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شدن  بدل  و  رد  و  فراوان  کشمکش های  از  پس 
جواب های گردن کشانه بین وزارت ارتباطات و شرکت 
این  مسی،  سیم  مالکیت  وضعیت  درباره  مخابرات 
گونه ای  به  را  موضوع  تخصصی  علمی  مرجعی  بار 
اشتباه  متوجه  آن  خواندن  از  بعد  که  کرده  مطرح 
به  مخابرات  واگذاری  جهت  به  مختلف  رده های  در 
بخش خصوصی می شویم؛ بخشی که قرار بود جلوی 
کارمندبازی ها را بگیرد و در فضایی رقابتی به ارتقاء 
بستر و خدمات ارائه شده به مشتریان گام بردارد اما 
صدایشان  همه  و  است  نداده  رخ  اتفاق  این  اکنون 
کلفتی  گردن  با  مخابرات  وسط  این  و  است  درآمده 
داعیه ارزان بودن خدمات را دارد و طی اقدامی سریع 
و در روزهای پایانی دولت دهم، افزایش تعرفه را برای 

اجرا به تصویب رساند.
حال در همان افزایش تعرفه حرف های زیادی بود و 
اشکاالت فراوانی؛ اشکاالتی که بعد از شروع به کار 
دولت یازدهم و تغییر وزیر، وزیر جدید دستور به توقف 

مصوبه را صادر کرد.
و  نیامد  کوتاه  که  بوده  مخابرات  این  بار  این  اما 
به  و هر وقت هم  تکرار کرد  را  قبلی خود  ادعاهای 
می آورد.  واهی  بهانه های  می شود،  اشاره  مشکالتش 
در مجموع این رخدادها یک سوال وجود دارد که چرا 
و چگونه می شود که یک شرکت خصوصی این گونه 
در برابر قانون و دولت می ایستد و سال ها به روند غیر 
قانونی خود که نمونه های فراوان دارد، ادامه می  دهد و 

هیچ کس جلو دارش نیست؟
بگوییم  جواب  منطقی تر  سوال  این  به  که  آن  برای 
پژوهش های  مرکز  توسط  که  نوشتاری  به  ادامه  در 
مجلس شورای اسالمی منتشر شده، رجوع می کنیم. 
در این نوشتار ابتدا موضوع مالکیت سیم مسی مطرح 
و در نهایت جمع بندی شده است که به نوعی پاسخ به 

سوال مطروحه می باشد. 
این  نوین  فناوری های  و  ارتباطات  مطالعات  دفتر 
مرکز در گزارش خود آورده است: "سیم مسی یکی از 
بسترهای اصلی ارتباطات مخابراتی کشورها به شمار 
می آید و با این که به مرور زمان و به لطف دستیابی 
به فناوری های نوین، گزینه های توانمندتر با کارآیی 
مشتریان  و  ارائه دهندگان  اختیار  در  بیشتری  بسیار 
و  جایگاه  همچنان  اما  گرفته  قرار  مخابراتی  خدمات 

نقش تعیین کننده خویش را حفظ کرده است".
 بی گمان این چنین بستری در اختیار هرکس باشد، 
میدان دار و داعیه دار این عرصه خواهد بود و او است 
که می تواند فعالیت دیگران را تحت الشعاع برنامه های 
خویش قرار دهد و بر آن ها تاثیر بگذارد. تا هنگامی 
که این بستر در اختیار و مالکیت دولت ها بود، عمده 
از  ناشی  هنگفت  هزینه های  به  آن،  به  وارده  ایراد 
ناکارآمدی مستخدمان دولتی در نگهداری، تجهیز و 

توسعه آن مربوط می شد اما پس از آن که در اختیار 
بخش غیر دولتی قرار گرفت، مبنای حق مالکیت بر 
آن زیر سوال رفت و اساسا این پرسش جدی به وجود 
آمد که آیا واگذاری یک بستر ارتباطی، به همراه حق 
فعالیت  مجموعه،  یک  به  مخابراتی  خدمات  ارائه 
عادالنه و منصفانه سایر ارائه دهندگانی را که تنها حق 

ارائه خدمات مخابراتی دارند، تضمین می کند؟
برای  روزهایی  چنین  آغـاز،  همـان  از  شایـد 
بزرگ ترین اپراتـور مخابراتـی کشور قابل پیش بینی 
بود که سرانجـام در بهره بـرداری از بستری که حق 
سایر  با  پایان  بی  کارزاری  به  دارد،  را  مالکیتـش 
ارائه دهندگان خدمات مخابـراتی و ارتباطات داده ای 

وارد شـود.
چنین رخدادی قطعا یک دلیل موجه نداشته و علل 

گوناگونی آن را رقم زده اند.
آن  با  کشورمان  اینک  هم  که  واقعیتی  متاسفانه  اما 
روبه رو است، این است که چالش مذکور به یکی از 
تبدیل  این عرصه  و سازندگی  پیشرفت  اصلی  موانع 

شده است.
مالکیت  حق  که  باشد  آن  راهکار  ساده ترین  شاید 
شرکت مخابرات ایران از این بستر سلب شود و در این 
راه نظام حاکمیت ملی از محکم ترین حربه خویش، 
یعنی گذراندن یک مصوبه قانونی، بهره برداری کند. 
خواهد  به همراه  دستاوردی  راهکار چه  این  که  این 
ارزید،  پیامدها و هزینه هایش خواهد  به  آیا  و  داشت 

نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است.

فرامـوش  نباید  را  مهـم  بسیـار  نکتـه  این  لکن 
کـرد که ایراد اصلـی به استیفـای حق مالکانه ایـن 
شرکـت از بستر در اختیار خویـش و تعارض منافـع 
آن بـه سایر ارائه دهندگان خدمـات بر نمی گردد و در 
هـر عرصه اقتصادی کم و بیـش چنین چالش هایی 

وجود دارند.
و  ارتباطات  قانونگذار  مرجع  ضعـف  به  اصلی  ایراد 
به  باز می گردد که چه  ایـن حوزه  فناوری اطالعات 
دلیل برخوردار نبودن اختیارات قانونی و چه به سبب 
صدور  در  کافی  تخصص  و  دانش  از  نگرفتن  بهره 
ضمانت  و  نظارت  اعمال  عدم  یا  فعالیت  پروانه های 
اثربخش،  و  متناسب  بازدارنده،  مقرراتی  اجراهای 
چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده و کار را 
به آن جا رسانده که پس از گذشت سال ها و تحمیل 
گرفتن  پیشی  و  کشور  بر  بسیار  عقب ماندگی های 
برتر  شاخص های  به  دستیابی  در  منطقه  کشورهای 
ارتباطات مخابراتی، هم اینک باید در اندیشه آغازی 
دوباره برای فعالیت در این عرصه راهبردی، حساس 

و حیاتی کشورمان باشیم.
بار  این  و  دوباره  ناگوار  شگفت آن که همین تجربه 
است  تکرار  حال  در  کشورمان  نوری  فیبر  بستر  در 
انتقال  بستر  این  که  ابعاد گسترده تری  به  توجه  با  و 
و  چالش ها  دارد،  مسی  سیم  به  نسبت  اطالعات 
کشورمان  روی  پیش  جدی تری  بسیار  پیامدهای 

خواهد بود.
مهد  ی غیبی 

سیم مسی، سرمایه ای ملی یا خصوصی؟
مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با واگذاری سیم مسی نوشتاری ارائه کرد

واقعیتی که هم اینک کشورمان با آن روبه رو است، این است که چالش مذکور 
به یکی از موانع اصلی پیشرفت و سازندگی این عرصه تبدیل شده است

شرکت مخابرات، یکه تاز خصوصی

 سعید   طباطبایی

ــی و ارتباطی به ارائه و  ــرکت های مختلف مخابرات ــد و ش ــگاه تلکام برگزار ش نمایش
ــرکت مخابرات ایران و  ــی برخی از خدمات جدید خود پرداختند. در این میان ش معرف
ــرکت های حاضر در نمایشگاه محسوب  ــرکت های زیرمجموعه آن از فعال ترین ش ش
ــرکت مخابرات در یک نشست خبری در حاشیه نمایشگاه در  می شدند. مدیرعامل ش
مورد بازگشت زیرساخت سیم مسی به دولت مورد سوال قرار گرفت. وی در پاسخ به 
ــوال گفت: "اگر سهامدار راجع به این موضوع نظر کارشناسی و صرفا نظر خود  این س
من را بخواهد، می گویم همین فردا با این موضوع موافقت کنید زیرا زیرساخت با این 

