخت و استوار بود. به عقيده 
ــت وجود ندارد و در راه عملي  ادوين، چيزي به نام شكس
ــاري كرد. او معتقد است كارآفرين  كردن ايده بايد پافش
ــيدن از نقطه صفر به يك بايد حسابي بكوشد،  براي رس

اما از يك تا 99 به آساني طي مي شود. 
اسمارت بين چيست؟

ــاه به مراقبت دائم نياز دارد تا از بين نرود و  گل و گي
ــود. اين مراقبت شامل چك كردن آبياري و  پژمرده نش
سمپاشي بموقع، كنترل رطوبت، دما، كيفيت هوا و مقدار 
نور است كه با روش هاي سنتي زحمت و هزينه بااليي را 

روي دست كشاورز يا پرورش دهنده مي گذارد. 
ــمارت بين به  ــتم  گلخانه هوشمند اس عملكرد سيس
ــت كه تعدادي حسگر براي چك كردن هر  گونه اي اس
ــده در گلخانه نصب مي شود تا مدام  يك از موارد ذكر ش
گياه را زير نظر داشته باشد. اين حسگرها كه به سيستم 
ــت، درون خاك قرار مي گيرد و ميزان  آبياري متصل اس
رطوبت و آب آن  سنجيده مي شود و به محض كم شدن 
ــتم آبياري فعال مي شود. همچنين نور،  اين ميزان، سيس
ــت تا  دما و كيفيت هواي محيط گلخانه تحت كنترل اس
به محض تغيير هر يك از اين پارامترها، تنظيمات الزم 
به صورت خودكار براي يكسان سازي انجام شود. عملكرد 
خودكار اين سيستم به وسيله يك رايانه مركزي كنترل 
ــگرها به آن متصل است. ادوين  ــود كه تمام حس مي ش
و تيمش توانسته اند ادينوكس، سيستم عاملي انحصاري 
ــت،  بر پايه لينوكس را كه مخصوص كنترل گلخانه اس
ــتم به اينترنت  ــعه دهند.  اين سيس طراحي كرده و توس
وصل مي شود و مي توان از راه دور نيز آن را كنترل كرد. 
همچنين يك اپليكيشن مخصوص هم براي اين گلخانه 
ــت طراحي است تا از طريق تلفن هوشمند بتوان  در دس
ــت حسگرهاي اين سيستم  آن را كنترل كرد. گفتني اس
ماژوالر است؛ به اين صورت كه در هر گلخانه بنا به نياز 

مي توان از تعداد محدودي حسگر استفاده كرد. 

تالش

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 ادوين بابوميان مي رساند. شايد 
در آينده نه چندان دور يكي از اعضاي طرح 
او شديد! عالوه بر اين، كليك دست افرادي 
كه توانسـته اند ايـده دانش بنيـان خود در 
فضاي آي.تي را به يك كسـب و كار تبديل 
كننـد به گرمي مي فشـارد. ما را از شـنيدن 
ايده هـاي خـود محـروم نكنيـد، كليك بي 

صبرانه منتظر شماست.  
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

ــماره 522 (اندازه گيري سالمت  تالش كليك ش
روي مچ) در مورد دستبند هوشمندي بود كه با بستن 
ــالمتي بدن را  ــه دور مچ مي توان اطالعات س آن ب
روي تلفن هوشمند مشاهده كرد. علي غالمعلي زاده 
از رشت درباره اين ايده براي كليك نوشته  ايده بسيار 
ــيله اي  ــراد زيادي دنبال چنين وس ــت و اف جالب اس
ــتند. او در ادامه پيشنهاد داده  گجتي براي گوش  هس
ساخته شود تا بتواند هر نوع مشكل شنوايي را برطرف 

كند، اما از جزئيات آن نگفته  است.
ــهر اصفهان نيز  ــهبال از خميني ش محمدرضا ش
ــته  و گفته : ايده  ايده خود  را با كليك در ميان گذاش
من محاسبه دقيق كرايه در اتوبوس، مترو و تاكسي 

ــوار شدن و بار  با دو بار كارت زدن، يكي هنگام س
ديگر هنگام پياده شدن است. دستگاه كد منحصر به 
آن كارت را شناخته و در آخر طبق مسافت طي شده 
ــود. در پاسخ بايد بگوييم در شبكه  كرايه كم مي ش
متروي تهران از چنين سيستمي استفاده مي شود و 
ــافت و تعداد ايستگاه هاي طي  ــاس مس كرايه براس
شده مسافر از كارت بليت اعتباري او كسر مي شود، 
ــد مي دانيم چنين  ــي يا اتوبوس بعي ــا براي تاكس ام
روش محاسبه اي وجود داشته باشد.؛ بنابراين سعي 

مي كنيم ايده تان را به گوش مسئوالن برسانيم.

ــدون نام نظر  ــز ديگري هم كه ب ــده عزي خوانن
فرستاده ، برايمان از ايده  خود نوشته است. به گفته او 
مي توان يك حسگر براي گوشي هاي همراه ساخت 
كه خودكار سيگنال هاي عصبي را دريافت كند و با 
پليس در مواقع خطر تماس بگيرد. در زمان احساس 
خطر مثال حمله يك مهاجم، بدن ترشحاتي از خود 
ــيگنال عصبي همراه آنها منتشر مي شود  دارد كه س
و مي توان با دريافتشان اعالم خطر كرد. خواننده اي 
ــر فرهنگي معرفي كرده،  گفته  هم كه خود را از قش
از ايده شفاجو (مقاله تالش كليك 519 ـ  3 خرداد) 
ــش آمده و آن را در درس فناوري به  ــيار خوش بس

شاگردان كالس خود معرفي خواهد كرد.
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گلخانه هوشمند ايراني، گياهان تان را از راه دور مراقبت مي كند
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نام: ادوين بابوميان
تحصيالت: كارشناس نرم افزار

سن: 22 سال
 (smartbeen) نام ايده: اسمارت بين

smartbeen.com  :سايت

رامين فتوت
ــت. هر روز به  ــق و عالقه اش آكواريوم كوچكي بود كه ماهي هاي رنگارنگش را در آن نگه مي داش عش
ــت تا قبول شدن در  ــر مي زد. اين رويه ادامه داش ــيدن به خانه، قبل از هر كاري به آكواريوم س محض رس
ــگاه، آن هم در شهري ديگر ادوين را از آكواريوم عزيزش جدا كرد و طولي نكشيد ماهي هايش يكي  دانش

پس از ديگري  تلف شدند. 
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باز

سياوش شهبازي
نمايشگاه رسانه و تجارت E3  بزرگ ترين رويداد صنايع بازي هاي رايانه  اي است كه هر سال در لس آنجلس 
ــال كه از 26 تا 28 خرداد برپا شد، بهترين E3 در  ــگاه امس ــود. بدون هيچ اغراقي، نمايش آمريكا برگزار مي ش
چند سال اخير بود. كنفرانس هاي سال هاي گذشته عمدتا مملو از اطالعات خسته كننده و مالل آور درباره ارقام 
فروش و موفقيت هاي كنسول ها براي جلب نظر مشتريان بود. از همين رو بسياري از منتقدان و گيمرها يكصدا 
ــت،  طوري كه اگر به عنوان يك  ــركت ها را سرزنش مي كردند. اما امسال ورق برگش ــتان ش اعتراض و سرپرس
ــاس مي كرديد در حال تماشاي قسمتي از سريال بركينگ بد  ــتاق پاي كنفرانس ها مي نشستيد، احس گيمر مش
ــورپرايزهاي غول هاي صنعت (سوني و مايكروسافت) آنچنان زياد بود كه به بيننده  ــتيد. س يا فرار از زندان هس
ــدند و در اين بين  ــال تحليل نمي داد. يكي پس از ديگري، بازي هاي انحصاري و غيرانحصاري معرفي ش مج

فناوري هاي چشمگيري نيز در بازي ها به چشم مي خوردند. 
ــافت را در رو كردن فناوري هاي جديد  ــوني را در معرفي بازي هاي انحصاري و مايكروس در مجموع بايد س
ــب سليقه ممكن  ــدت تنگاتنگ بود، هر چند بر حس ــركت بش ــت. البته رقابت بين هر دو ش پيروز ميدان دانس
ــايد كمرنگ به نظر بيايد، اما بدون شك نمايشي فوق العاده  ــد. حضور نينتندو نيز ش ــت نظرها متفاوت باش اس
پرشور داشت. نينتندو در نمايشگاه امسال چند عنوان انحصاري جديد را براي دو كنسول خانگي و همراه خود 
ــه نشان داد نينتندو سابقه درخشاني در توليد بازي هاي فوق العاده جذاب و  معرفي كرد؛ عناويني كه مثل هميش
ــاظ فني دارد. از نظر يك گيمر واقعي، بازي هاي انحصاري نينتندو به تنهايي مي تواند دليل موجهي  ــوي از لح ق
ــگاه امسال، كنفرانس خبري  ــد.يكي ديگر از جالب توجه ترين اتفاقات نمايش ــول WiiU باش براي خريد كنس
اختصاصي چهار شركت بزرگ الكترونيك آرتز، يوبي سافت، بتسدا و اسكواِر اينكس بود كه هركدام لطف خاص 
خود را داشت و سرشار از اطالعات جذاب و باارزش درباره بازي هاي اين شركت ها بود. اين هفته سعي كرده ايم 

زوالي باشكوهبه اجمال وقايع كنفرانس هاي سوني و مايكروسافت را شرح دهيم.
ــازي Fallout 4  از چهارمين  ــپس تاد هاوارد، كارگردان ب س
قسمت اصلي سري بازي Fallout رونمايي كرد. داستان قسمت 
ــت كه جنگي هسته اي رخ مي دهد و قهرمان  جديد از اين قرار اس
داستان مجبور مي شود در يك پناهگاه زيرزميني مخفي شود. بنابر 
ــد و با دنيايي  ــال بعد از پناهگاه بيرون مي آي ــات، او 200 س اتفاق

دگرگون شده روبه رو مي شود. 
ــده  ــدا معرفي ش ــب قبل در كنفرانس بتس البته اين بازي ش
ــتيباني از مادهاي  ــافت، پش بود، اما خبر مهم كنفرانس مايكروس
ــده براي PC روي PS4  بود. سپس آقاي پيتر مور  ــاخته ش س
ــابق ايكس باكس و مامور ارشد اجرايي  ــد س ــئوالن ارش (از مس
ــرويسGame Vault و بازي ــز) س ــي الكترونيك آرت  كنون

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 را معرفي 
كرد. 

 بازي بعدي، فورزاي 6 بود كه 450 خودرو را در خود جا داده و با 
كيفيت 1080p و 60 فريم بر ثانيه اجرا خواهد شد. مولتي پلير بازي 
نيز 24 نفره است. سپس يك تيزر از بازي Dark Souls 3 پخش 
شده و توليد اين بازي را تائيد كرد.  پس از آن نمايش هايي مختصر از 
دو بازي Division وRainbow Six: Siege صورت گرفت. 
ــت، عنواني كه از بسياري جهات  بازي بعدي، Gigantic نام داش

يادآور بازيTeam Fortress، شاهكار والو بود. 

ستاره كله فنجاني
ــه نمايش درآم ــايي ب ــزري از چند بازي ايندي تماش تي

ــ ــان را تش ــازندگان چهار تا از آنها بازي هايش ــت س در نهاي
ــا گرافيك ــازي Cuphead ب ــد. در اين بين ب مي كردن
ــن هاي دهه 1930 بشدت جلب توجه كرد گرفته از انيميش
يكي از ستاره هاي نمايش تبديل شد. سپس اعالم شد سيس
مانند سيستم پيش نمايش Steam براي XOne فراهم
كه به بازيكنان اجازه مي دهد بازي هاي مورد عالقه خود را

ــام توليد دانلود و در صورت عالقه با پرداخت هاي مالي از اتم
تسريع روند آنها شركت كنند.

Rise of the Tomb Raiderــازي ــس از آن ب پ
ــول XOne و X360  ق انحصاري بودنش براي دو كنس
شده به نمايش درآمد كه از خيلي جهات جلب توجه مي كر
ــركت مح پس از آن عرضه مجموعه اي از 30 بازي برتر ش

Banjo Kazooie و   Battletoads ــد:  (مانن  Rare"
 Viva Pinataو Perfect Darkو ...)  تائيد شد. حضار دا
ــوي اين شركت نااميد مي شدند كه از اعالم عنواني جديد از س
جديد Rare با نام Sea of Thieves با محوريت دزدان دريا
گرافيكي جذاب و شاد به نمايش درآمد. پررنگ بودن رقابت هاي م
ــهود بود. اين بازي به ص پلير و مبارزات دريايي در اين بازي مش

انحصاري براي XOne  و Win10 منتشر مي شود.