کار یکپارچه می شود و دردسرهای ما نیز از بین می رود".
اگر چه وی تاکید کرد که به هیچ وجه بر مبنای قرارداد خریدار مخابرات و وزارتخانه، 

هیچ بازگشتی در کار نیست.
ــرکت مخابرات به خوبی روشن  ــی مدیرعامل ش ــت که نظر کارشناس جالب این جاس
ــوال به وجود می آید که 4 سال  ــود و این س ــاخت چند تکه ش می کند که نباید زیرس
پیش چه اتفاقی برای کارشناسان وقت وزارت ارتباطات افتاده بود که موضوع به این 
ــا در همین سال های آخر کار دولت دهم، معاون  ــنی را تشخیص ندادند؟ چه بس روش
اول سابق رئیس جمهور نیز در یک سخنرانی گفت: "واگذاری مخابرات اشتباه بود اما 
ــان". چه کسی دولت را مجبور کرده بود شرکت مخابرات  خصوصی شد، نوش جانش
ــود، در حالی که بدیهی ترین مسائل کارشناسی نیز  ــکل ممکن خصوصی ش به هر ش
ــه بخش خصوصی مدنظر قرار  ــرکت های دولتی ب در واگذاری یکی از بزرگ ترین ش

نگرفته بود.
ــد، در حالی که پیش و  ــی کاربرد موثر دارد که رقابت ایجاد کن ــازی زمان خصوصی س
ــرکت مخابرات رقیبی وجود نداشته است و احتماال تا  ــازی برای ش بعد از خصوصی س
آینده ای بسیار دور نیز هیچ رقیبی نمی توان برای این شرکت غول آسا متصور بود. تنها 
وسعت زیرساخت سیم مسی این شرکت به وسعت شهرها و روستاهاست و راه اندازی 

مجدد این چنین زیرساختی اگر غیر ممکن نباشد، تا سال ها به طول می انجامد.
ــتای افزایش بهبود  ــرکت مخابرات در راس ــیر نباید تعجب کرد که چرا ش با این تفاس

خدمات خود مطابق با استانداردهای روز جهان گامی بر نمی دارد.
ــته، به  ــال گذش ــرکت مخابرات در چند س عمده گفت و گوها و نگرانی های مدیران ش
ــاره داشته و تالش این شرکت برای افزایش تعرفه های مکالمات  موضوع تعرفه ها اش
ثابت و همراه را بوده است. با این وجود حرکت این شرکت به سمت خدمات جدیدتر 
ــه دلیل و انگیزه کافی  ــت، چرا ک ــیار کند صورت گرفته اس و ارزان تر برای مردم بس
برای انجام این چنین حرکتی در شرکت مخابرات وجود ندارد. اگر خدمات تلفن ثابت 
ــت و قبل از خصوصی سازی نیز بد نبوده است( یا به سوی  ــد )که البته بد نیس بد باش
ــتفاده از تلفن ثابت شرکت  ــدن حرکتی نکند، مشترک باز هم چاره ای جز اس بهتر ش
ــی  ــیم مس ــتر س مخابرات ندارد. مردم پذیرفته اند که تلفن ثابت و ADSL باید از بس
ــرکت  ــرکت مخابرات عبور کند و هیچ انتخاب دیگری ندارند. در واقع واگذاری ش ش
مخابرات یکه تاز به بخش خصوصی، دولت و مردم را در موضع ضعف قرار داده است. 
سال گذشته این اخبار بسیار قابل تامل که وزارتخانه ها برای دریافت خط تلفن جدید، 
چند ماه در صف منتظر مانده اند، منتشر شد و شرکت مخابرات نیز عکس العمل خاصی 

به آن نشان نداد.
ــتان و شهرهای دیگر، یکی از مردم چند سال هم  ــت در شهرس پس جای تعجب نیس
که شده برای گرفتن یک خط تلفن جدید دوندگی کند و راه به جایی نبرد، اتفاقی که 

این روزها در برخی از مناطق شهر مقدس مشهد در حال وقوع است.

یادداشت
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ــی را در  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــانه های ارتباط رس
شکل گیری جهان مجازی داشته اند.

ــدند تعداد  ــی قدرتمندتر ش ــای ارتباط ــر چه ابزاره ه
ــده و ارتباطات  ــتر ش کاربران جهان مجازی هم بیش
ــته صورت گرفته است.  ــان تر از گذش ــریع تر و آس س
ــی از ابزارها نقش پر  ــان مجازی اینترنت بعض در جه
رنگ تری دارند. به طور مثال ایمیل از اولین ابزارهای 
ارتباطی بود که در اکتبر سال 1971 توسط  مهندسی 

به نام"ری تاملینسون" اختراع شد.
بعد از این تاریخ شرکت های مختلفی سعی کردند که 
سرویس های مشابهی برای دریافت و ارسال نامه های 
ــاید نام یاهو  الکترونیکی ارائه دهند که در این میان ش
و "هات میل" یا حتی "راکت میل" برای شما بیشتر از 
بقیه آشنا به نظر رسد اما در اول آوریل سال 2004 در 
ــانه های مختلف صحبت از ارائه سرویس جدیدی  رس
توسط شرکت گوگل شد که بسیاری از کارشناسان در 

به موفقیت رسیدن آن تردید داشتند.
گوگل در ابتدا میدان رقابتی شدیدی را با تبلیغاتش به 
وجود آورد. مدیران این شرکت ادعا می کردند به دلیل 
ــودن میزان فضایی که هر کاربر در اختیار دارد،  زیاد ب

دیگر نیازی به پاک کردن نامه ها نخواهد بود.
ــرایط این بود که فضایی که  نکته قابل توجه در آن ش
شرکت یاهو برای سرویس خود در اختیار کاربران قرار 
ــه این ترتیب از زمان  ــی داد تنها 4 مگابایت بود و ب م
آمدن جی میل به صورت آزمایشی رقابت شدیدی بین 
ــرویس های ارسال و دریافت  ــرویس و دیگر س این س

ــد. شاید برای شما هم  نامه های الکترونیکی ایجاد ش
ــد که بدانید آدرس gmail.com از اول به  جالب باش
ــته است. این آدرس به سایتی تعلق  گوگل تعلق نداش
ــخصیت محبوب کارتونی به  داشت که صاحب آن ش

نام گارفیلد است.
گوگل این آدرس را از سایت گارفیلد خریداری کرد و 
سرویس ایمیل خود را روی این آدرس به راه انداخت. 
بعد از مدتی برای گسترش سرویس جی میل یک تیم 
ــی فعالیت خود را آغاز کردند اما باید بدانید که  مهندس
ــت فردی به  ــرویس به دس طراحی بدنه اصلی این س
ــکل گرفت و همه او را با نام  نام Paul Buchheit ش

مخترع جی میل می شناسند.
ــت که به  ــهیت برنامه نویس متخصصی اس ــل بوش پ
ــت و سومین کارمند گوگل در این شرکت  عنوان بیس

استخدام شد.
ــایت techcrunch.com مصاحبه ای را با او انجام  س

داده است که در ادامه آن را می خوانیم.

 خالقیت های شما در سرویس های جی میل 
و بخش تبلیغات گوگل جهان وب را دگرگون 
کرده است. چه احساسی پیدا می کنید در زمانی 
شما  اختراعات  از  نفر  میلیون ها  می بینید  که 

استفاده می کنند؟
ــیار سرگرم کننده  باید بگویم این موضوع برای من بس
ــت. برای من، کار زمانی لذت بیشتری پیدا می کند  اس
ــیاری  که بدانم کاری که انجام می دهم برای افراد بس

ــودی ایجاد  ــد زندگی آن ها بهب ــت و در رون مهم اس
خواهد کرد.

 شمـا در سال 1996 به صورت تصادفی 
سـال  در  کـه  کردیـد  تعریـف  پروژه  یک 
2004 به جی میل ختم شد. کمی در مـورد آن 

توضیح دهید.
ــل از این که  ــتم قب ــروژه را هیچ گاه نتوانس ــن آن پ م
ــانم. در ابتدا از  ــام برس ــوم، به اتم ــه گوگل وارد ش ب
ــوگل تنها در میان  ــبکه داخلی گ ــرویس در ش این س
ــد از مدتی تصمیم  ــد اما بع ــتفاده می ش کارمندان اس
ــی برای گوگل به  گرفتیم که آن را به صورت سرویس

کاربران هم ارائه دهیم.

را در گوگل متولد کردید؟   چگونه جی میل 
آیا درست است که این کار را تنها در یک روز 

انجام دادید؟
ــی را  زمانی مدیران گوگل تصمیم گرفتند که سرویس
برای اتوماسیون نامه های داخلی برای کارمندان تهیه 
ــفارش آن را به من دادند. من هم در عرض  کنند و س
کم تر از چند ساعت نسخه ای از کار را به آن ها تحویل 
ــتر کار  دادم. بعد از مدتی در تیمی روی این پروژه بیش
کردیم و در نهایت آن چیزی شد که شما آن را امروز 

تحت عنوان جی میل می بینید.

عنوان  تحت  را  اصلی  شعار  یک  شما   
انداختید.  راه  به  گوگل  در  نباش"  "بدجنس 

درست است؟
ــعار را در گـوگل به  ــال 2000 این ش ــن در س ــه م بل
ـــه ای که میان  ــان در جلس ــم. در آن زمـ راه انداختـ
ــورم از ایـن  ــردم و منظ ــود صحبت ک ــدان بـ کارمن
ــعار حفظ صمیمیـت در میـان کارمندان و کـار در  ش
ــالم بود. من اعتقاد دارم که در هر فضـای  محیطی س
ــرفت و ترقی وجـود  کاری برای همـه، جا برای پیش
ــت که ما  ــر نیازی نیس ــرایـط دیگ ــن ش دارد و در ای
ــکلی را ایجاد کنیم  ــعـی کنیم در کار دیگـران مش س

تا خودمـان به جایـگاه باالتـری برسیم.

 در مورد امنیت فضایی که در اختیار کاربران 
قرار می  گیرد، چه اطالعاتی دارید؟

ــرکت گوگل جزو اولین  ــا آن جایی که من می  دانم ش ت
شرکت  هایی بود که خدماتش را روی بستر https ارائه 
کرد و از این طریق برای کاربران خود امنیت بیشتری 
را به وجود آورد. البته نمی  توان از امنیت هیچ سرویسی 
در اینترنت اطمینان کامل داشت ولی گوگل نشان داده 
ــه خوبی عمل کرده و تا حد امکان  که در این رابطه ب

خدمات ایمنی را به کاربرانش عرضه کرده است.

ــه همین موقع ها بود که ما درگیر گرفتن گزارش  ــال گذشته همیش در عرض چند س
ــگاهی می شدیم که هیـچ گاه هـدف اصلـی از برگـزاری آن  از روند برگـزاری نمایش
برای ما هـم دقیقا مشخـص نشد؛ نمایشگاهـی بـه نـام "اله سیت" که در ظاهر برای 
ــهر ما در بـه کارگیری خـدمـات و سرویس های الکترونیک  ــان دادن قـدرت ش نش

به پا می شد.
ــیل ندارد که در سال  ــهر ما به اندازه ای پتانس ــگی ما هم این بود که ش حرف همیش
ــوند و چه خوب می شود اگر  ــگاه در زمینه الکترونیک و رایانه در آن برپا ش دو نمایش

نمایشگاه های کامکس و اله سیت با هم ترکیب شوند.
ــهرداری که متولی برگزاری نمایشگاه اله سیت بود  ــال های گذشته دیدیم که ش در س
ــگاه خدمات شهری و  ــگاه های دیگری نظیر نمایش ــگاه را در کنار نمایش این نمایش
ــوده برگزار می کرد و شرایط به گونه ای بود که ما در ورودی  تعویض خودروهای فرس
نمایشگاه به جای این که با المان های مرتبطی نظیر رایانه روبه رو شویم، یک ماشین 

حمل زباله شهری می دیدیم.
ــت. در  ــگاه وجود داش ــر این نمایش ــه حرف و حدیث های زیادی بر س خالصه همیش
ــور در این  ــتان ها برای حض ــهرهای بزرگ و مراکز اس ــته تمامی ش ــال های گذش س
ــتاوردهای  ــن این که خدمات و دس ــت می کردند تا ضم ــه دریاف ــگاه دعوتنام نمایش
الکترونیک خود را در زمینه مدیریت شهری به همراه بیاورند، با خدمات و سیستم های 

ارائه شده در شهر ما هم آشنایی پیدا کنند.
ــزاری این گردهمایی نمایش  ــک کالم بتوان گفت که هدف اصلی از برگ ــاید در ی ش

قدرت هایمان به دیگر شهرها است که در زمینه مدیریت هوشمند شهری داریم.
ــیار  ــدند از روند اجرایی آن بس ــگاه حاضر می ش ــتر نمایندگانی که در این نمایش بیش
ــگاه ها  ــگاه هم با دیگر نمایش ناراضی بودند و باید گفت که جامعه  مخاطب این نمایش
ــرار دهد، تنها به جلب توجه مدیران  ــرق می کرد و به جای این که مردم را هدف ق ف

رده باالی شهری می پرداخت و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.
ــال گذشته هر سال به بازدید از این نمایشگاه رفته و  خالصه ما هم در عرض چند س
ــال هم نقد زیادی به آن وارد کردیم و در آخر هم به این نتیجه می رسیدیم که  هر س
برای شهر ما یک نمایشگاه الکترونیک کفایت می کند و شاید در صورت ترکیب شدن 

این دو نمایشگاه اتفاق بهتری بیفتد.
ــنیدیم که به دلیل نبود بودجه این نمایشگاه برگزار نخواهد شد و  ــال ش خالصه امس
این ماجرا به نظرمان بسیار جالب آمد که یک نمایشگاهی که در هر سال مورد توجه 
ــیار هدفمند و تاثیرگذار بود تنها به  ــهری قرار می گرفت و از نظر آن ها بس مدیران ش

دلیل نبود شرایط مناسب مالی برگزار نشود.
ــال شهرداری شهرمان برای برگزاری این نمایشگاه تبلیغات بسیار زیادی انجام  هر س
ــال کشتی این  ــت اما امس ــعی بر بهتر برگزار کردن آن داش می داد و به هر طریقی س
ــته و خبری هم از این نیست که قرار است در سال های آینده  ــگاه به گل نشس نمایش

برگزار شود یا نه.
ــگاه ها را  ــت از نمایش ــاله مان باز هم می گوییم که این دس ــنت هر س اما ما طبق س
ــکلی هدفمندتر و با تاثیرگذاری بیشتر برگزار کرد و شاید ترکیب شدن  می توان به ش
نمایشگاه های دیجیتالی شهرمان باعث باالتر رفتن میزان اعتبار این نمایشگاه ها شود. 
ــال در این حد بوده است که به  ــهری مان امس در نهایت باید گفت که ظاهرا بودجه ش
ــه روزه Startup Weekend پرداخته شود که آن هم معلوم  ــتیبانی از مراسم س پش

نیست به چه شیوه و با چه هدفی مورد توجه قرار گرفته است.