اعجوبه فني مايكروسافت
بمب خبري بعدي مايكروسافت نمايش Hololens، عينك واقعيت مجازي هولوگرامي مايكروسافت بود. اين عينك قادر است دنياي

ــاره به بازي ماين كرافت، قابليت هاي اين عينك ــيمن، روي ميز، كف اتاق يا هر جاي ديگر بياورد. مجري دمو با اش بازي را به داخل اتاق نش
ــت و بدن بازيكن، صدا و حتي نقطه نگاه فرد به نمايش گذاشت كه موجب تشويق جنون وار حضار شد. نوبتي هم ــخيص حركات دس در تش

ــازيGears of War Ultimate Edition براي پلتفرم ــار ب ــت نمايش بازآفريني فرنچايز Gears of War بود. ابتدا خبر انتش  نوب
س XOne و Win10 داده شد سپس دمويي چند دقيقه اي از بازآفريني اين سري محبوب به نمايش درآمد كه دل همه را شاد كرد. بازگشت اين
ن به ريشه هاي تيره و تاريكش آشكار بود و حس تنازع بقا را در لحظات آن مي شد حس كرد. افت وخيزهاي حين مبارزه تا حدودي يادآور نبوغ
داگ در بازي هاي آنچارتد و آخرينان ما بود. تنش و سرعت بازي نيز از نياز به همكاري دائم بازيكنان براي بقا حكايت مي كرد. در كل، نمايش
بازي خيال همه را راحت كرد كه اگر اثري بهتر از سه گانه اصلي نباشد، كمتر از آن نخواهند بود. اين بازي نيز اواخر سال 2016 منتشر مي شو

كنفرانس مايكروسافت
ــال خبري از  ــافت امس ــش مايكروس در نماي
ــت نبود و حضور عينك هولولنز نيز معقول  كينك
ــم يعني نمايش  ــته مراس بود،  طوري كه در هس
ــي ايجاد نكرد. اولين عنوان  بازي هاي جديد خلل
ــري  ــمت از س ــه نمايش درآمده، پنجمين قس ب
بازي هايHalo  بود. در اين قسمت مستر چيف 
ــپارتان  ــوي تعدادي اس به عنوان يك ياغي از س

  Guardiansــه ب ــوم  ديگر، موس
ــرار مي گيرد. بازيكن  تحت تعقيب ق
ــد به جاي هر دو قطب بازي  مي توان
كند. در هر دو حالت، سه شخصيت 
ديگر همراه فرد هستند كه مي تواند 
ــا بدهد.  ــه آنه ــا را ب ــواع فرمان ه ان
ــازي 24 بازيكن را  ــش آنالين ب بخ
پشتيباني مي كند و مد تازه اي به نام

Warzone به آن اضافه شده كه 
ــده تحت هوش  ــمنان كنترل ش دش

در  ــز  ني را  ــي  مصنوع
ــا دخيل مي كند.  جنگ ه
ــا  ــش Halo واقع نماي
ــود و تثبيت  ــد ب قدرتمن

خط  مشي جديد آن را نشان مي داد.
ــي اينافونه،  پس از آن نام كايج
بازي هاي  ــري  ــنام س ــق خوش خال
ــت  ــه نقش بس ــد روي صفح متروي
ــد.  ــي ش ــازي ReCore معرف و ب
قهرمان اصلي داستان دختري است 
ــفر  ــراه يك گوي نوراني س كه هم
ــردن اين  ــا جايگزين ك مي كند و ب

ــف، به آنها جان  ــوي در بطن موجودات مختل گ
مي دهد. دمو بيشتر حالت تيزر داشت و چيزي از 

گيم پلي نشان نداد.
ــد  ــر، مدير ارش ــس از آن، آقاي فيل اسپنس پ
ــت و اولين بمب  ايكس باكس پا به صحنه گذاش
ــافتي  ــافت را رو كرد. مايكروس خبري مايكروس
ــه اجبار  ــي مربوط ب ــال پيش با حواش كه دو س
ــراي بازي  ــال اينترنت ب در اتص
كردن داد همه را درآورد، سيستم 
ــتيباني از بازي هاي قديمي تر  پش
ــدارك ديده  ــرايXOne  ت را ب
ــا از اين پس دارندگانش بتوانند  ت
ــاي X360 را هم با آن  بازي ه
تجربه كنند. مهم تر از همه، هيچ 
ــاني كه بازي را  هزينه اي از كس
ــكش را دارند،  قبال خريده و ديس

دريافت نخواهد شد.
ــته  دس آن  از  ــس  پ
معرفي   Xbox Elite
ــته زيبا،  ــن دس ــد. اي ش
ــه پدالي در  ــار دكم چه
پشت دارد و تمام اجزاي دكمه اي 
ــت. همچنين  آن قابل تنظيم اس
ــه  ــاي جهتي كه هميش دكمه ه
ــس باكس با  ــته هاي ايك در دس
ــكي روبه رو بوده اند،  مشكل خش
ــده اند كه  با يك پد گرد مدور ش
ــارزه اي را  ــاي مب ــام بازي ه انج

ساده تر مي كند.
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افقي نو براي سوني
سپس شوئِي يوشيدا، مدير استوديوهاي بين المللي سوني روي سن آمد و پس از تجليل از فوميتو يودا، كارگردان

ــري كيلزون صحبت كرد.  The Last Guardian، درباره فرنچايز جديدGuerrilla Games ، خالق س
 Horizon: Zero Dawnبعد هرمن هلست، از مديران و بنيانگذاران گوريال گيمز جاي او را گرفت و درباره
ــده، همه را  ــفه اي (Post- Apocalyptic) كار ش ــه كرد. اين بازي كه در ژانر پسامكاش ــي ارائ توضيحات
ــدت زيبا و خيره كننده است.  ــت به دهان كرد. گرافيك بازي جدا از فوق العاده بودن در بحث فني، بش انگش
براي درك بهتر آنچه در اين بازي جريان دارد، مي توانيد صحنه هاي چشمنواز بازي «آخرينان ما» را تصور 
ــخصيت اصلي  ــم مي خورد. ش ــمنان به چش ــلحه و دش كنيد. در همان چند دقيقه كوتاه، تنوع زيادي در اس
ــكار چند جانور، با يك مگادايناسور عظيم درگير شد. نبرد با اين ميني باس (غول نه چندان قوي)،  پس از ش
ــتراتژي هاي متعددي را براي نابودي اش مي طلبيد. بدون شك بازي «افق»  ــياري داشت كه اس اليه هاي بس
ــري بازآفريني شده ــانه به شانه با س ــده و ش ــوني تبديل ش  به يكي از بزرگ ترين و باارزش ترين فرنچايزهاي س

Gears of War مايكروسافت رقابت خواهد كرد. 
ــري  ــه محض اتمام نمايش «افق»، تيزري از بازي جديد س ب
ــد  هيتمن به نمايش درآمد و حضار را به وجد آورد. پس از آن اس
ــوني روي صحنه حاضر شد و پس از اعالم عرضه  قزل باش از س
ــخه جديد هيتمن براي كنسول هاي نسل هشتم و رايانه هاي  نس
شخصي، گفت دارندگان PS4 مي توانند از شش قرارداد بيشتر در 
 Street Fighter 5 ــوند. پس از آن هم تيزري از بازي بهره مند ش
ــه نمايش درآمد كه در انحصار PS4 وPC  خواهد بود و اولين  ب

بتاي آن ماه آينده و فقط براي PS4 منتشر خواهد شد. 
سخنران بعدي، شاون موري از استوديوي Hello Games و 

از خالقان No Man’s Sky بود كه گيم پلي اين بازي را براي بينندگان تشريح كرد. به گفته او (و نمايشي كه گفته هايش 
ــاون بازي را سوار بر يك سفينه آغاز و پس از خروج از پايگاه،  ــتند. ش را تصديق مي كرد) در اين بازي فرصت ها بي پايان هس
ــان  ــه بازي رجوع و اعالم كرد هر يك از نقطه هاي درخش ــپس به نقش اندكي در يك درگيري ميان پايگاهي دخالت كرد. س
ــياره هاي خاص خود را در مدارش دارد. با زوم اوت تصوير و مشاهده بي نهايت  ــتاره است كه س روي تصوير، نماينده يك س
ــد. پس از آن شاون به يكي از سياره ها سفر كرد. در آنجا از سفينه  ــالن ولوله ش ــتاره و پي بردن به عظمت اين بازي در س س
ــياره هاي بازي، كمي محيط را تخريب كرد و با نگهبانان سياره درگير شد.  ــد و با اعالم تخريب پذيري كامل تمام س پياده ش
ــف كنيد، در بايگاني بازي به  ــياره ها گونه هاي جانوري خاص خود را دارد كه اگر به عنوان اولين نفر آنها را كش هر كدام از س
ــپس با حس خوبي كه براي حضار ايجاد كرده بود از آنها خداحافظي كرد، غافل از اين كه  ــد. او س نام خودتان ثبت خواهد ش

اين تازه آغاز ماجراست.

زي

كنفرانس سوني
كنفرانس سـوني بدون مقدمه چيني اضافي 
و بـا يك مونتاژ جـذاب از بازي هاي آينده آغاز 
شد. ابتدا آقاي شـاون لِيدن، از مديران سوني 
بـه روي صحنه رفت و با تاكيد بر اين كه اولين 
و مهم ترين اولويت اين شركت عظيم، بازي ها، 
بازيسازان و بازي بازهاست، از عنواني ياد كرد 
كه مدت هاست سر زبان ها مي چرخد و بسياري 

در انتظار رويت آن هستند. 
با بـر زبـان آوردن همين جمالت، تشـويق 
كركننده اي در سالن طنين انداز شد و سرانجام 
پس از قريب به يك دهه انتظار، اولين تصاوير 
 ،The Last Guardian بـازي  گيم پلـي  از 
دنباله Ico و Shadow of the Colossus به 

نمايش درآمد. 
گرافيـك، مكانيك هـاي گيم پلي، انيميشـن 
و بـه طـور كلي همه چيـز خيره كننـده و يادآور 
بازي هـاي قبلـيTeam Ico  اسـت. پرنـده 
غول پيكـر بي بـال و پري كه شـخصيت اصلي 
را همراهـي مي كنـد، نقش بسـيار پررنگي در 
گيم پلي داشته و مشاهده تعامل اين دو كاراكتر 

در چند دقيقه نمايش، واقعا جذاب بود. 

شيرين تر از ديزني
ــنام  ــق خوش از Media Molecule، خال ــز  ايوان ــس   الك
ــز بازي Dreams را معرفي كرد. قطعا  Little Big Planet ني
براي بسياري، حس تماشاي اين بازي، همان حس تماشاي اولين بار

LBP  را داشت. در اين بازي گيمرها مي توانند دنيايي كامال خاص 
با انيميشن و فضاهاي رويايي خلق كنند. براساس تصاوير نشان داده 
ــدارد. در صحنه اي يك پيرمرد  ــده، حد و مرز در اين بازي معنا ن ش
ــد و در صحنه اي ديگر يك  ــان داده ش نحيف در حال زدن پيانو نش
خرس قطبي و بچه اش در حال بازي در برف. صحنه اي ديگر تعقيب 
و گريز در آسمان شهري متروپوليتن و تصويري ديگر درگيري يك 
خرس كارتوني با زامبي ها به نمايش درآمد. بي شك اين بازي جواب 

دندان شكن سوني به بازي پروژه اخگر مايكروسافت بود.

ــپس تيزري كوتاه از بازيFirewatch  به نمايش درآمد.  س
اين بازي به نوعي روايت تريلري زندگي يك نگهبان برج مراقبت 
ــت كه مشكالت منطقه را  ــت كه تنها همدمش صداي زني اس اس
ــان دو دقيقه تيزر كافي  ــاند. هم ــت خط به اطالع او مي رس از پش
ــته  ــينه حبس كند. پس از آن معرفي بس ــا نفس ها را در س ــود ت ب
 The Taken Kingموسوم به  Destinyالحاقي جديد بازي
انجام و وعده محتواهاي انحصاري زيادي به دارندگان PS4 داده 
ــازي Assassin’s Creed و ــد. در ادامه ويدئوهايي از دو ب  ش
ــش درآمد. بعضي از  ــه نماي World of Final Fantasy ب
 PS4 براي Dreadful Crimes به نام AC ــا در ماموريت ه
انحصاري هستند و WFF نيز به صورت انحصاري براي PS4  و 

PS Vita منتشر مي شود. 