کشتی به گل نشسته اله سیت
 گلسـا ماهیـان

پستچی الکترونیک شرکت گوگل

مصاحبه با Paul Buchheit، مدیر پروژه جی میل

آیا می دانستید که آدرس gmail.com از اول به گوگل تعلق نداشته است، این 
آدرس به سایتی تعلق داشته که صاحب آن شخصیت کارتونی به نام گارفیلد است

یادداشت
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ــت نمی خواهد جنایاتی را که  ــگار هنوز جامعه اینترن ان
دولت آمریکا بر علیه کاربران اینترنت به واسطه اجبار 
شرکت های اینترنتی در افشاء داده های سرورهایشان 

مرتکب شده، فراموش کند.
هفته گذشته پایگاه TNW از قول Wired نوشت که 
ــده، سرویس ایمیل امن  ــند امنیتی فاش ش در یک س
ــیده که در آخر تصمیم به  Lavabit چه مصائبی کش

 Lavabit بسته شدن سرویسش گرفته است. شرکت
ــت آمریکا مبنی  ــت های دول پس از رد مکرر درخواس
ــای انتقالی باالخره در  ــاء کلیدهای رمز داده ه بر افش
ــکایت دولت آمریکا از این شرکت اظهار داشت  پی ش
که مکانیزمی در اختیار دارد که می تواند داده های رمز 
شده را بازخوانی کند اما قصد شکست سد امنیتی خود 

 Lavabit را ندارد. پس از این اظهار نظر دولت آمریکا
La�  اا مجبور به دادن کلیدهای رمز کرد که در نهایت

vabit در 11 صفحه کلیدهای خود را به دولت آمریکا 

ــناد، آن ها را  ــی اس داد که دولت آمریکا پس از بررس
ــپس دادگاه از Lavabit خواست  ناخوانا اعالم کرد. س
ــناد بهتری را در اختیار دولت قرار دهد و برای  که اس
آن جریمه روزانه 5000 دالری را تعیین کرد. این شد 
ــرویس خود  که پس از دو روز مدیرعامل Lavabit س
ــوال پیش بیاید  ــاید در اولین نظر این س ــت. ش را بس
ــرای بازخوانی داده ها باز  ــه چرا Lavabit راهی را ب ک
ــته اما مهم تر از آن این است که با وجود چنین  گذاش
ــرکت قابل اطمینانی در  ــاز و کارهای دولتی آیا ش س

آمریکا می توان یافت؟

تلویزیون در قاب دیجیتالی
پایگاه اطالع رسانی سیما

اگر می خواهید از برنامه پخش برنامه های سیما مطلع شوید و یا قصد 
تماشـای آنالین برنامه های شـبکه های تلویزیونی و رادیویی را دارید 
می توانید از امکانات پایگاه جامع اطالع رسـانی سـیما اسـتفاده کنید. 
معرفی سـریال ها و برنامه های جدید شـبکه های تلویزیونی نیز بخش 

دیگری از خدمات این سایت است.
www.iribtv.ir 

خردسال قهرمان
اخبار تخصصی تنیس روی میز

مصاحبه با کودک هشـت ساله ایرانی که قهرمان مسابقات تنیس روی 
میز کشـور اسـت، یکی از مطالب جذاب و خواندنی منتشر شده در این 
پایگاه اینترنتی اسـت. عـالوه بر این، عالقه مندان بـه تنیس می توانند 
تازه ترین خبرهای مربوط به این رشـته ورزشـی را در سایت زیر دنبال 

کنند.
www.ttraket.com 

توصیه هایی برای هفته بهداشت روان
نظام راهنمایی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش

پایگاه اطالع رسانی نظام راهنمایی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
در آستانه هفته بهداشت و روان توصیه هایی را برای مسئوالن مدارس 
کشـور ارائـه کـرده اسـت. 24 تـا 30 مهرمـاه هفته بهداشـت روان 
نام گذاری و شعار امسـال آن با شعار جهاني »پیش به سوي آینده اي 
پرنشاط در سالمندي با سرمایه گذاري در سالمت روان دانش آموزان« 

انتخاب شده است.
www.moshaver.medu.ir

آلودگی بیخ گوش شماست
دومین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

و صدا«  هوا  آلودگی  »مدیریت  دومین همایش  درباره  اگر می خواهید 
از  یکی  بزنید.  سری  زیر  سایت  به  کنید،  کسب  جامعی  اطالعات 
پنجم دی ماه  و  روزهای چهارم  در  که  همایش  این  اصلی  محورهای 
سال جاری و در سالن همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد، 

بررسی اثرات آلودگی هوا و صدا است.
http://sharifaqm.ir

دستگیری مدیر 5 سایت بانکی جعلی
از بانکداری الکترونیک چه خبر؟

این  به  مراجعه  با  الکترونیکی  بانکداری  به  مربوط  خبرهای  پیگیری 
سایت امکان پذیر است.

سایت  این  در  پیش  روز  چند  که  مهمی  خبرهای  تازه ترین  از  یکی 
منتشر شد، مربوط به دستگیری فردی بود که با راه اندازی سایت های 
بانکی جعلی، اطالعات حساب های بانکی الکترونیکی مشتریان را به 

دست آورده بود.
http://ebinews.com 

هفته گذشته پایگاه Techcrunch خبر داد که موزیال 
ــته مبتنی بر HTML5 را برای رندر و نمایش  یک بس
ــر فایرفاکس قرار داده  فایل های Flash روی مرورگ
است. این بسته نرم افزاری که Shumway نام گرفته 
 Nightly Builds در کانال آزمایشی فایرفاکس که به
ــد، قرار داده شده است. هدف از ایجاد  معروف می باش
ــدن به یک  ــزاری که تا تبدیل ش ــته نرم اف چنین بس
ــت که با  ــول نهایی راه زیادی هم دارد، این اس محص
ــتانداردهای HTML5 و جاوا اسکریپت  استفاده از اس
ــاوری Flash Player را به منظور  ــه طور کامل فن ب
ــد. اواخر دهه  ــش فایل های SWF جایگزین کن نمای
 Flash ــاوری ــرکت ماکرومدیا فن ــالدی ش 1990می
Player را ایجاد کرد و توانست با استفاده از آن صدا، 

ــن را به وب هدیه دهد اما امروز این  تصویر و انیمیش
ــرای مرورگرها تبدیل  ــاوری به یک افزونه منفور ب فن
ــتیبانی از این فناوری در دستگاه های  ــده است. پش ش
ــرده و تنها در رایانه ها از  ــیار کاهش پیدا ک موبایل بس
 Flash Player ــود. جالب آن که ــتفاده می ش آن اس

ــتفاده گسترده طراحان وب هم قرار  همچنان مورد اس
می گیرد. فناوری Flash Player و شرکت ماکرومدیا 

توسط Adobe در سال 2005 تصاحب شد.
موزیال کار روی Shumway را در اوایل سال 2012 
ــر 2012 موزیال آن  ــاز کرد و هنگامی که در نوامب آغ
ــی از طراحی  ــرد گفت که هدف اصل ــی می ک را معرف
ــرای SWF و قالب های  ــگر ب ــه یک پردازش آن ارائ
ــابه آن روی پلتفورم هایی است که امکان استفاده  مش
ــی را ندارند. موزیال هدف  ــوای چنین فایل های از محت
ــرد که بتواند  ــاء راه هایی عنوان ک ــود را ارتق دیگر خ
ــدون نیاز به  ــای غنی وب را ب ــا آن نمایش قالب ه ب
 Open Web ــق ــای اختصاصی برای تحق راه حل ه
ــازد. فناوری Shumway تا االن به صورت  ممکن س
یک افزونه برای مرورگر باقی مانده است و به صورت 
ــت اما متقاضیان  ــرض در فایرفاکس فعال نیس پیش ف
ــتفاده از وارد کردن  ــد در فایرفاکس 27 با اس می توانن
ــت و  ــارت about:config در محل آدرس و جس عب
ــارت Shumway، آن را فعال کنند. عالوه  جوی عب

ــس 27، متقاضیان  ــن حتی بدون نصب فایرفاک بر ای
mozilla.github.io/ ــانی می توانند با مراجعه به نش

ــنا شوند. با آن  ــتر آش Shumway با این فناوری بیش

ــه Shumway هنوز قادر به اجرای تمام فایل های  ک
SWF نیست اما در نشانی ذکر شده می توان با برخی 

از پتانسیل های آن آشنا شد.
ــه موزیال قصد دارد تا یکی  ــت ک این اولین باری نیس
از فناوری های Adobe را جایگزین کند. پیش از این 
 Adobe Reader فناوری PDF.js موزیال با افزونه
ــناد PDF در مرورگرها جایگزین  ــرای نمایش اس را ب
ــون در مرورگر فایرفاکس فعال  ــرده بود که هم اکن ک
ــروژه ای به نام  ــر Shumway نیز پ ــت. عالوه ب اس
ــرده، قصد  ــعه پیدا ک ــط گوگل توس Swiffy که توس

ــت Flash Player را جایگزین کند که در سال  داش
ــتفاده  ــد و هم اکنون نیز در حال اس 2011 معرفی ش
ــز در پروژه های اخیر  ــت. جالب آن که Adobe نی اس
ــتانداردهای  ــتفاده از Flash به اس ــای اس خود به ج

HTML5 روی آورده است.