بازگشت فانتزي هفتم
ــوني منفجر شد. كاشف به عمل آمد اسكواِر اينكس  ناگهان بمب خبري بزرگي در كنفرانس س
ــت هاي مكرر هواداران صدايش در نيامده بود، واقعا مشغول  ــال ها در مقابل درخواس كه طي اين س
ــالم اين خبر واقعا  ــت. چهره حضار پس از اع ــازي Final Fantasy VII بوده اس ــازي ب بازس

ديدني بود.
ــازي آركيد  ــد ب ــس از آن چن پ
ــن بار بمب  ــد و اي جذاب معرفي ش
ــالن را تكان داد.  خبري ديگري س
ــن و  ــي از برتري Shenmue يك
ــيك هاي تاريخ  محبوب ترين كالس
ــت كه با حضور استاد خالق  گيم اس
ــاخت  ــوزوكي، خبر س اين اثر، يو س

ــوزوكي از مردم براي تامين بودجه اين بازي كه در حال حاضر در  ــد. س ــمت سومش اعالم ش قس
ــت كمكي كه تا زمان نگارش اين مطلب (سه روز  ــتارتر قرار داد كمك خواست؛ درخواس كيك اس

پس از پايان كنفرانس) بالغ بر سه ميليون دالر از بودجه اين بازي را تامين كرده است.
ــپس تريلري از بازيArkham Knight به نمايش درآمد و به دنبالش انتشار انحصاري  س
ــد. پس از آن اندرو  ــل Scarecrow Nightmare Missions براي PS4  اعالم ش مراح
هاوس روي صحنه آمد و با اجتناب از حاشيه روي، اندكي راجع به پروژه مورفيوس (عينك واقعيت 
ــوني) توضيح داد و بازي RIGS، يك عنوان رزمي رباتيك را همراه با چند بازي ديگر  مجازي س
ــان از  ــوني مانور زيادي روي اين محصول جانبي نداد، نش براي اين عينك معرفي كرد. اين كه س
ــخناني راجع به قرارداد سوني با اسپاتيفاي  ــپس س تعهد حقيقي آنها به گيمرهاي حرفه اي دارد. س
ــتراك كانال هاي تك به تك و تخفيف  ــوني (كه امكان اش ــرويس تلويزيوني جديد س و عرضه س

اشتراك براي دارندگان كنسول را به همراه دارد) ايراد شد كه به تشويق حضار انجاميد.
ــوني با اكتيويژن، اولين  ــد بنابر قرارداد س پس از آن بازي Black Ops3  معرفي و اعالم ش
ــه هاي مولتي پلير بازي دسترسي داشته و ميزبان بتاي بازي خواهد بود،  ــولي كه به تمام نقش كنس

كنسول سوني است. 
ــگ  ــاي جن ــور كاراكتره ــي از Disney Interactive حض ــان وينياچ ــدي ج ــري بع مج
ــه گانه نمادين  ــاس دو س ــار دو عنوان براس ــتارگان در بازي Disney  Infinity 3.0  و انتش س
ــاهكار جديد  DICE، يعني بازآفريني ــپس اولين ويدئو از گيم پلي ش  اين مجموعه را تائيد كرد. س

ــت به دهان كرد. بدون شك اين  Star Wars: Battlefront به نمايش درآمد كه همه را انگش
بازي بهترين و وفادارترين اقتباس به سري فيلم هاي ماندگار جنگ ستارگان است. براي حسن ختام 

كنفرانس سوني نيز ويدئويي از گيم پلي بازي آنچارتد 4 به نمايش درآمد كه گل سرسبد مراسم بود.
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

 WifiMapper

رسانه اى براى اطالع از اخبار
ــن BuzzFeed  آشنا شويد. اين اپ  حوصله گوش دادن به اخبار يا خواندن روزنامه ها را نداريد؟ با اپليكيش
ــع خبرى گلچين مى كند و برايتان به  ــم تحريريه اى كه دارد مهم ترين و تازه ترين خبرها را از مناب ــه كمك تي ب
نمايش مى گذارد. انتخاب اخبار به روش غيرماشينى و توسط انسان، مزيت اين اپليكيشن است كه مانند رسانه اى 
مى ماند كه با خواندن آن از تمام اتفاق ها مطلع مى شويد.  اپليكيشن، ظاهر و رابط كاربرى بسيار ساده اى دارد و 
كامال به دور از پيچيدگى طراحى شده است. با ورود به آن با صفحه اصلى روبه رو مى شويد كه يك هدر مشكى 
ــه تا از مهم ترين اخبار جهان در آن به نمايش درمى آيد. پس از اين با اسكرول كردن به سمت  ــت و س رنگ اس
ــويد كه از خبرگزارى هاى  پايين، ديگر اخبار مهم دنيا به همراه تيتر، چند خط از متن خبر و عكس روبه رو مى ش
مختلف انتخاب شده و با كليك روى هر كدام وارد سايت منبع و متن كامل خبر مى شويد. در كنار هر خبر امكان 
به اشتراك گذارى آن وجود دارد و در تنظيمات بازفيد مى توانيد دسته بندى خبرهايى را كه بيشتر دنبال مى كنيد 

برگزينيد تا به محض انتشار خبر در آن دسته (براى مثال فناورى) برايتان نوتيفيكيشن ارسال شود.

iOS و اندرويدخبر

12/8 مگابايت BuzzFeed

bit.ly/1mOVbqQapple.co/1JWLe5W

شورش در شهر
ــن هم وجود نداشت،  ــد، حتى هنگامى كه پلى استيش پيش از آن كه بازى هاى رايانه اى به جايگاه فعلى برس
ــت و يكه تازى مى كرد. يكى از بازى هاى معروف اين كنسول  ــول سگا محبوبيت و بازيكنان بسيارى داش كنس
«شورش در شهر» بود كه بزرگساالن امروز حتما با آن خاطره دارند. «كونگ فيورى: شورش خيابانى» با ظاهرى 
ــهر، مخصوص دو سيستم عامل اندرويد و iOS بتازگى منتشر شده و جالب است كه  ــيار شبيه شورش در ش بس
از روى يك فيلم كوتاه در ژانر كمدى با همين نام توسط يك شركت سوئدى و با پشتوانه سرمايه جمع شده از 
كيك استارتر ساخته شده است. بازى فارغ از منوهاى درهم و پيچيده، بسادگى طراحى شده و رنگ هاى به كار 
رفته در آن، آدم را ياد دستگاه هاى بازى سكه اى ويدئو كلوپ هاى قديم مى اندازد، هرچند با ورود به بازى گزينه 
ــمك مى زند. داستان بازى كامال مشخص است؛ شما در خيابان تنها هستيد  ــكه بيندازيد» روى صفحه چش «س
ــرتان خراب مى شوند، با مشت و لگد از پا درآوريد تا امتياز بيشترى  ــمنانى را كه از عقب و روبه رو بر س و بايد دش

كسب كنيد و زنده بمانيد، فراموش نكنيد سه جان بيشتر نداريد، پس حسابى مراقب باشيد.

Kung Fury: Street Rage
بازى

Hello There Holding AB

 apple.co/1K1J8QO

وبگردى با اينترنت رايگان
شادى حاجى على نقى

ــن را روى گوشى خود  ــتيد، حتما اين اپليكيش ــتوران هس اگر اهل كافه گردى و غذا خوردن در رس
نصب كنيد. با استفاده از اين اپ مى توانيد شبكه هاى واى ـ فاى اطراف خود و حتى دورتر را پيدا كنيد 
ــت اين اپليكيشن را باز كنيد، با يك نقشه روبه رو مى شويد  ــويد، اما چگونه؟ كافى اس و به آنها وصل ش

كه موقعيت مكانى دقيق تان را نشان مى دهد. 
ــبكه هاى واى ـ فايى را كه در نزديكى تان وجود دارد روى  ــپس اپ، جستجو را شروع كرده و ش س
ــخص مى كند. با كليك كردن روى هر شبكه اطالعات مربوط به آن اعم از قيمتـ  رايگان  ــه مش نقش
يا پولى ـ همراه نام مكان (كافه، رستوران يا هتل) نمايش داده مى شود. همچنين نظرات ديگر كاربران 
كه از شبكه فوراسكوئر استخراج مى شود هم نشان داده مى شود تا غير از اطالع از رايگان بودن اينترنت 
ــده  ــويد. پس از اين كار مى توانيد به مكان يافته ش ــت غذا يا خدماتش هم مطلع ش ــكان از كيفي آن م
نزديك شويد و گوشى تان را به شبكه اينترنت آن وصل كنيد. گفتنى است اطالعات اين اپ از طريق 

بازخورد ميليون ها كاربرش كامل مى شود.
 iOS

9/1 مگابايت

مسافرت

OpenSignal Inc

apple.co/1Iksr3S

با نقاشى تايپ كنيد
ــرش را بكنيد مجبور  ــن هاى گوناگون نداريد، حال فك ــى را در اپليكيش ــه تايپ كردن با كيبورد گوش حوصل
باشيد يك چيز تكرارى مثال نشانى ايميل تان را مدام وارد برنامه هاى مختلف كنيد. براى رهايى از اين وضعيت 
ــت. با ورود به اپ با گزينه اى در پايين صفحه با عنوان  ــاخته شده اس ــن Canvas Keyboard  س اپليكيش
ــن به نمايش در مى آيد. با كليك  ــويد كه با كليك روى آن دو گزينه ديگر يعنى متن و اكش افزودن مواجه مى ش
روى متن يك باكس ظاهر مى شود كه مى توانيد هر چه مى خواهيد درون آن بنويسيد. سپس صفحه اى همچون 
بوم نقاشى (canvas يعنى بوم) ظاهر مى شود كه بايد در آن شكلى را ترسيم كنيد. با كشيدن شكل، نقاشى تان 
به متنى كه نوشته ايد اختصاص داده مى شود و حين تايپ هر بار اين كيبورد را انتخاب كنيد، طرح مورد نظر را 
ــيد نوشته تان ظاهر مى شود. غير از متن، اكشن هاى از پيش تعيين شده اى، همچون اعالم مكان دقيق  كه بكش
روى نقشه در بخش actions اپ وجود دارد كه براى هر كدام مى توان شكلى مشخص كرد؛ مثال با كشيدن 

يك خط در هر برنامه اى مكان  تان روى صفحه تايپ مى شود.

Canvas Keyboard
iOS كاربردى

WatchApp, Inc4/3 مگابايت

apple.co/1H2XEbS

آشتى با شبكه هاى اجتماعى 
يكنواختى شبكه هاى اجتماعى كه عضوشان هستيد ممكن است باعث خستگى شما از آنها شود و احساس 
ــت كه نوآورى دارند. شبكه  ــده اند. در اين وضعيت بهترين كار امتحان كردن جايگزين هايى اس كنيد تكرارى ش
اجتماعى Ello كه بتازگى از نسخه مرورگر خارج و صاحب اپليكيشنى به همين نام شده، يكى از جايگزين هاى 
عالى است. اين اپ ظاهر مينيمال و ساده اى با دو رنگ سياه و سفيد دارد و حتى فونت به كار رفته در برنامه نيز 
جالب است. پس از عضويت در اين اپليكيشن مى توانيد متن، عكس، موزيك، ويدئو و حتى تصاوير متحرك را 
به اشتراك بگذاريد. به گفته سازنده، در محيط اين شبكه اجتماعى تبليغات وجود ندارد و اطالعات كاربر به كسى 
فروخته نمى شود، ضمن اين  كه تضمين شده پست هايتان توسط تمامى دوستان تان بدون هيچ كم و كاستى به 
نمايش درآيد. در ديوار اين اپ كه discover نام دارد، پست افرادى كه دنبالشان مى كنيد فهرست وار به صورت 
ــود و با انتخاب هر كدام تصوير بزرگ مى شود. همانند اينستاگرام براى  ــى هايى كنار هم نمايش داده مى ش كاش

اضافه كردن دوستان جديد كافى است آنها را فالو (دنبال) كنيد. گفتنى است اين شبكه ميليون ها كاربر دارد.

Ello
iOS شبكه اجتماعى

20  مگابايت Ello PBC

apple.co/1GkouFQ

iOS و اندرويد
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امنيت

حفظ امنيت در اتصال به شبكه هاي وايـ  فاي عمومي

تله هاي بدون رمز

امير عصاري
رستوران ها، هتل ها، سازمان هاي بزرگ، فرودگاه ها و... براي رفاه حال 
مشتريان خود و در مواردي نيز تبليغ خدمات يا نام تجاري خود، دسترسي 
ــال واي ـ فاي عمومي  ــبكه اينترنت را به صورت نقاط اتص رايگان به ش
ــد. مطمئنا براي افرادي كه قصد دارند در  ــار كاربران قرار مي دهن در اختي
هزينه ديتاي مصرفي سيمكارت خود صرفه جويي كنند يا در طول سفر از 
ارتباط اينترنتي پرسرعت در دستگاه هاي هوشمند يا لپ تاپ خود بهره مند 
شوند، استفاده از اين خدمات بسيار لذتبخش است؛ اما تابه حال به امنيت 

اطالعات خود هنگام اتصال به اين شبكه ها توجه كرده ايد؟
ــاي عمومي متصل  ــبكه وايـ  ف ــد هنگامي كه به يك ش ــا مي داني آي
ــبكه، براحتي  ــه همان ش ــد با اتصال ب ــر نيز مي توان ــويد، يك هك مي ش
دستگاه هاي موجود در شبكه را اسكن كرده و با استفاده از حفره هاي امنيتي 
موجود در سيستم  هاي عامل  و نرم افزارها كه اين روزها بيش از پيش نمود 
پيدا كرده اند، اطالعات شخصي و محرمانه شما را سرقت كند؟ در واقع يكي 
از ترفندهايي كه براي هك و سرقت اطالعات شما به كار گرفته مي شود، در 

دسترس قرار دادن شبكه هاي واي ـ فاي بدون رمز اتصال است.