مصائب یک شرکت امنیتی

موزیال هم با ادوبی در افتاد

 علی رضــا مظاهـری

فناوری فلش همچنان رو به زوال است

لینــــکدونی
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ــخه 30  ــا ارائه نس ــوگل ب ــرکت گ ــته ش هفته گذش
ــن مرورگر را  ــکال امنیتی موجود در ای کروم، 50 اش
ــرد که از ابتدای  ــرکت اعالم ک برطرف کرد. ایـن ش
ــاس تصویر به  ــاری، کاربران می توانند بر اس هفته ج

جست وجو بپردازند.
از طریق راست کلیک کردن کاربر روی تصویر نمایش 
ــت وجوی  ــروم و انتخاب گزینه "جس ــده در ک داده ش
ــر"، مرورگر بقیه تصاویری که  گوگل برای این تصوی
ــوان نتیجه انتخاب  ــت وجوی گوگل به عن موتور جس

کرده است، نمایش می دهد.

رفع اشکاالت امنیتی در کروم 
ــانی هر  ــرکت گوگل، در به روز رس به طور معمول ش
ــال ایجاد ویژگی جدید  ــخه از مرورگر خود، به دنب نس
ــان  ــت اما به عقیده کارشناس و یا بهبود ارتقاء آن اس
ــروم به طور  ــخه جدید ک ــرات در نس ــت تغیی فهرس
ــانی  ــد. البته در به روز رس ــی کوتاه می باش غیر طبیع
ــه دلیل تغییرات  ــخه های قبلی کروم نیز گوگل ب نس

ــال  ــرار گرفت. تا 30 جوالی س ــدک مورد انتقاد ق ان
ــکاالت  ــانی تعداد اش ــاری، گوگل در هر به روز رس ج
ــرد. در اواخر این  ــخص نمی ک ــروم را مش ــی ک امنیت
ــت کامل از اشکاالت  ماه میالدی، گوگل یک فهرس
ــرد و  با پرداخت 27  ــر ک امنیتی مرورگر خود را منتش
ــکالت  ــزار دالر به محققان امنیتی، در راه رفع مش ه

موجود گام برداشت.
از دو ماه پیش گوگل اقدام به نام گذاری و طبقه بندی 
ــس از آن تنها  ــا پ ــروم کرد ام ــی ک ــکاالت امنیت اش
ــه از این  ــک زیر مجموع ــوص ی ــی در خص اطالعات
مشکالت را در اختیار کاربران قرار داد. به عنوان مثال 
ــتی از 19 اشکال از 50  ــنبه هفته گذشته فهرس سه ش
ــکال امنیتی کروم منتشر شد که تعداد 10 تا از این  اش
ــیار خطرناک و دارای اهمیت باال بودند.  اشکاالت بس
ــتند و نیز 7  ــکالت که اهمیت کم تری داش مابقی مش
نوع از 10 اشکال خطرناک به نوعی به نقص مدیریت 

حافظه مربوط می شدند.
ــکال  ــان این نوع اش البته به عقیده برخی از کارشناس

ــکار ساز خطای  ــیار حائز اهمیت است چرا که آش بس
ــد. گوگل  ــترس کاربران می باش حافظه گوگل در دس
ــق مختلف،  ــزار دالر به 13 محق ــت 27 ه ــا پرداخ ب
اشکاالت امنیتی را کاهش داد. این در حالی است که 
پیش از این کار برای ساخت مرورگر پایدار شروع شده 
ــال 2013 گوگل 283 هزار دالر  بود. در مجموع در س
برای رفع اشکاالت امنیتی هزینه کرده که در مقایسه 
ــتر به این مسئله  ــال گذشته 193 هزار دالر بیش با س

اختصاص یافته است.

کروم در تلفن همراه
ــبی  ــد مناس مرورگر کروم برای تلفن همراه نیز با رش
ــت. به عنوان مثال  ــار کاربران قرار گرفته اس در اختی
ــتم عامل iOS و آندروید قابل  این مرورگر برای سیس

دسترس می باشد.
ــال گذشته تا پایان ماه سپتامبر سال جاری  در یک س
میالدی، کروم 6.3 درصد از تمامی مرورگرهای تلفن 

همراه را به خود اختصاص داد.

اینترنت فرصت یا تهدید؟
رشیـد    زارعی 

ارائه نسخه 30 مرورگر کروم

ــک مورد  ــگاری الکترونی ــر روزنامه ن ــال های اخی در س
ــت. از طرف دیگر برخی  توجه مخاطبان قرار گرفته اس
ــرویس  ــعی دارند س ــا س ــا و روزنامه ه از خبرگزاری ه
ــتر اینترنت و برنامه های کاربردی  آنالین خود را در بس
ــترش آن گام  ــاد کنند و در جهت گس ــراه ایج تلفن هم
ــاس گزارش های منتشر شده، هم اکنون  بردارند. بر اس
ــتر  ــانه ای با تلفن همراه و در بس 40 درصد تعامالت رس
ــت که  ــوال این اس ــورت می گیرد. حال س اینترنت ص
ــوب می شود  اینترنت برای روزنامه نگاران فرصت محس

یا نوعی تهدید می باشد؟
سردبیر روزنامه همشهری آنالین هفته گذشته در نشست 
تخصصی "آینده اتاق خبر" که در محل فرهنگستان هنر 
برگزار شد، گفت:"هم اکنون ارتباطی میان سیستم روزنامه 

و تیم آنالین در ایران وجود ندارد". اگر چه در حال حاضر 
روزنامه های چاپی چندان به فعالیت های آنالین اهمیت 
ــد روزنامه نگاری الکترونیک  نمی دهند اما به نظر می رس
فرصتی برای روزنامه ها است که با جذب مخاطب بیشتر، 
ــانه داشته باشند. شاید  حرفی برای گفتن  در فضای رس
ــد رسانه های خبری آنالین و کم رنگ  بتوان گفت با رش
شدن فعالیت روزنامه های چاپی در آینده، روزنامه ای قادر 
خواهد بود به حیات خود ادامه دهد که از هم اکنون برنامه 
مشخصی برای انتشار آنالین در فضای مجازی تعریف 
ــتر فنی مناسب  کند. به این منظور باید ضمن ایجاد بس
در کشور، روزنامه نگاران ما با محیط آنالین آشتی کنند 
ــگاری الکترونیک  ــدن روزنامه ن و در خصوص فراگیرش

فرهنگ سازی الزم صورت گیرد.

ساعت خاموشی
نرم افزاری برای تنظیم زمان خاموش شدن سیستم

ایـن که بخواهیـد سیسـتـم شـما در یک زمان معین خاموش شـود 
موضـوعی اسـت که ممکن اســت گاهــی اوقات به آن نیاز داشـته 
باشـد. کاربران حرفه ای با برخی شـیوه ها و ترفندهای انجام این کار 

آشنا هستند.
به عنـوان مثال کاربرانی که بـا نرم افزارهای مدیریت دانلود آشـنایی 
دارند می دانند که در این نرم افزارها امکانی پیش بینی شـده اسـت که 
پس از به پایان رسـیدن دانلودهای مورد نظر، به طور خودکار سیسـتم 

را خاموش می کند.
در نرم افـزار صوتی تصویری JetAudio نیـز چنین امکانی قرار داده 
شـده که کاربر شمارش معکوسی را برای خاموش شدن سیستم خود 

فعال کند.
اما یکی دیگر از راه های دستیابی به این هدف استفاده از نرم افزارهای 
کمکی اسـت. ایـن نرم افزارها نیز برای تحقق همیـن هدف طراحی و 

ارائه شده اند.
Wise Auto Shutdown از جمله این نرم افزارهاست که استفاده از 

آن را به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم.
جالـب اسـت بدانید در این نرم افـزار عالوه بر امـکان خاموش کردن 
 Sleep سیسـتم، توانایی راه انـدازی مجدد و اسـتفـاده از گزینه های

Log Off و Power Off سیستم نیز تعبیه شده است.

http://www.7010.ir/news.php?id=189
Size: 1 MB

حذف بدون بازگشت
اطالعات خود را به طور کامل حذف کنید

گاهی ممکن اسـت قصد داشـته باشـید بـه دالیل شـخصی برخی از 
اطالعات خود را به طور کامل از روی رایانه حذف کنید.