ــبكه هاي  ــي ش آيا تا به حال در منزل يا محل كار خود هنگام بررس
ــورد كرده ايد؟  ــد رمز اتصال برخ ــه گزينه هاي فاق ــاي موجود ب واي ـ ف
ــبكه ها متصل شده و از  ــرايط بسرعت به اين ش ــت در اين ش ممكن اس
ــياري از كاربران در اين شرايط  ــويد، زيرا بس اينترنت رايگان بهره مند ش
ــتگاه خود  ــان مي كنند مالك ارتباط اينترنتي فراموش كرده روي دس گم
رمز بگذارد؛ در صورتي كه گاهي هكرها از اين روش براي به دام انداختن 
ــما را رصد  قربانيان خود كمك گرفته و به اين ترتيب ترافيك اينترنتي ش

كرده و اطالعات موردنظر را سرقت مي كنند.

عاقالنه متصل شويد
ــبكه هاي وايـ  فاي  همواره پيش از اتصال به ش
ــبكه اي  ــد رمز عبور، كمي تامل كنيد و به هر ش فاق

متصل نشويد.
ــايد فكر كنيد هنگام حضور در يك كافي شاپ  ش
ــبكه هاي واي ـ فاي عمومي،  ــتوران، همه ش يا رس
ــات به  ــراي ارائه خدم ــر ب ــز مورد نظ ــط مرك توس
ــه، در صورتي كه  ــترس قرار گرفت ــتريان در دس مش
ــه اين طور نيست. چنانچه در اين شرايط قرار  هميش
ــبكه واي ـ فاي را  ــنهاد مي كنيم نام ش گرفتيد، پيش
بررسي كرده و از مسئول رستوران، هتل، كافي شاپ 
يا هرجاي ديگر كه در آن حضور داريد، ارائه خدمات 

تحت نام به نمايش درآمده را جويا شويد. 
ــديد،  ــبكه مطمئن ش در صورتي كه از اصالت ش
ــات اتصال را آغاز كنيد. البته باتوجه به مطمئن  عملي
نبودن از حضور هكرها در شبكه موردنظر، نكاتي را 
كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم، براي حفظ امنيت 

بيشتر مورد توجه قرار دهيد.

 امنيت بيشتر در ويندوز و مك
ــل  پن ــرل  كنت ــه  ب ــدوز  وين ــتم عامل  سيس در 
 Network and Sharing روي  و  ــد  بروي
ــمت چپ روي ــك كنيد. در ادامه از س "Center  كلي

 Change Advanced Sharing Settings
ــه گزين  ،Public ــش  بخ در  و  ــرده  ك ــك   كلي

 Turn off file and printer sharing
ــتراك گذاري اطالعات  ــردن اش ــال ك ــراي غيرفع  را ب

فعال كنيد.
همچنين پيشنهاد مي كنيم در صورتي كه فايروال 
ــن به به كنترل پنل و  ــت، با رفت ويندوز غيرفعال اس
كليك روي Windows Firewall، فايروال را 

نيز فعال كنيد.
ــتم عامل مك او.اس.ايكس نيز با مراجعه  در سيس
روي  ــك  كلي و   System Preferences ــه  ب
ــت  عالم   (Sharing) ــتراك گذاري  اش ــون  آيك
ــل فاي ــتراك گذاري  اش ــه  گزين ــار  كن ــارك   چك م

ــن  ــد. همچني ــال كني (File Sharing)  را غيرفع
  Security & Privacy ــش ــه بخ ــه ب با مراجع
ــز  ــتم عامل ني ــن سيس ــروال را در اي ــد فاي  مي تواني

فعال كنيد.

به روز باشيد
به روزرساني مرورگر و ديگر نرم افزارهاي متصل 
ــما اهميت  ــت در حفظ امنيت اطالعات ش به اينترن

ويژه اي دارد. 
ــد عمليات  ــي باي ــيد هنگام ــته باش ــه داش توج
به روزرساني را انجام دهيد كه در شبكه امن خانگي يا 
محل كار خود به اينترنت دسترسي داشته باشيد، زيرا 
ــبكه هاي وايـ  فاي عمومي  در صورت اتصال به ش
ممكن است با پيام هاي به روزرساني ساختگي مواجه 
ــا، خودتان  ــاني نرم افزاره ــويد و به جاي به روزرس ش
ــتگاه  ــان راه ورود بدافزارها را به دس ــت خودت  با دس

هموار كنيد.

فراموش كار باشيد!
يكي از اصول اوليه محافظت از اطالعات هنگام 
ــرويس هاي اينترنتي، خروج از محوطه  استفاده از س
ــتن مرورگر است. همواره پيش  كاربري پيش از بس
ــود خارج ــاب كاربري خ ــر از حس ــتن مرورگ  از بس

(Sign Out) شويد.
ــال خودكار  ــري از اتص ــراي جلوگي ــن ب همچني
ــبكه واي ـ فاي عمومي كه قبال به  ــتگاه به ش دس
آن متصل شده ايد (در صورت قرارگيري در محدوده 
پوشش سيگنال وايـ  فاي موردنظر) حتما اطالعات 
ــبكه را از فهرست اتصاالت ذخيره شده در  اتصال ش

سيستم عامل حذف كنيد. 
ــكار بودن در اين مورد خاص بسيار مفيد  فراموش
و كاربردي است و براي بهره مندي از اين فراموشي 
در سيستم  هاي عامل  مختلف مي توانيد از روش هاي 

زير كمك بگيريد:
ويندوز

ــتم عامل ويندوز پيش از اتصال به شبكه  در سيس
ــد عالمت چك مارك  ــاي عمومي مي تواني واي ـ ف
  Connect Automaticallyــه گزين ــار  كن
ــن  ــد ضم ــن مي تواني ــد. همچني ــال كني را غيرفع
ــه گزين ــاب  انتخ و  ــل  پن ــرل  كنت ــه  ب ــه   مراجع

روي   ،Network and Sharing Center
ــك  كلي   Manage wireless networks
كرده و پس از انتخاب اتصاالت مربوط به شبكه هاي 
واي ـ فاي عمومي، روي گزينه Remove كليك 

كنيد.
مك

ــه كرده  ــه System Preferences مراجع ب
ــويد. در بخش ــش Network وارد ش ــه بخ  و ب

ــرده و در  ــك ك Wi-Fi روي Advanced كلي
پنجره به نمايش درآمده عالمت چك مارك كنار اين 

گزينه را غيرفعال كنيد:
 Remember networks this 
computer has joined

ــره مي توانيد با انتخاب هر  همچنين در اين پنج
ــبكه هاي موجود در فهرست و كليك روي  يك از ش
آيكون «ـ» نسبت به حذف اطالعات ذخيره شده از 

آن شبكه اقدام كنيد.
اندرويد

ــمند خود  ــتگاه هوش ــبكه در دس به تنظيمات ش
ــبكه ــت ش ــاهده فهرس ــه كرده و پس از مش  مراجع

ــتگاه روي آن فشار  ــده در دس واي ـ فاي ذخيره ش
ــود را به همان حالت  ــت خ ــد لحظه انگش داده و چن
نگهداريد تا منوي جديدي به  نمايش درآيد. از منوي 
به  نمايش درآمده گزينه Forget Network  را 
ــار دهيد تا اطالعات ذخيره شده از روي دستگاه  فش

شما حذف شود.
آي.او.اس

ــس از مراجعه به  ــز پ ــتم عامل iOS ني در سيس
ــبكه هاي واي ـ فاي، روي  ــات و انتخاب ش تنظيم
ــار داده و گزينه  ــبكه فش ــون «i» مقابل نام ش آيك

Forget This Network  را انتخاب كنيد.

ــارت عب ــف  مخف  ،(VPN) ــي ان   وي پ
virtual private network، يك شبكه خصوصي 
ــت كه براي حفاظت بيشتر از شما در دنياي  مجازي اس
ــما با استفاده  ناامن اينترنت كاربرد دارد. هنگامي كه ش
از اين شبكه هاي خصوصي مجازي وبگردي مي كنيد يا 
ــبكه اينترنت رد و بدل مي كنيد، همه  اطالعات را در ش
اطالعات به صورت رمزنگاري شده در اين شبكه منتقل 
شده و رديابي يا سرقت اطالعات توسط افرادي خارج از 
ــوار خواهد شد. توجه داشته باشيد  ــبكه بسيار دش اين ش
هنگامي كه پس از اتصال به شبكه وايـ  فاي عمومي، 

ــويد،  ــبكه وي پي ان اختصاصي خود متصل مي ش به ش
ــاي عمومي  ــبكه واي ـ ف ــر اعضاي متصل به ش ديگ
ــبكه خصوصي شما كه در حال  براحتي نمي توانند به ش

تبادل اطالعات در آن هستيد، نفوذ كنند.
ــفانه در كشور ما در بيشتر موارد براي عبور از  متاس
ــتفاده مي شود و بدتر  ــد فيلترينگ از وي پي ان ها اس س
ــرويس هاي وي پي ان كه  ــياري از س از آن، اين كه بس
ــات رايگان براي عبور از فيلترينگ ارائه مي كنند،  خدم
ــي فعاليت آنها را در  ــرقت اطالعات كاربران و ردياب س

دستور كار خود قرار مي دهند.

ــرويس هاي  ــياري از س ــبوك و بس جيميل، فيس
ــت دومرحله اي  ــر از قابليت تائيد هوي ــي ديگ اينترنت
ــت حتي در  ــه كمك اين قابلي ــتيباني مي كنند. ب پش
ــرقت كنند،  ــما را هكرها س ــه رمز عبور ش صورتي ك
ــت؛ زيرا در اين شرايط تائيد هويت  جاي نگراني نيس
فقط به واسطه استفاده از رمز عبور نيست و كاربر  بايد 

ــتر موارد با  مرحله دوم عمليات تائيد را نيز كه در بيش
ــما صورت  ــد امنيتي به تلفن همراه ش ــال يك ك ارس
ــتر  ــس براي حفظ امنيت بيش ــرد، طي كند. پ مي گي
ــاي عمومي،  ــبكه هاي واي ـ ف ــگام اتصال به ش هن
ــرويس هاي  ــت تائيد هويت دومرحله اي در س از قابلي

اينترنتي خود كمك بگيريد.

از ديگر نكاتي كه براي محافظت از اطالعات خود 
هنگام وبگردي بايد به آن توجه داشته باشيد، دسترسي 
ــت.  ــط پروتكل امن HTTPS اس ــايت ها توس به س
ــرويس هاي اينترنتي همچون اينترنت  ــياري از س بس
ــتيباني مي كنند و در  بانك و ايميل از اين پروتكل پش
ــما و سرور  ــده ميان ش صورتي كه اطالعات تبادل ش
ــود، رديابي يا  ــا اين پروتكل رمز ش ــايت موردنظر ب س
ــيار دشوار  بازكردن رمز اين اطالعات براي هكرها بس
و حتي غيرممكن خواهد بود. پس براي آن كه مطمئن 
شويد هنگام اتصال به يك شبكه  وايـ  فاي عمومي و 

پرداخت قبوض تلفن همراه يا بهاي آب و برق مصرفي، 
اطالعات كارت بانكي شما در ميانه راه سرقت نمي شود، 
به عالمت قفلي كه در ارتباطات امن در مرورگر نمايش 

داده مي شود، توجه كنيد.
ــه افزون ــب  نص ــا  ب ــد  مي تواني ــن   همچني

HTTPS Everywhere در مرورگرهاي مختلف، 
ــتيباني مي كند،  ــه از اين پروتكل پش ــايتي ك در هر س

اتصال امن را در اولويت نوع ارتباط خود قرار دهيد.
 https://www.eff.org/ 
https-everywhere

امنيت ارتباطات را بررسي كنيد

از وي پي ان ها كمك بگيريد
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كارگاه

بيشتر دانشجوهايي كه بعد از چند سال درس خواندن 
ــرانجام  ــگاه س و گذراندن روزهاي زندگي خود در دانش
ــوند، اين آرزو را در سر مي پروانند  فارغ التحصيل مي ش
ــان  ــتان و هم قطارهايش كه خود يا همراه با ديگر دوس
ــوند و با توجه  ــتقر ش ــك دفتر هرچند كوچك مس در ي
ــب و كاري  ــته خود دارند، كس به تخصصي كه در رش
ــدازي كنند. امروزه ديگر كمتر دفتر كاري  كوچك راه ان
ــد. از همين  وجود دارد كه در آن خبري از رايانه ها نباش
ــاني كه قصد راه اندازي يك دفتر كار را  ــتر كس رو بيش
ــند تا به  ــبكه رايانه اي نيز باش دارند بايد به فكر يك ش
ــاهرگ هاي حياتي دفتر كارشان، وظيفه ارتباط  مثابه ش
ــادي براي  ــم كند. راه هاي زي ــا هم فراه ــا را ب رايانه ه
ــبكه رايانه اي وجود دارد؛ مي توانيد با  راه اندازي يك ش
ــيار باال اين كار را انجام دهيد يا خودتان با  هزينه اي بس
ــت به كار شويد. اگر نمي خواهيد در  هزينه اي كمتر دس
روزهاي اوليه راه اندازي شركت نوپاي خود، جيب هايتان 
ــا دنبال كردن  ــي خالي كنيد ، ب ــا هزينه هاي اضاف را ب
ــش رايانه اى،  ــتن كمي دان اين مطلب و همچنين داش
ــود را به هم وصل كرده و  ــريانات اصلي دفتر كار خ ش

يك خانواده كوچك رايانه اي تشكيل دهيد.
گام اول: با سيم يا بيسيم

ــم بگيريد مي خواهيد  ــر اقدامي بايد تصمي قبل از ه
ــد يا از كابل هاي  ــبكه داخلي رايانه هايتان بيسيم باش ش
ــبكه هاي بيسيم اين  ــتفاده كنيد. با اين كه ش ــبكه اس ش
ــا دادن  ــر ج ــما مي دهد تا بدون دردس ــه ش ــكان را ب ام
سيم ها و جابه جايي رايانه ها آنها را به هم وصل كنيد، اما 
مشكالتي هم دارد؛ زيرا شبكه هاي بيسيم سرعت نقل و 
ــال فايل ها را تا حد زيادي كاهش مي دهد. همچنين  انتق
قيمت نهايي چنين شبكه اي باالتر است؛ چراكه مجبوريد 
از كارت هاي شبكه يا دانگل هاى واي  ـ فاي و همچنين 
ــتفاده كنيد. اما  ــراي ارتباط دادن رايانه ها اس يك روتر ب
هرچه باشد از شر چند متر سيم خالص مي شويد. بيشتر 
ــتم ها در محل  ــر چيز بايد به نوع قرار گرفتن سيس از ه
مورد نظرتان توجه كنيد، زيرا تصميم گيري را براي شما 

راحت تر مى كند.
گام دوم: ابزارهاي مورد نياز

ــبكه رايانه اي ابتدا به كارت  براي راه اندازي يك ش
ــال پيش بايد  ــبكه احتياج داريد كه تا همين چند س ش
آن را جداگانه مي خريديد، اما بيشتر مادربوردهاي جديد 
اين بخش را به صورت خودكار روي خود دارند و اين به 
ــت. وسيله ديگري كه وظيفه اي  معناي هزينه كمتر اس
ــه اتصال همه  ــت ك ــوئيچ اس ــي دارد، هاب يا س حيات
ــه يكديگر امكان پذير مي كند. براي اتصال  رايانه ها را ب
ــاب كفايت مي كند  ــه به هم، يك ه ــت رايان دو تا هش
ــر مي خواهيد يك دفتر  ــت. اگ ــوئيچ نيس و نيازي به س
ــوئيچ نياز داريد تا بتواند  بزرگ را تجهيز كنيد به يك س
ــبكه را تحمل و هم دستگاه هاي  هم بار بيشتري بر ش
ــتري را مديريت كند. روي هر دوي اين دستگاه ها  بيش
ــبكه با نام ARJ45  وجود  ورودي هايي براي كابل ش
ــوئيچ به  ــاندن رايانه ها به هاب يا س دارد، اما براي رس
ــبكه يا همان UTP نياز داريد. در دو سر  كابل هاي ش

ــت كه RJ54 نام  ــن كابل ها  jackهايي وصل اس اي
دارد و راه ارتباط كارت شبكه به هاب است.

گام سوم: ساخت گروه و تنظيم IP آدرس

ــال فيزيكي رايانه ها به هم، به تنظيماتي  بعد از اتص
نياز داريد تا سيستم ها يكديگر را بشناسند. ابتدا بايد نام 
رايانه ها و گروهي را كه قرار است تحت آن كار كنند تغيير 
 my computer ــن كار روي آيكون دهيد. براي اي
ــه system در پنجره  ــد و با انتخاب گزين كليك كني
ــمتcomputer name نام رايانه خود  جديد از قس
ــار دهيد. در  ــر و در آخر دكمه change  را فش را تغيي
ــي وجود دارد كه بايد نام گروه را تعيين  كادر دوم بخش
 My Home يا  My officeــد. به عنوان مثال كني
ــي Work Group هم نام  ــر. حت ــر چيز ديگ يا ه

مناسبي است. در نهايت گزينه ok را فشار دهيد.
حال بايد سراغ IP آدرس ها برويد. آدرس IP نشاني 
هر رايانه در شبكه است و دستگاه ها از طريق اين نشاني 

ــع آي پي يك  ــند. در واق ــبكه مي شناس يكديگر را در ش
ــت كه هر كدام از بخش هايش در  عدد چهار قسمتي اس
ــبكه  ــود. از آنجا كه ش بازه عددي صفر تا 255 پر مي ش
ــاده با كاربران كمتر از ده  ــبكه س ــما يك ش مورد نظر ش
ــت، IP آدرس كالس C مي تواند گزينه خوبي  ــر اس نف
ــن آي پي آدرس هاى  ــد؛ براي مثال يكي از رايج تري باش
ــتفاده شده در دستگاه ها 192.168.0.1 است و شما  اس
مي توانيد به ترتيب دستگاه هاي ديگر را 192.168.0.2 
ــراي اين كار به كنترل پنل رفته  و… نامگذاري كنيد. ب
روي   Network Connections ــاب  انتخ ــا  ب و 
ــت  آيكونLocal area connection  كليك راس
ــه  ــاب و از زبان ــه properties را انتخ ــرده و گزين  ك
را  ــا  آي پي ه   Internet Protocol (TCP/IP)

طبق روش باال پر كنيد. 
همچنين كادر ديگري با نام subnet mask  وجود 

دارد كه بايد مقدار 255.255.255.0 را پر كنيد. 

ــراغ  ــيد و بايد س ــمت به پايان رس ــما در اين قس كار ش
اشتراك گذاري فايل ها برويد. البته تمام اين تنظيمات ممكن 
ــض اين كه  ــود و به مح ــودكار انجام ش ــت به صورت خ اس
ــبكه متصل كرديد همديگر را بشناسند؛  ــتگاه ها را به ش دس
ــتي صورت گيرد  اما اگر اين كار به صورت منوال يا همان دس
احتمال قطع شدن يا از شبكه خارج شدن رايانه ها بسيار پايين 
ــت. نكته ديگري كه دانستن آن مي تواند كمك حال شما  اس
ــت كه براي جابه جايي اطالعات بين دو رايانه  ــد اين اس باش
نيازي به هاب يا سوئيچ نيست، فقط كافي است با كابل شبكه 
يا همان كابل كراس (Cross) دو دستگاه را مستقيم به هم 
ــل كرده و فايل هاي بين دو رايانه را جابه جا كنيد. به اين  وص

عمل در اصطالح «كراس اور» مي گويند.
گام چهارم: اشتراك فولدر و اينترنت

ــتفاده مي كنيد بايد بدانيد اين  اگر از ويندوز 7 يا 8 اس
سيستم عامل به صورت خودكار قسمتي از درايو C را كه 
public نام دارد به صورت خودكار به اشتراك مي گذارد. 
ــد از درايو C  به فولدر  ــي به اين فولدر باي براي دسترس
user سپس پابليك برويد. البته اين كار چندان حرفه اي 
ــت و توصيه مي شود اين فولدر در يكي از درايوهاي  نيس
جانبي غير از C به اشتراك گذاشته شود تا دستگاه ميزبان 
ــن كار به فولدر  ــود. براي اي ــار زيادي را متحمل نش فش
ــت روي آن فولدر،  ــورد نظر خود برويد و با كليك راس  م
ــا  ــرده و ب ــاب ك Sharing and Security را انتخ
ــدن پنجره جديد به تب Sharing رفته و گزينه باز ش
ــمي را كه  Share this folder  را انتخاب كنيد و اس
ــم  ــبكه به آن اس ــما در ش مي خواهيد فولدر مورد نظر ش

شناخته شود، وارد كنيد.
ــتراك مي گذاريد،  ــبكه به اش ــي فولدري را در ش وقت
ــي به آن را به طور  اين امكان وجود دارد كه نوع دسترس
 read-only ــه ــرده و بين دو گزين ــواه تنظيم ك دلخ
ــي را انتخاب  ــل full control يك ــي كام يا دسترس
ــتراك  ــدري كه به اش ــه فول ــي ب ــد. براي دسترس كني
ــت، ازMy Computer،  لينك  ــده اس ــته ش  گذاش
ــر  ــد. اگ ــك كني My Network Places  را كلي
ــته  ــتراك گذاش ــه خود فولدري را به اش ــي در رايان كس
ــما ظاهر خواهد شد. حال  ــم آنها در پنجره ش ــد، اس باش
ــت  ــده و كافي اس ــما به طور كامل وصل ش ــبكه ش ش
ــتراك بگذاريد.  ــتگاه ها به اش ــت را بين ديگر دس اينترن
ــاز  ــره Control Panel  را ب ــن كار پنج ــراي اي  ب
 Network Connections ــون  آيك روي  و 
ــت روي  ــا كليك راس ــپس ب ــد، س ــك كني ــار كلي  دو ب
ــا  ي  Local Area Connection ــون   آيك
ــه  گزين  ،High Speed Networking
ــد،  ــره جدي ــد. در پنج ــاب كني Properties را انتخ
ــه گزين ــال  ح ــد.  بروي  Advanced ــه  صفح ــه   ب

  Allow other network users to connect
ــار دهيد. به اين شكل اينترنت  را پر كرده و OK را فش
در تمام شبكه قابل دسترسي است و كافي است مرورگر 
ــتگاه را باال بياوريد تا به اينترنت دسترسي داشته  هر دس
ــي به اين  ــيم احتياج ــبكه هاي بي س ــيد. البته در ش باش
تنظيمات نيست، زيرا مودم شما مي تواند نقش روتر را ايفا 
كند و در اين صورت هر دستگاه به صورت مجزا به شبكه 

اينترنت متصل مي شود.

چگونه يك شبكه رايانه اي كوچك راه اندازي كنيم؟

يك خانواده رايانه اي كوچك

ــركت هاي كوچك  ــه در دفترهاي اداري و حتي ش ــايلي ك ــي از رايج ترين وس يك
ــود، پرينتر يا همان چاپگر است. اين دستگاه بايد به شبكه متصل شود  ــتفاده مي ش اس
ــناد خود  ــوند و اس ــبكه بتوانند براحتي به آن وصل ش تا تمام رايانه هاي متصل به ش
ــتارت گزينه ــرل پنل برويد يا از همان منوي اس ــد. براي اين كار به كنت ــاپ كنن  را چ
ــتگاه  Printers and Faxes را انتخاب كنيد. حال از ميان چاپگرهايي كه به دس
شما متصل است گزينه مورد نظر را انتخاب و روي آيكون آن كليك راست كنيد. سپس 
ــما باز مي شود  با انتخاب آخرين گزينه با نام Properties يك پنجره جديد براي ش

كه بايد به تب sharing رفته و ويژگيShare this printer  را پر كنيد.
البته فراموش نكنيد اين كار فقط بايد از دستگاهي انجام شود كه پرينتر به صورت 

ــتقيم به آن وصل است و نرم افزار آن روي دستگاه نصب شده است. حال سراغ  مس
دستگاه هاي ديگر رفته و چاپگر اشتراك گذاشته شده را به فهرست خود اضافه كنيد. 
ــمت Printers and Faxes برويد و از ستون سمت چپ،  براي اين كار به قس
ــيد آيا چاپگر  ــما خواهد پرس Add a new printer را انتخاب كنيد. رايانه از ش
ــتراك گذاشته شده است كه  ــما وصل است يا در شبكه اش ــتگاه ش مورد نظر به دس
ــرده و پس از زدن دكمه next منتظر  ــن صورت بايد گزينه دوم را انتخاب ك در اي
ــود. سپس دو بار روي آيكون آن كليك كرده تا به  بمانيد تا چاپگر مورد نظر پيدا ش
ــت چاپگرهاي شما اضافه شود. همين دستور العمل براي دستگاه هاي ديگري  فهرس

مانند اسكنر نيز قابل استفاده است.