معمـوال کاربـران این کار را با اسـتفاده از گزینـه Shift +Delete در 
ویندوز انجام می دهند اما همان طور که می دانید نرم افزارهای متعددی 
وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان با کمی تامل و دقت، فایل های 

حذف شده را بازیابی کرد.
با این وجود برنامه نویسـان نیز بـی کار نمانده و نرم افزارهایی را برای 

حذف بدون بازگشت اطالعات طراحی کرده اند.
بنابراین اگر می خواهید اطـالعات موجود روی درایوها و یا حافظه های 
جانبــی شـما به طور کامـل پــاک شـوند می توانید از ایـن برنامه ها 

استفاده کنید.
یکـی از ایـن برنامه هـا HardWipe نـام دارد. پیشـنهاد ما به شـما 
خواننـدگان گرامـی این اسـت که اگر قصـد فروش سیسـتم خود را 
داشـتید، حتما با اسـتفاده از این برنامه و یا سـایر برنامه های مشـابه 

اطالعات ذخیره شده روی درایوهای خود را به طور کامل حذف کنید.

http://www.7010.ir/news.php?id=190
Size: 5 MB

جست وجوی تصاویر در مرورگری امن

پیشنهادهفته
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وقتی قصد دارید بازی یا برنامه جدیدی روی رایانه خود نصب کنید، احتماال از خود 
می پرسید که آیا رایانه من نیازمندی های سخت افزاری الزم برای اجرای این بازی 
یا برنامه را دارد یا نه؟ یا وقتی یک رایانه جدید خریده اید، دوست دارید از ریزترین 

جزئیات سخت افزاری رایانه خود سر در بیاورید.
که  باشید  داشته  اطمینان  که  این  به شرط  عمومی،  و  کلی  اطالعاتی  برای کسب 
درایورهای قطعات را به درستی نصب و راه اندازی کرده اید، یک راه ساده وجود دارد. 
راست   My Computer آیکن  روی  ویندوز  قبلی  نسخه های  همانند   8 ویندوز  در 
De� را انتخاب کنیـد. در ستـون سمت چپ، گزینه Manage  للیک کرده و گزینه

vice Manager قابل مشاهده است. با انتخاب این گزینه، فهرست سخت افزارهای 

نصب شده روی رایانه، در بخش اصلی صفحه نمایش داده خواهد شد. این اطالعات 
اختیار  در  خاصی  اطالعات  سخت افزارها  توانایی های  از  معموال  و  هستند  عمومی 
شما قرار نمی دهند. حتی گاهی نام ها نیز صرفا تجاری یا گاهی خیلی فنی هستند و 
بنابراین  متاسفانه سیستم عامل ویندوز در این مورد چندان قوی عمل نکرده است. 

باید از یک نرم افزار کمکی استفاده کنید.
AIDA Extreme Edition نام نرم  افزاری مناسب برای انجام این کار است. با توجه 

به این که رایانه شما از سیستم عامل 32 یا 64 بیتی استفاده می کند، نسخه مناسب و 
به روزی از این نرم افزار را دانلود کنید.

شما  رایانه  مورد سخت افزار  در  جزئی  و  ریز  بسیار  اطالعاتی  می تواند  نرم  افزار  این 
ارائه کند. توان دقیق و مشخصات دقیق و حتی نام و مدل پردازنده، رم، هارددیسک، 
کارت گرافیک، اتصاالت شبکه و موارد دیگر را می توان با استفاده از این نرم افزار 
مشاهده کرد. عالوه بر ارائه این اطالعات، این نرم افزار می تواند ابزار بسیار مناسبی 
برای آزمایش کردن توان رایانه شما باشد. AIDA Extreme Edition می تواند به 
قطعاتی مانند پردازنده، حافظه و یا هارددیسک، استرس وارد کرده و وضعیت دمای 
سخت افزاری، ثبات سیستم، توان برق رسانی و سرعت فن ها را به صورت نموداری 

مشخص کند.
Benchmark یکی از توانایی های جالب این نرم افزار است. Benchmark توانایی 

رتبه بندی  دیگر،  رایانه های  کنار  در  را  توانایی   این  و  کرده  محاسبه  را  شما  رایانه 
می کند. نتیجه این رتبه بندی، نگاه کاملی از توانایی قطعات رایانه شما، در مقایسه با 

رایانه های توانمند و یا ضعیف جهان، ایجاد می کند.
در کنار توانایی های سخت افزاری، این نرم افزار می تواند تحلیل خوبی از امنیت رایانه 
شما، به روزرسانی ها، توان Boot شدن رایانه و موارد مشابه در اختیار شما قرار دهد.

متخصصان امنیت رایانه، بدافزارها را بر اساس شکل 
ــه در رایانه ها انجام  ــوع فعالیتی ک ــیوع آن ها و یا ن ش
می دهند، دسته بندی می کنند؛ اگر چه بسیاری از انواع 
بدافزارها در گذر زمان تکامل یافته اند و برخی از آن ها 
ــده اند. به  ــل توجهی از رده خارج ش ــز تا میزان قاب نی
عنوان مثال Adwareهایی که هفته پیش به معرفی 
ــان  ــن روزها میان بدافزارنویس ــا پرداختیم در ای آن ه
ــتند، در حالی که ویروس ها و کرم ها در  پرطرفدار هس

سال های اخیر کم تر مورد توجه قرار گرفته اند.
ــتند.  ــارق اطالعات هس بدافزارهای امروزی عمدتا س
ــا، تلفن های همراه و  ــترش رایانه ه به خصوص با گس
ــان ها،  ــن ابزار به عمق زندگی انس ــا و نفوذ ای تبلت ه
ــرقت اطالعات می تواند نتایج ارزشمندتری را برای  س

بدافزارنویسان به همراه داشته باشد. 
Spyware ــارقان اطالعات ــده ترین س ــناخته ش ش

ــی فعالیت های  ــور دائم به بررس ــتند که به ط ها هس
ــرقت می کنند  ــت می زنند و اطالعات را س کاربر دس
ــرقت کرده باشند! همان طور که از نام  تا اطالعات س
این بدافزارها بر می آید، این بدافزارها جاسوس هستند. 
بدافزارهای جاسوس همه چیز را مد نظر می گیرند اما 

همه چیز را سرقت نمی کنند.
ــه بدافزارهایی  ــان می کنند ک ــی از کاربران گم بعض
ــد اطالعات  ــتند، می توانن ــات هس ــارق اطالع که س
ــر چه ممکن  ــه کنند. اگ ــه را تخلی ــک رایان هارددیس
ــته باشند  ــت این چنین بدافزارهایی نیز وجود داش اس
ــک حجیم،  اما در عمل تخلیه اطالعات یک هارددیس
ــت که بتوان به سادگی انجام داد و معموال  کاری نیس
ــبکه مانند پهنای باند محدود، مانع  محدودیت های ش

از انجام این چنین اقداماتی می شود.
ــی مانند  ــمند و حساس Spywareها اطالعات ارزش

کلمات عبور، آدرس های پست الکترونیک و فهرست 

ــد و عالقه ای به  ــرقـت می کنن ــراد مرتبـط را س افـ
ــتر روی متن ها و  ــا و عکس ها ندارند بلکه بیش فیلم ه

کلمات حساس اند.
ــه اینترنت  ــا، اتصال ب ــودن این بدافزاره ــر ب راز موث
ــت متصل  ــه اینترن ــه ای که ب ــن رایان ــت. بنابرای اس
نمی شود، از این نوع بدافزارها آسیب خاصی نمی بیند. 
ــزم خودتکثیری بهره  ــن بدافزارها از مکانی معموال ای
ــن پولی،  ــت بازی های آن الی ــرقت اکان نمی برند. س
ــرقت اطالعات بانکی و خدمات پست الکترونیک،  س
ــیب هایی هستند که به وسیله این نوع  اصلی ترین آس

بدافزارها انجام می شود.
ــارق عباراتی که کاربران  Keyloggerها به عنوان س

تایپ می کنند، زیر مجموعه Spywareها هستند.
ــتند که با  ــای تبلیغاتچی هس ــا بدافزاره Adwareه

سرقت کلمات جست وجو شده و کوکی های مرورگر، در 
می یابند که کاربر در فضای مجازی به چه محصوالت 
ــت. این بدافزارها اطالعات  و یا خدماتی عالقه مند اس
ــرقت می کنند تا بتوانند تبلیغات موثر تری نمایش  را س
دهند و خود اطالعات سرقت شده معموال برای آن ها 
ارزش دیگری ندارد. این بدافزار می تواند بدون اجـازه 
ــذاری کند و باعث باز  ــر تبلیغات مختلف را بارگ کارب

شدن صفحات Pop�Up شود.
Spyware برخی از این بدافزارها به همراه خود یک

ــر این صورت  ــب می کنند، در غی ــز روی رایانه نص نی
ــط این بدافزارها پخش  تبلیغات نا خواسته ای که توس
ــود، اصلی ترین مزاحمتی است که به وسیله این  می ش

بدافزارها صورت می گیرد.
ــیاری دارند و  ــیوع بس در حال حاضر این بدافزارها ش
ــاهده سایت های  آلوده و بی احتیاطی  تنها از طریق مش
ــد. این بدافزارها کاربران را  کاربر به رایانه راه می یابن
ــتفاده از مهندسی اجتماعی تطمیع می کنند و به  با اس

ــه کننده،  ــل کلیک روی لینک های وسوس همین دلی
رایج ترین دلیل آلوده شدن به این نوع بدافزارهاست.

ــج بدافزار، بدافزارهای درهای  در کنار این دو نوع رای
ــعی دارند از  ــد. Backdoorها س ــرار دارن ــتی ق پش
ــتم عامل به  ــتم عامل عبور کنند. سیس الیه های سیس
کاربر و نرم افزارها حقوق دسترسی محدودی می دهد. 
به عنوان مثال شما حتی اگر کاربر Admin رایانه خود 

نیز باشید نمی توانید برخی از فایل ها را حذف کنید.
ــتی می توانند با عبور از فایروال ها،  بدافزارهای در پش
ــی  امنیت ــای  ــبکه و الیه ه ــای ش ــدود کننده ه مح
ــتم عامل، به سرقت اطالعاتی مانند کلمات عبور  سیس
ــا دانلود کردن  ــردن پورت ها و ی ــتم عامل، باز ک سیس

بدافزارهای دیگر دست بزنند.
ــدن، طریقه  ــایی ش ــور از الیه امنیتی بدون شناس عب
ــت. پس از این بدافزار می تواند  ورود Backdoorهاس

فعالیت های گوناگون و خطرناکی انجام دهد.
ــدن  ــه ایمن تر ش ــه ب ــا توج ــا ب ــوع بدافزاره ــن ن ای
ــتند و نمونه های جدید  سیستم عامل ها کم شیوع هس
ــا حمله می کنند. به  ــتر به مرورگره این بدافزارها بیش
همین دلیل این روزها رقابت داغی میان مرورگرها در 

موضوع امنیت وجود دارد.
برای مقابله با سارقان اطالعات باید از فایروال استفاده 
کرد. کاربران حرفه ای رایانه بعد از نصب سیستم عامل، 
ــروس و فایروال نصب می کنند و از این به بعد،  آنتی وی
ــیرهای انتقال اطالعات را با دقت تحت نظر  تمام مس
ــی  ــن قانون برای حقوق دسترس ــرار می دهند. تعیی ق
برنامه ها به منابع شبکه تنها یکبار کمی وقت می گیرد 
ــارقان  ــر را از گزند س ــی طوالنی کارب ــا برای مدت ام
ــما توصیه  ــات ایمن خواهد کرد. بنابراین به ش اطالع

می کنیم برای امنیت خود وقت صرف کنید.
کسـری پاک نیت 

اطالعات ارزشمند، سارقان اطالعاتیک آچار فرانسه برای سخت افزاری ها
با انواع سارقان اطالعات آشنا شویم

ترفندویندوز
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»اوبونتو« هزینه های نظامیان فرانسه را 40 درصد کاهش داد
37 هزار رایانه نیروهای مسلح فرانسه به اوبونتو مهاجرت داده شد

کمک هزینه ای برای عالقه مندان به علم

ــجویان به فضای دانشگاه، در این  ــگاه ها و بازگشت دانش ــایی دانش با توجه به بازگش
ــامانه ای علمی که رنگ و بوی  ــما مخاطبان عزیز را با س ــماره تصمیم گرفتیم ش ش

اقتصادی نیز دارد، آشنا کنیم.
ــامانه که "پژوهانه" نام دارد، برای اعطای کمک هزینه های مالی جهت انجام  این س
ــده و زیر  ــجویان مقطع دکترا راه اندازی ش ــای تحقیقاتی به دانش ــا و پروژه ه طرح ه
ــد. در ادامه برخی از  ــت جمهوری فعالیت می کن ــر معاونت علمی و فناوری ریاس نظ

توضیحاتی که در سامانه پژوهانه به نشانی
http://grant.isti.ir

درج شده را برای شما عزیزان بازگو می کنیم.
ــجویان  ــتقیم نقدي به دانش ــت معین که به صورت پرداخت مس پژوهانه وجوهي اس
ــاله دکترای آن ها مورد تایید قرار گرفته،  ــنهاد رس ــرایط مقطع دکترا که پیش واجد ش

اعطا مي شود.
ــاب  ــط معاونت متبوع به حس ــت که یکجا توس ــه 5 میلیون تومان اس ــغ پژوهان مبل
ــگاه هاي مجري طرح واریز و از سوي دانشگاه در سه قسط به موازات پیشرفت  دانش
رساله به طور مستقیم به دانشجوي مشمول پرداخت مي شود. این اقساط به این شکل 
ــط سوم 30 درصد تعیین  ــط اول 35 درصد، قسط دوم 35 درصد و قس ــت که قس اس

شده است.

دانشجویان واجد شرایط
در بخش دیگری از این سامانه به شرایط دانشجویانی که امکان استفاده از این کمک 
هزینه را دارند، اشاره شده است: "دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسري 
ــمول طرح رایگان تحصیل( که شاغل و بورسیه نباشند  ــگاه هاي دولتي )مش در دانش
ــال تحصیلي از شروع تحصیل در مقطع دکترا پیشنهاد رساله  و حداکثر ظرف 5 نیمس
ــال تحصیلي بعد، از پایان نامه خود  ــود را مصوب و حداکثر در طول مدت 4 نیمس خ

دفاع کنند".
ــاس اخبـار منتشـر شده  ــته به اجـرا در آمده و بـر اس ــال گذش ایـن طرح طـی 4 س
ــجوی مقطـع دکتـرا  ــزار و 605 دانش ــارد ریال اعتبار به 17 هـ ــا کنون 781 میلی ت

اختـصاص یافته است.
ــجویان در مرحله جدید این تسهیالت  اگر چه در حال حاضر هنوز زمان ثبت نام دانش
ــی و فناوری  ــاون جدید علم ــا معارفه مع ــد ب ــت اما به نظر می رس ــده اس اعالم نش

رئیس جمهور این امر در آینده نزدیک محقق شود.