اشتراك گذاري چاپگر
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كارگاه

آزاده ارشدي
ــخه سيستم عامل اندرويد مي گذرد، اما مدت  ــت ماه از رونمايي رسمي از آخرين نس با اين كه بيش از هش
ــت كه گوگل اندرويد اللي پاپ (آب نبات چوبي)، نسخه جديد سيستم عامل موبايل محبوب خود را  زيادي نيس
براي بيشتر گوشي هاي اندرويدي به روز رساني كرده است. اين هفته با آموزش روشي ساده قصد داريم استفاده 
ــما راحت تر كنيم. اگر مي خواهيد به جاي اين  كه  ــمند مجهز به اندرويد 5 ش از تب هاي كروم را در تلفن هوش
ــاهده كنيد،  تب هاي مرورگر كروم را در اللي پاپ مانند چند تب مجزا ببينيد، آنها را با هم به صورت يكجا مش

اين مطلب مي تواند راهنماي شما باشد.
شركت گوگل در نسخه 5 سيستم عامل موبايل خود روش به كارگيري تب هاي مرورگر كروم را تغيير داده 
ــت. در واقع در اين نسخه تب هاي كروم در موبايل مانند محيط دسكتاپ عمل نمي كند. وقتي كاربر دكمه  اس
ــكل يك اپ مشاهده خواهد شد. با اين  ــار مي دهد، هر تب مانند يك صفحه جدا و به ش چند وظيفه اي را فش
قابليت، ترتيب قرار گرفتن آيكون ها  و نام سايت ها در باالي صفحات مانند آنچه در تصوير مشاهده مي كنيد، 

موجب آساني بيشتر پيدا كردن تبي كه دنبالش هستيد مي شود.
ــد، مي توانند رنگ باالي  ــراي راحتي كاربران فراهم كنن ــعه دهندگان بخواهند روش بهتري را ب ــر توس اگ
ــد، در نتيجه هر كدام از تب هاي  ــد تا به رنگ دلخواه آنان در بياي ــي كنن ــاي تب هاي مرورگر را سفارش نواره
ــخص مي شوند. با اين ويژگي توسعه دهندگان امكان سفارشي كردن  كروم با رنگ متفاوتي كه دارد، بهتر مش
وبسايت هاي خود را خواهند داشت. البته اين امكان فقط براي مرورگر كروم نيست و گوگل اين ويژگي را روي 

مرورگر پيش فرض خود نيز قرار داده كه براي خالصي از آن مي توانيد به همين روش بسنده كنيد. 
ــح مي دهيد، مي توانيد  ــادت كرده ايد، ترجي ــي را كه به آنها ع ــر همچنان روش هاي قديم ــا اين حال اگ ب
 Merge tabs and apps ــويد و ــمند خود باز كنيد و وارد تنظيمات آن ش مرورگر كروم را در تلفن هوش
ــيد تب ها به تعويض كننده تب ــته باش ــپس فقط بايد آن ويژگي را خاموش كنيد. دقت داش  را انتخاب كنيد. س

ــن مي توانيد با ورود به تنظيمات كروم و انتخاب  ــل كروم انتقال مي يابند. همچني (tab switcher) در داخ
Close all tabs قابليت بستن تمام تب ها را با هم داشته باشيد تا كار سريع تر و راحت تر پيش رود.

ــذاري روي فايل هاي پي دي اف به مالك فايل اين امكان را مي دهد از محتواي موجود در فايل حفاظت  رمزگ
كند، همچنين گاهي نيز افرادي كه اين فايل ها را منتشر مي كنند با قرار دادن رمز روي آن سعي مي كنند نشاني 
سايت يا هر عبارت ديگري را به كاربران معرفي كنند. ممكن است شما نيز يكي از اين فايل ها را در اختيار داشته 
ــاهده  محتواي آن نيازمند وارد كردن رمز باشيد. اين شرايط مشكل ساز در حالت هاي مختلفي  ــيد و براي مش باش
ــاهده  محتواي فايل موجود  بايد رمز آن را وارد كنيد و  ــما پديدار مي شود. اول اين كه شما براي هربار مش براي ش
حالت ديگر اين كه ممكن است بخواهيد فايل موردنظر را براي فرد ديگري ارسال كنيد، اما قصد نداشته باشيد فايل 
رمزگذاري شده را در اختيار  آن فرد قرار دهيد يا نخواهيد او را نيز از عبارت رمز مطلع كنيد. (به عنوان مثال ممكن 
است نخواهيد آدرس سايت انتشاردهنده  فايل افشا شود) همچنين توجه داشته باشيد زماني كه محتواي فايل هاي 
پي دي اف با رمز عبور حفاظت مي شود، امكان جستجو در محتوا نيز وجود ندارد و نرم افزارهايي كه به جستجو در 

محتواي اين فايل ها روي هارد ديسك شما مي پردازند نيز قادر به جستجو درون اين فايل ها نخواهند بود.
در اين شرايط نرم افزارهاي متعددي براي برداشتن رمز از روي فايل پي دي اف طراحي شده ، اما اگر به هيچ 
ــيد نيز مي توانيد به كمك مرورگر كروم روي هر دستگاهي اعم از تلفن هاي  ــي نداشته باش نرم افزاري دسترس

همراه هوشمند، تبلت و رايانه اين كار را انجام دهيد.
روش انجام كار بسيار ساده است:

1- مرورگر كروم را اجرا كنيد.
2- فايل پي دي اف رمزنگاري شده را با عمليات كشيدن و رها كردن به مرورگر كروم منتقل كنيد. (به هر 

روش ديگر نيز مي توانيد فايل را در مرورگر فراخواني كنيد)
3- رمز مورد نياز براي مشاهده  محتواي فايل را وارد كنيد.

4- به منوي File مراجعه كرده و گزينه  Print را انتخاب كنيد.
 save ــرده و در نهايت روي ــه  Save as PDF را انتخاب ك ــاي موجود گزين ــت چاپگره 5- از فهرس

كليك كنيد.
6- اكنون فايل جديد شما بي نياز از رمز است و مي توانيد آن را به جاي فايل اصلي روي دستگاه خود ذخيره 

كرده يا براي دوستانتان ارسال كنيد.

حذف رمز فايل هاي PDF با كروم

 استفاده بهينه
از تب هاي كروم 

در اندرويد 5
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ترفند

ترجمه آني متن از روي عكس با آيفون
امير عصاري

ــور خارجي سفر  فرض كنيد به يك كش
ــنايي  ــور نيز آش ــد و با زبان آن كش كرده اي
ــف آيفوني كه در اختيار داريد  نداريد. به لط
و ارتباط هميشه فعال اينترنتي خود تصميم 
مي گيريد به كمك فناوري از آيفون به جاي 
مترجم كمك گرفته و متن هاي موردنظرتان 
ــان مبدا به مقصد يا برعكس ترجمه  را از زب
كنيد. در اين ميان ممكن است تابلوي يك 
ــد و بخواهيد  ــگاه نظرتان را جلب كن فروش
ــده روي تابلو را نيز ترجمه  ــته ش متن نوش

كنيد. در صورتي كه متن به زبان انگليسي باشد  براحتي مي توانيد آن را در نرم افزار ترجمه تايپ و معادل آن را 
مشاهده كنيد. اما فرض كنيد به چين يا روسيه سفر كرده ايد و متن نوشته شده نيز به زبان چيني يا روسي است. 

به نظر شما در اين شرايط نيز مي توان براحتي عبارت مشاهده شده را تايپ و معناي آن را مشاهده كرد؟ 
ــتفاده از دوربين تلفن همراه و ترجمه متن از روي عكسي است كه  ــرايط بهترين روش ترجمه اس در اين ش

با دوربين ثبت مي شود. براي انجام اين كار بايد به روش زير عمل كنيد:
ــتور دانلود كنيد. براي انجام اين كار روي كليد صفحه اصلي  1 ـ ابتدا بايد نرم افزار ترجمه گوگل را از اپ اس

دستگاه خود فشار داده و از فهرست برنامه ها App Store را فشار دهيد.
 Google Translate ــار داده و عبارت ــتجو فش 2 ـ از پايين صفحه به نمايش درآمده روي آيكون جس

را در كادر جستجو وارد كنيد.
3 ـ از فهرست نتايج جستجو روي نرم افزار موردنظر (Google Translate)  فشار داده و در پايان پس 

از فشار روي GET گزينه INSTALL  را براي نصب برنامه فشار دهيد.
ــتفاده از دوربين دستگاه هوشمند خود  ــما نصب شده و با اس ــتگاه ش اكنون نرم افزار مترجم گوگل روي دس

مي توانيد متون موردنظر را ترجمه كنيد.
4 ـ به صفحه اصلي دستگاه رفته و از فهرست برنامه هاي نصب شده روي Google Translate  فشار 

دهيد.
5ـ زبان مبدا و مقصد را در برنامه مشخص كنيد. (به عنوان مثال زبان مبدا را چيني و زبان مقصد را فارسي 

درنظر بگيريد)
6ـ روي آيكون دوربين در زير كادر متني فشار دهيد.

ــه روي تابلو يا هر متن ديگري كه قصد ترجمه آن را داريد قرار دهيد تا ترجمه آني متن  ــن را روب 7 ـ دوربي
موردنظر براي شما نمايش داده شود.

نكته جالب اين است كه مترجم گوگل به طور هوشمندانه متن موردنظر روي عكس را حذف، زمينه تصوير را 
بازسازي و متن ترجمه شده را در مكان و موقعيت متن قبلي جايگزين كرده و براي شما به نمايش در مي آورد.

مبتدي
حذف غيرقابل بازگشت در مك

يكي از نكات قابل توجه در سيستم عامل مك او.اس.ايكس، امنيت آن است و بسياري از كاربران متعصب 
ــتم عامل نيز، دليل تعصب و وابستگي خود را همين نكته مي دانند. چنانچه شما نيز جزو اين دسته  به اين سيس
ــته امنيتي در اين سيستم عامل آشنا شويد، قصد  ــتيد و تمايل داريد با يكي ديگر از نكات برجس از كاربران هس
ــوار)  ــطل زباله را بدون قابليت ريكاوري (ريكاوري دش ــده و موجود در س داريم روش تخليه اطالعات حذف ش

در اختيارتان قرار دهيم.
در اين روش عالوه بر حذف اطالعات از روي هارد ديسك، چند بيت از اطالعات به صورت اتفاقي در محل 

اطالعات قبلي نوشته مي شود كه انجام اين كار ريكاوري اطالعات حذف شده را بسيار 
دشوار و در مواردي غيرممكن مي كند.
Command روش اول: كليد

ــت كليد  1ـ در اين روش كافي اس
Command  را از روي صفحه كليد 
ــپس روي آيكون سطل  ــار دهيد، س فش
زباله در داك كليك راست ماوس را فشار 
را   Secure Empty Trash و  داده 

انتخاب كنيد.

روش دوم: حذف ايمن براي هميشه
چنانچه دوست نداريد براي حذف ايمن اطالعات خود از سطل زباله، كليد Command  را فشار دهيد و 
قصد داريد اين قابليت را به طور پيش فرض در سيستم عامل فعال كنيد مي توانيد طبق مراحل زير عمل كنيد:

ــس از به نمايش درآمدن پنجره  ــدر (Finder) روي Preferences كليك كرده و پ ــوي فاين 1 ـ از من
تنظيمات سيستمي، تب Advanced را انتخاب كنيد.

2 ـ عالمت چك مارك كنار عبارت Empty Trash securely  را فعال كنيد.
ــده  ــطل زباله مك را خالي كنيد به طور پيش فرض عمليات حذف ايمن اجرا ش 3 ـ از حاال به بعد هرگاه س
ــود تا بازيابي اطالعات دشوار  ــته و حذف مي ش و اطالعاتي به صورت اتفاقي در محل اطالعات موردنظر، نوش

شود.

متوسط

حرفه اي

از  ــدوز  وين ــتم عامل  ــيار سيس بس ــاي  قابليت ه
كه  ــت  اس برخوردار  جالبي 
ــران حرفه اي آن  حتي كارب

ــن امكانات  ــز گاهي از اي ني
ــتفاده از  ــالع بوده يا اس بي اط

آنها به ذهنشان خطور نمي كند. 
ــات نمايش  ــن امكان ــي از اي يك

ــي  ــه بتازگ ــت ك ــي اس فايل هاي
دستكاري شده اند. 

اين قابليت زماني كاربرد دارد كه 
ــد بدانيد چه فايل هايي در بازه  بخواهي

ــتكاري،  زماني موردنظرتان رويت، دس
ــده است.  ذخيره يا حتي بتازگي ايجاد ش

ــام اين كار داليل  ــت براي انج ممكن اس
متعددي داشته باشيد. 

به عنوان مثال شايد افراد غيرمجاز از رايانه تان استفاده كرده باشند و 
ــويد اين افراد به چه بخش ها و فايل هايي دسترسي  بخواهيد مطمئن ش
ــا انجام يك كار  ــگام وبگردي ي ــت هن ــته اند، همچنين ممكن اس داش
ــاهده  ــون فعاليت يك بدافزار را در رايانه مش ــخص، تغييري همچ مش
كنيد و در همان لحظه بخواهيد فايل هايي را كه بتازگي تغيير كرده اند، 

مشاهده كنيد تا از ماهيت بدافزار مطلع شويد. 
 Time Stamps ــتم عامل ويندوز اطالعاتي با عنوان نكته: سيس
ــده در هارد ديسك شما قرار مي دهد. هر فايل  را در فايل هاي ذخيره ش

مي تواند يك يا چند Time Stamp براي خود داشته 
ــي مي تواند زمان ايجاد  ــد. اين ركوردهاي اطالعات باش
ــي  فايل، زمان آخرين تغييرات و زمان آخرين دسترس
ــتفاده  ــاي دهد. در اين ترفند نيز با اس را در خود ج
ــا و تركيب آن  ــده در فايل ه ــات ثبت ش از اطالع
ــتجو در ركوردهاي زماني  با قابليت جستجو (جس
ــل) مي توانيم نتايج  ــده مربوط به هر فاي ثبت ش

موردنظر را كشف كنيم.
بررسي يك پوشه

1ـ با ويندوز اكسپلورر به پوشه موردنظر 
در هارد ديسك رايانه مراجعه كنيد. به عنوان 
مثال چنانچه قصد داريد محتواي بتازگي 
ــده را در پوشه  ــتكاري ش ــاهده يا دس مش

Image ببينيد، به اين پوشه سر بزنيد.
2 ـ در بخش خالي پنجره ويندوز اكسپلورر، كليك راست و از منوي 

View گزينه Details را فعال كنيد.
ــي كنيد  ــه را بررس 3 ـ اكنون چنانچه قصد داريد محتواي يك پوش
ــش درآمده كليك  ــتون هاي به نماي ــت روي عنوان يكي از س كافي اس

راست و گزينه more را انتخاب كنيد.
ــاي گزينه ه ــار  كن ــارك  چك م ــت  عالم ــه  ادام در   4ـ 

Date Accessed, Date Created, Date Modified  را 
به دلخواه انتخاب و گزينه OK را كليك كنيد.

5 ـ حال مي توانيد با كليك روي ستون موردنظر (يكي از سه گزينه 

ــده) اطالعات را مرتب سازي كرده و به عنوان مثال اطالعاتي  عنوان ش
را كه بتازگي دستكاري يا اجرا شده، مشاهده كنيد.

بررسي عميق
1ـ  در صورتي كه قصد داريد عمليات جستجو را روي همه اطالعات 
ــده در هارد ديسك يا روي مجموعه پوشه هاي موجود در يك  ذخيره ش
ــه والد انجام دهيد  ــه هاي زير مجموعه در يك پوش ــو يا حتي پوش دراي
 My Computer ــان ــش This PC  يا هم ــت به بخ كافي اس

مراجعه كنيد.
ــد و ضمن كليك  ــه موردنظر مراجعه كني ــه به درايو يا پوش در ادام
 Details گزينه View ــت روي بخش خالي از صفحه، از منوي راس

را انتخاب كنيد.
ــمت راست كليك كرده  ــتجو در باال س 2 ـ در ادامه روي كادر جس
ــا  ــاي :datemodified: , datecreated ي ــي از عبارت ه و يك

:dateaccessed را وارد كنيد.
ــما به نمايش درآمده و مي توانيد  اكنون پنجره انتخاب تاريخ براي ش
ــخص كنيد. به عنوان  ــتجو مش تاريخ موردنظرتان را براي عمليات جس
ــال مي توانيد امروز، ديروز، چند روز اخير و حتي زماني مرتبط با يك  مث

ماه قبل را انتخاب كنيد.
ــتجو  3 ـ پس از انتخاب تاريخ موردنظر منتظر بمانيد تا عمليات جس

به پايان برسد.
ــك روي هريك از  ــتجو مي توانيد با كلي ــان عمليات جس 4ـ در پاي
ستون هاي موجود، فهرست نتايج را مرتب كنيد و به اين ترتيب براحتي 
ــويد چه اطالعاتي در تاريخ موردنظر دستكاري شده، به كدام  متوجه ش
اطالعات سركشي شده و كدام اطالعات بتازگي روي رايانه شما ايجاد 

شده اند.

نمايش فايل هاي دستكاري شده در ويندوز
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52415 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

  حسيني از اهواز: لطفا طريق 
ــود مطالب، عكس و فيلم از  آپل
ــوگل درايو را  ــه گ ــي ب ــه يا گوش رايان
ــردم ولي زمان دانلود از  ــح دهيد. چند بار آپلود ك توضي

محلي ديگر error مي دهد.
ــما چند بار عمليات   كليك: با توجه به اين كه ش
ــنا هستيد.  آپلود را انجام داده ايد، با روش كار آش
ــده، روي گزينه  ــرويس گوگل درايو وارد ش ــدا به س ابت
New كليك و در نهايت فايل موردنظرتان را انتخاب 
ــود. نكته اي كه بايد به  مي كنيد تا عمليات آپلود آغاز ش
ــده از  ــيد دانلود فايل هاي آپلود ش ــته باش آن توجه داش
ــرويس  ــت. چنانچه با مراجعه به س محل هاي ديگر اس
گوگل درايو خود بخواهيد فايل هاي آپلود شده را دانلود 
ــويد؛ اما در صورتي  كه  ــكل مواجه ش كنيد، نبايد با مش
ــرويس بخواهيد فايل را دانلود  بدون نياز به ورود به س
ــي را براي آنها  ــد (همچون ديگر كاربراني كه فايل كني
ــات آپلود روي  ــد در انتهاي عملي ــال مي كنيد) باي ارس
ــده با  ــد و در پنجره باز ش ــه Share كليك كني گزين
ــات حرفه اي  ــك روي Advanced وارد تنظيم كلي
ــتراك گذاري را از  ــت اش ــده و حال ــتراك گذاري ش اش
 ON - Anyone with the link به private

تبديل كنيد. 
ــته  ــون هر كاربري كه لينك فايل را در اختيار داش اكن

باشد، مي تواند آن را دريافت كند.

   محمد محمـدي از تهران: 
ــدي پيش با راهنمايي غلط  چن
ــا 2520  ــتان تبلت لومي ــي از دوس يك
ــن هاي  خريدم، حاال براي آپديت و فعال كردن اپليكيش
آن در استور مشكل دارم و با اين پيام روبه رو مي شوم:

 sorry windows store isn't available in"
".your region

اين مساله را تا قبل از آشنايي با كليك با افراد مختلفي 

ــتم ولي هيچ كس به سوالم جوابي نداده  در ميان گذاش
است.

ــيار ساده است. به  ــخ سوال شما بس  كليك: پاس
ــركت ها عليه ايران،  ــل تحريم هاي برخي ش دلي
مايكروسافت نيز دسترسي به فروشگاه محصوالت خود 
ــما  ــت. ش ــدود كرده اس ــران ايراني مس ــراي كارب را ب
مي توانيد با استفاده از نرم افزارهاي تغيير آي پي، آدرس 
ــر از ايران تغيير داده و از  ــوري غي آي پي خود را به كش
ــتفاده كنيد. همچنين در بسياري از  ــتور موردنظر اس اس
ــن هاي مناسب از  ــايت هاي فارسي زبان نيز اپليكيش س
ــتقيم در اختيار  ــتور دريافت شده و با لينك مس اين اس

كاربران قرار مي گيرد.

   نيمـا رحيمي از كرمانشـاه: 
ــماره 482 مطلبي  در كليك ش
ــوت  ب ــك هاي  ديس ــاختن  س ــاره  درب
ــده بود، وقتي براي دريافت نرم افزار  سفارشي نوشته ش
XBOOT به لينك هاي مورد نظر مراجعه كردم اين 
ــه لينك زير  ــتجو ب ــت، اما با جس ــا وجود نداش لينك ه

رسيدم:
www.pendrivelinux.com  /  xboot-multi-
 boot-iso-usb-creator

مي خواستم بدانم آيا اين سايت معتبر است يا نه؟
 كليك: اين يك سايت معتبر است كه ابزارها و 
روش هاي اجراي لينوكس در رايانه را با استفاده 
ــاز  ــانه هاي ذخيره س ــش يا ديگر رس ــاي فل از حافظه ه
ــايت  ــي به س ــفانه لينك دسترس معرفي مي كند. متاس
ــت. در لينكي كه شما پيدا  اصلي XBOOT فيلتر اس
ــتفاده از اين نرم افزار درج  كرديد نيز آموزش و روش اس
ــت، اما لينك دانلود نرم افزار موردنظر به سايت  شده اس
ــت. شما  ــت كه آن لينك نيز فيلتر اس اصلي متصل اس
 «XBOOT مي توانيد با جستجوي عبارت «نرم افزار
ــي زبان،  ــايت هاي فارس ــتقيم از س آن را با لينك مس

دانلود و استفاده كنيد.

   امير از مشـهد: اندرويد 5 را 
ــي گلكسي  مي توان روي گوش

core i8262 نصب كرد؟
ــد 5 براي  ــمي رام اندروي ــه  طور رس  كليـك: ب
ــت، اما رام هاي  ــده اس ــما ارائه نش ــي ش گوش
ــما وجود دارد.  ــمي براي نصب روي دستگاه ش غيررس
ــده كه  ــر ش همچنين رامي با عنوان Lollicop منتش
ــما  ــتگاه ش ــمي اندرويد 5 را به دس ــه  صورت غيررس ب
ــارت Lollicop مي توانيد  ــتجوي عب مي آورد. با جس
ــايت س در  را  رام  ــن  اي از  ــتر  بيش ــات   اطالع

xda-developers مشاهده كنيد.

از  آرونـي  محمدحسـين     
ــايد درباره پرسش  تهران: ش
ــي  ــيد، ول ــرده باش ــب كار ك ــن مطل م
ــود بدون نياز به اتصال اينترنت،  مي خواهم بدانم مي ش
فايلي مانند عكس و فيلم را از تبلت (هوآوي مديا پد 7 

وجيو) با تلويزيون ال جي به اشتراك گذاشت؟
ــان  مي ــات  اطالع ــتراك گذاري  اش كليـك:   
ــه نيازمند ارتباط  ــمند هميش دستگاه هاي هوش
اينترنتي نيست، اما دستگاه هاي شما بايد در يك شبكه 
ــترك را  ــبكه مش ــند. اين ش ــترك قرار گرفته باش مش
ــاد كنيد. به  ــا مودم  /  روتر وايرلس خود ايج ــد ب مي تواني
ــون و تبلت خود را به  ــت تلويزي عبارت ديگر كافي اس
ــما به  ــت روتر ش ــد (مهم نيس ــر متصل كني ــك روت ي
ــتفاده از  ــپس با اس ــد) س ــد يا نباش اينترنت متصل باش
ــتگاه و  ــاز، اطالعات را ميان دس ــاي موردني نرم افزاره

تلويزيون انتقال دهيد.
با مراجعه به لينك زير مي توانيد به يكي از آموزش هاي 

ارائه شده كليك در همين رابطه دسترسي يابيد:
http:  /    /  bit.ly  /  click_dlna

فرهنگ واژگان
ROOT

ــي كه براي  ــه، هنگام ــتگاه هاي هوشمند همچون تلفن R روت يا ريش دس
همراه و تبلت مجهز به سيستم عامل 
ــي به  ــود به معناي دسترس ــد به كار برده ش اندروي
هسته و فايل هاي سيستمي در سيستم عامل است. 
با روت شدن دستگاه مي توانيد از محدوديت هايي 
ــي به فايل هاي سيستمي وجود دارد  كه در دسترس
ــته سيستم عامل  رهايي يابيد و تغييراتي را در هس

دستگاه خود اعمال كنيد.
Safe Mode

ــتم  هاي  ــتر سيس ــراي) S حالت امن در بيش ــوت (اج ــه معناي ب ــل  ب عام
سيستم عامل با ابزارها و سرويس هاي 
از  ــياري  بس ــت  حال ــن  اي در  ــت.  اس ــروري  ض
ــت  ــط كاربر نصب شده اس ــي كه توس نرم افزارهاي
ــرويس ها و ديگر  ــده و درايورها، س ــال ش غيرفع
ــود.  گزينه ها در حالت پيش فرض فراخواني مي ش
ورود به حالت امن در بيشتر موارد هنگام رفع خطا 

كاربرد دارد.
Upload

ــه فايل يا مجموعه اي از  ــتگاه هاي U هنگامي ك ــه، دس رايان از  ــات  اطالع
ــط ارتباط اينترنتي  هوشمند يا... توس
ــرور  ــبكه اي ديگر به رايانه س ــا هرنوع ارتباط ش ي
ــود، عمليات آپلود صورت گرفته است.  ــال ش ارس
در  ــل  فاي ــود  آپل ــالگ،  وب در  ــر  تصاوي ــود  آپل
ــي اف تي پ در  ــود  آپل ــري،  اب ــرويس هاي   س
ــن عمليات  ــي از اي ــي و... نمونه هاي ــرور داخل  س

به  شمار مي رود.
IP

ــتگاه در شبكه با يك نشاني  ــبكه) با نام I هر دس منحصر به فرد (در آن ش
ــا  آي پي ه ــود.  مي ش ــناخته  ش  IP
ــايي  ــكل اينترنت) براي شناس (آدرس هاي پروت
ــت كاربرد دارند  ــبكه جهاني اينترن كاربران در ش
ــتفاده  ــز از آنها اس ــر ني ــبكه هاي كوچك ت (در ش
ــون موقعيت مكاني،  ــود) و اطالعاتي همچ مي ش
ــبكه، نام دستگاه و... را در  اطالعات اتصال به ش
ــما هنگام برقراري  ــاي مي دهند. مودم ش خود ج
ــاني آي پي  ــت يك نش ــبكه اينترن ــاط با ش ارتب
ــاص مي دهد. در  ــرد را به خود اختص منحصربه ف
ــتاتيك باشد، با  ــما اس صورتي كه آدرس آي پي ش
ــبكه اين آي پي ثابت  ــار اتصال مجدد به ش هر ب
ــت و در صورتي كه آي پي شما ديناميك باشد،  اس
ــدد، آدرس  ــاط و اتصال مج ــر بار قطع ارتب با ه

آي پي نيز تغيير مي كند.
Linux

ــتم عامل  ــته سيس است كه توسعه دهندگان با استفاده از L لينوكس يك هس
ابزارها و برنامه هايي كه به آن اضافه 
ــتقلي را با عنوان  ــتم هاي عامل  مس مي كنند سيس
ــران قرار  ــار كارب ــي در اختي ــاي لينوكس توزيع ه
ــته لينوكس در بسياري از دستگاه ها  مي دهند. هس
ــاعت  ــت، تلويزيون، س ــراه، تبل ــن هم ــد تلف مانن
ــاي روميزي و  ــول بازي، رايانه ه ــمند، كنس هوش
ــود و  ــه كار برده مي ش ــيرياب ها ب ــاپ و مس لپ ت
ــتگاه ها توزيعي از  ــتر اين دس ــتم عامل بيش سيس
ــت بدانيد  ــي رود. جالب اس ــمار م ــس به ش لينوك
ــته لينوكس  ــتم عامل اندرويد نيز بر پايه هس سيس

است.

  محمـد رضـا جوكار از شـيراز: من يك 
ــترن  ــك ترابايت وس ــترنال ي ــارد اكس ه
ــال دارم. وقتي آن را به درگاه يو اس بي تلويزيون  ديجيت
ــكالتي از قبيل اجرا نشدن پيش آمد و  وصل كردم مش
ــن حال من هارد را از تلويزيون جدا كردم. پس  در همي
ــكل  از آن وقتي هارد را به رايانه وصل كردم اولش مش
ــت ولي بار دوم مشكل حل و اجرا شد؛ اما براي باز  داش
ــر را نمايش  ــه ها پيغام خطاي زي ــردن بعضي از پوش ك

مي داد:
 The file or directory is corrupted or
unreadable

راهي وجود دارد كه نياز به فرمت نباشد؟

ــيد هنگامي كه  ــته باش  كليك: توجه داش
ــك را به درگاه يو اس بي متصل  هارد ديس
ــات از روي آن آغاز  مي كنيد عمليات خواندن اطالع
ــود. چنانچه در اين شرايط ارتباط را قطع كنيد،  مي ش
ممكن است در روند دسترسي به اطالعات مشكالتي 
ــكالت در هارد شما نيز پديد  ــود كه اين مش ايجاد ش
ــز در حال  ــكالت ني ــت. دليل بروز اين مش آمده اس
ــيله تلويزيون و قطع  ــتفاده بودن اطالعات به وس اس
ــما مي توانيد با مراجعه به  ــت.  ش ناگهاني آن بوده اس
ــرده ــپ ك ــارت CMD را تاي ــتارت عب ــوي اس  من
ــورت به ص را  ــان  فرم ــط  خ ــزار  اب  و 

Run as Administrator  اجرا كنيد. در ادامه 

ــار دهيد تا  فرمان زير را وارد كرده و كليد اينتر را فش
مشكالت احتمالي هارد ديسك رفع شود:

chkdsk /f drive:
توجه داشته باشيد به جاي عبارت drive بايد نام 
درايو هارد ديسك اكسترنال خود را وارد كنيد. به عنوان 
ــما با درايو H شناخته  ــك ش مثال چنانچه هارد ديس
ــان chkdsk /f h را وارد كنيد.  ــود بايد فرم مي ش
در صورتي كه مشكالت همچنان وجود داشت توصيه 
مي كنيم پوشه هايي را كه دسترسي به آنها امكان پذير 
است روي هارد يا رسانه ذخيره ساز ديگري كپي كرده 
و پس از انتقال كامل اطالعات به هارد ديگر، يك بار 

هارد ديسك اكسترنال خود را فرمت كنيد.

در  از كـرج:    محسـن خليل پـور 
در   8/3 آي.او.اس  ــتم عامل  سيس
قسمت cellular مي توان دسترسي برنامه ها 
ــتفاده از ديتا محدود كرد و فهميد  را براي اس
هر برنامه چقدر مصرف ديتا دارد. در آيپد من 
كه نسخه wifi است اين قسمت وجود ندارد 

 data usage ــود فهميد هر برنامه چقدر ديتا مصرف مي كند. از برنامه و نمي ش
ــدن كلي ديتا را در وايـ  فاي نشان  ــتفاده كردم، ولي فقط ميزان رد و بدل ش اس
ــا برنامه اي وجود دارد كه مقدار مصرف ديتا براي هر كدام از  ــد، آيا راهي ي مي ده

برنامه ها را رصد كند؟
ــب   كليـك: نرم افزار My Data Manager يكي از گزينه هاي مناس
براي بررسي ميزان مصرف در حالت ديتا و واي ـ فاي است كه از قابليت 

نمايش گزارش مصرف براي برنامه ها نيز پشتيباني مي كند.
ــتفاده در سيستم عامل اندرويد و آي.او.اس از لينك زير قابل  اين نرم افزار براي اس

دريافت است:
http:  /    /  www.mydatamanagerapp.com

  علـي جوشـيزاده: چطور مي توانيم 
گوشي مان را روت كنيم؟

كليك: باتوجه به مدل گوشي و رام نصب شده 
ــاي مختلفي براي انجام اين  روي آن، روش ه
كار وجود دارد. شما مي توانيد عبارت «آموزش 
ــتگاه» را در گوگل جستجو كنيد  روت نام دس

ــما به  طور  ــتگاه ش ــي براي روت دس تا آموزش هاي متعددي را كه به زبان فارس
اختصاصي در اينترنت منتشر شده، مشاهده كنيد.

ــتگاه بايد مدل و نام دستگاه خود را  ــيد به  جاي عبارت نام دس ــته باش (توجه داش
وارد كنيد)

 نرم افزارهايي همچون Kingo Android ROOT و iRoot نيز 
ــتگاه هاي اندرويدي، قابليت روت اين دستگاه ها  با پشتيباني از بيشتر دس
ــما قرار مي دهند. اين نرم افزارها از سايت هاي  ــار يك كليك در اختيار ش را با فش

سازنده خود قابل دريافت هستند:
http:  /    /  www.mgyun.com  /  m  /  en
http:  /    /  www.kingoapp.com
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 ساعت هوشمند 
تنيس بازان

دعواي دو تنيس باز هنگام بازي باعث شد تا 
ايده ساخت اين ساعت هوشمند به ذهن يكي از 
آنها برسد. Pulse Play  مچ بند مخصوص بازي 
تنيس است كه هر يك از دو بازيكن بايد آن را به 
دور دستشان ببندند و با هر بار امتياز گرفتن يك 
بار به آن ضربه بزنند. با ايـن كار امتيازها بدون 
اشتباه شمارش مي شـود و در آخر بازيكني كه 
نتيجه باالتري دارد، برنده مي شود. اين مچ بندها 
از طريق اينترنت به سرور مركزي وصل مي شوند 
و مي توانند نتايج را روي اپليكيشن مخصوص يا 
از طريق پيام صوتي در لحظه بـه بازيكن اعالم 
كننـد. همچنيـن فـرد مي تواند به كمـك اين 
دسـتبند، بازيكن هاي ديگري را هم پيدا كند و 

با آنها مسابقه بدهد.

تلفن همراه جان سخت
آيـا تا به حـال به ايـن موضوع فكـر كرده ايـد چرا 
سـازنده هاي تلفن همراه يك گوشـي توليد نمي كنند 
كه همـه ويژگي هـاي منحصربه فرد محصـوالت ديگر 
 را يكجا داشـته باشـد؟ پاسـخ بـه اين پرسـش تلفن 
Saygus V SQUARED  اسـت كه مثل يك ماشين 
جنگي به چند سـالح مجهز شده اسـت. اين تلفن 64 
گيگابايت حافظه داخلـي دارد و دو جاي كارت حافظه 
200 گيگابايتي براي آن در نظر گرفته شده كه مجموع 
حافظه اش را به 464 گيگابايت مي رسـاند. دوربين 21 
مگاپيكسلي، اسـتفاده از سيسـتم صوتي سه بعدي و 
قابليت پخش بي سـيم تصويـر روي تلويزيون از ديگر 
ويژگي هاي اين محصول است. در ضمن ضدآب بودن، 
باتري 3100 ميلي آمپري و قيمت 600 دالري اش را هم به 

امكانات آن بيفزاييد.

رديابي و پيدا كردن يك شيء از راه دور ايده جديدي نيست، اما همچنان مي توان خالقيت به خرج داد، همچون 
ــت. اين گجت بدون جي .پي .اس يا  ــده اس ــاخته ش ــبيه كارت عابربانك طراحي و س محصولي مانند iTraq كه ش
بلوتوث كار مي كند و در عوض سيمكارت در دل خود دارد. سيمكارت با برقراري ارتباط با دكل هاي مخابراتي در هر 
ــاند. كاربر مي تواند از طريق اپليكيشن  ــرور خود مي رس جاي دنيا مكان دقيق خود را پيدا مي كند و آن را به اطالع س
مخصوص محل دقيق آي ترك را روي نقشه ببيند. به گفته سازنده، باتري اين گجت تا سه سال بدون نياز به شارژ 

مجدد كار مي كند. آي ترك غير از رديابي، خارج شدن از يك محدوده خاص را هم به اطالع كاربر مي رساند.

ــيقي باعث شده تا بلندگوهاي بلوتوثي به يك گجت مورد  حجم پايين صداي تلفن هاي همراه حين پخش موس
ــاهده مي كنيد ساخته شده تا  ــود. با توجه به اين موضوع محصولي كه در تصوير مش نياز براي هر كاربري تبديل ش
ــيقي را به خود وابسته كند. اين گجت دكمه اي شكل UE Roll نام دارد و در برابر  ــتداران موس بيش از پيش دوس
ــيقي گوش داد. با توجه به وزن  ــت، به گونه اي كه مي توان آن را با خود به حمام برد و زير دوش موس آب مقاوم اس
ــده كه تجربه  ــود و دكمه هاي ولوم نيز به صورت دوخت روي آن تعبيه ش ــناور مي ش كم اين محصول، روي آب ش

كاربري متفاوتي را منتقل مي كند. عمر باتري اين گجت 9 ساعت است و صد دالر قيمت دارد.

 رديابي
 به كمك 

دكل مخابراتي
دوش گرفتن با 

موزيك

اثر انگشت، كليد در خانه
ــت براي باز كردن در سال هاست كه به  استفاده از اثر انگش
ــتفاده مي شود، اما تاكنون چنين قفلي  عنوان يك كليد ايمن اس
ــتفاده روي در هر خانه اى  ــه عنوان محصولي تجاري براي اس ب
ساخته نشده است. از اين رو قفل هوشمند Ola طراحى شده كه 
يك دستگيره است كه روي خود حسگر اثر انگشت دارد و تنها 
ــت صاحبخانه در را باز مي كند. مي توان براي اين  ــكن دس با اس
ــت مجزا تعريف كرد، ضمن اين كه اپليكيشن  قفل چند اثر انگش
مخصوص هم دارد و با اتصال به تلفن هوشمند امكان باز كردن 
ــابه كه  ــبت به نمونه هاي مش در وجود دارد. مزيت اين قفل نس
ــرعت و دقت  ــتفاده مي كنند س از تلفن همراه به عنوان كليد اس

باالتر است.

ــايل جانبي  ــار مصرف را مي توان در هر خانه اي يافت. ريموت كنترل ها، چراغ قوه ها، وس ــاي قلمي يك ب باتري ه
ــفانه به اندازه اي كه براي  ــتند. اما متاس ــان را مديون اين باتري ها هس رايانه ها و خيلي چيزهاي ديگر هنوز هم توانش
ــتر باتري هاي قلمى ، 1/5ولتي هستند، اما تنها با استفاده از  ــان هزينه مي كنيم، از آنها انرژي نمي گيريم. بيش خريدش
1/35 ولت، ديگر توانايي انرژي دهي به دستگاه ها را ندارند. براي حل اين مشكل گجتي با نام «باتريسر» ساخته شده 

كه وعده داده عمر باتري هاي يك بار مصرف را تا 800 درصد افزايش مي دهد.
ارتقادهنده هاي ولتاژ، فناوري جديدي نيستند، اما چيزي كه باتريسر را متمايز مي كند، جثه كوچك و بسيار باريكش 
ــت كه مي توانيد آن را روي باتري وصل كنيد سپس باتري را درون دستگاهي كه  ــت. باتريسر به قدري باريك اس اس
ــد قرار دهيد. در واقع اين ارتقادهنده ولتاژ، عمر باتري را بدون آن كه حجمي به بدنه اش اضافه كند، افزايش  مي خواهي
ــتفاده قرار گرفتن آن است. كافي است پس از اين كه  ــيار خوب اين گجت، قابليت دوباره مورد اس مي دهد. ويژگي بس
ــد، باتريسر را در آورده و آن را به يك باتري ديگر نصب كنيد. قيمت اين  ــتفاده كامال خالي از انرژي ش باتري مورد اس

گجت شگفت آور فقط 2/5 دالر اعالم شده است.
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