ــتفاده از سیستم عامل اوبونتو در رایانه های  این که اس
ــه باعث کاهش 40 درصدی  ــلح فرانس نیروهای مس
ــیار مهمی بود  ــت، خبر بس ــده اس هزینه های آن ها ش
ــر  ــته در خبرگزاری های خارجی منتش که هفته گذش
ــود تغییر سیستم عامل 37 هزار رایانه  شد. گفته می ش
ــه به اوبونتو باعث کاهش 40  ــلح فرانس نیروهای مس
ــده است. طبق این خبر،  درصد از هزینه های آن ها ش
استراتژی کنار گذاشتن سیستم عامل ها و نرم افزارهای 
اختصاصی همانند ویندوز، از سال 2004 در نیروهای 
ــت و در ابتدای  ــه مورد توجه قرار گرف ــلح فرانس مس
ــازی آن استفاده از مایکروسافت آفیس ممنوع  پیاده س
ــال های بعد  ــد. در س ــن آفیس" جایگزین آن ش و "اپ
ــایت ها و  ــرای مرور وب س ــس ب ــتفاده از فایرفاک اس
 Thunderbird ــزار ــری از نرم اف ــن به کارگی همچنی
ــت های الکترونیکی در دستور کار  ــاهده پس برای مش
ــال 2008 نیروهای  ــس از آن و در س ــرار گرفت. پ ق
ــتم عامل اوبونتو  ــه تصمیم گرفتند سیس مسلح فرانس
ــال  ــافت کنند. در آن س را جایگزین ویندوز مایکروس
ــد و  ــتم عامل اوبونتو روی 5 هزار رایانه نصب ش سیس
ــال 2011 تعداد آن به 20 هزار رایانه رسید. هم  در س
ــیده و  ــداد این رایانه ها به 37 هزار عدد رس اکنون تع
طبق برنامه ریزی های انجام شده طی یک سال آینده 

به 72 هزار عدد خواهد رسید. 

متن باز رایگان اما درآمدزا
ــه موضوع دیگری در  ــماره قصد داریم ب اما در این ش
ــون بارها و بارها  ــاره کنیم. تاکن ــوزه متن باز نیز اش ح
ــاوری متن باز و ویژگی های  ــما عزیزان درباره فن با ش
ــاز  متن ب ــتم عامل های  سیس و  ــا  نرم افزاره ــاص  خ
ــبب  ــا یکی از دالیلی که س ــخن گفته ایم. مطمئن س
ــداد کاربران و  ــر به تع ــال های اخی ــده در طول س ش

ــود، مسئله رایگان  ــعه دهندگان متن باز افزوده ش توس
ــا و نرم افزارهای  ــتفـاده از برنامه ه ــکان اس بودن ام
ــتقبـال همگان قرار گرفته  ــت که مورد اس متن باز اس
است. اگر چه نمی توان این انتقـاد را نیز نادیده گرفت 
ــاز به دلیل نبود تیم  ــه برخی از نرم افزارهای متن بـ ک
ــتیبانی قوی و حرفه ای دارای نقاط ضعفی هستند  پش
ــت  ــز نمی توان ناگفته باقی گذاش ــن نکته را نی اما ای
ــنای جهان آی تی  ــیاری از شرکت های نام آش که بس
ــعه آن روی  ــن فناوری نوین و توس ــتفاده از ای به اس
ــان متن باز را به  ــد و این موضوع آینده درخش آورده ان
ــان می دهد که این نقاط  خوبی نمایان می سازد و نش

ضعف نیز به مرور رفع خواهد شد.
ــاره کنیم که  ــن هفته می  خواهیم به نکته ای اش در ای
ــد.  ــوال برخی از کاربران متن باز باش ــت س ممکن اس
ــود نرم افزارهای متن باز به صورت  این که گفته می ش
ــود و امکان  رایگان در اختیار کاربران قرار داده می ش
ــتفاده از کـدهای جدید این برنامه ها و بهره گیری  اس
از نسخه های توسعـه یافته آن نیز رایگان خواهد بود، 
ــوال را در ذهن ایجاد می کند که با این وجود،  این س
ــا تراز مالی  ــوان فعالیت های اقتصادی ب چگونه می ت
ــودآور  مثبتی را در حوزه متن باز پایه ریزی کرد و به س

بودن آن امیدوار بود.
پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست و با نگاهی به 
عملکرد شرکت های فعال در حوزه متن باز می توان به 
آن دست یافت. بدون شک یکی از راه های درآمدزایی 
ــای برنامه ریزی و  ــتن تخصص ه ــن حوزه داش در ای
ــت. به طور قطع  ــتم های متن باز اس ــازی سیس پیاده س
نمی توان انتظار داشت تمامی کاربران متن باز به شیوه 
ــنایی  ــتم عامل های متن باز آش کار با برنامه ها و سیس
ــته و در طول دوره کاربری خود با مشکلی  کامل داش

در این حوزه مواجه نشوند.

ــتیبانی و حمایتی از  ــرد پش ــا رویک ــن مطمئن بنابرای
ــما آن را طراحی  ــه خود ش ــوالت متن بازی ک محص
کرده اید و یا سایر سیستم عامل ها و برنامه های متن باز 
ــعه دهندگان راه حلی  ــایر توس ــده توسط س طراحی ش
مناسب برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی بر پایه متن باز 
است. سفارشی سازی محصوالت متن باز بر اساس نیاز 
ــروش خدمات جانبی و همچنین  کاربران متقاضی، ف
ــط با محصوالت  ــخت افزار مرتب فروش نرم افزار و س
ــده توسط شما نیز می تواند راه های دیگری  طراحی ش
ــدزا خواهد کرد.  ــما درآم ــد که متن باز را برای ش باش
ــید که ورود به این عرصه  ــته باش بنابراین تردید نداش
به معنای دور شدن از فضای اقتصادی تولید نرم افزار 
ــده  ــاب ش ــت و با یک برنامه ریزی دقیق و حس نیس
ــب درآمد اقتصادی  ــوان از این فناوری برای کس می ت

مناسب استفاده کرد.

CloudStack انتشار نسخه جدید
پس از بحث درباره امکان درآمدزایی متن باز، به انتشار 
خبری دیگر از جهان متن باز می پردازیم. خبر اول این 
ــخه 4.2 نرم افزار  ــته نس که بنیاد آپاچی در هفته گذش
CloudStack را منتشر کرد. این نرم افزار متن باز که 

برای مدیریت شبکه های رایانه ای بزرگ و سامانه های 
ــده حاال به نسخه 4.2 خود  مجازی طراحی و ارائه ش

رسیده است.
ــیاری از  ــتفاده بس ــن نرم افزار مورد اس ــون ای هم اکن
ــت و این موضوع  ــرکت های بزرگ قرار گرفته اس ش
ــد.  ــرای این محصول باش ــرگ برنده ای ب می تواند ب
ــران می توانند به  ــتفاده از CloudStack کارب ــا اس ب
ــادگی و با بهره گیری از این نرم افزار، داده های خود  س

در سیستم کلود را مدیریت کنند.
مصطفی عبد    الهی 

شهروندالکترونیک
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طبق آمار و تحقیقاتی که تا به حال در این رابطه 
انجام شده تا حاال پروژه ای نبوده که مشتری 
طراحی انجام شده برای آن را تغییری ندهد و 
بدون چون و چرا کاری که در اختیارش گذاشته 
شده را قبول کند. در تمامی پروژه های نرم 
افزاری و به خصوص وب سایت ها، روند کاری 
به این صورت بوده که همیشه الزم است در 
مورد دالیل کار به مشتری توضیح داده شود و 
البته باید در این مورد تا حد زیادی هم حق را 
به مشتری داد. اما مشکل از زمانی آغاز خواهد 
شد که تغییرات خواسته شده از جانب مشتری 
پذیر  کاربرد  یا  طراحی  به  اساسی  شکلی  به 
بودن کار لطمه بزند. در چنین شرایطی معموال 
توضیحات فرد برای مشتری قانع کننده به نظر 
نخواهد رسید و یا این که طراح وب به خوبی 
نمی تواند منظور خود را منتقل کرده و در نشان 
دادن عواقب تغییرات درخواست شده به مشتری 
ضعف دارد. در این لحظه است که آشنایی با 
کاربرد پذیری و مفهوم تجربه کاربری به کمک 
شما خواهد آمد تا بتوانید مشتری را از فضای 
ذهنی اش خارج کنید و نگاه او در طراحی را با 
نگاه خودتان به بهترین شکل همسو سازید. در 
این روش سعی بر این است تا منطق مشتری 
به این سمت تغییر کند که به جای درخواست 
هایی که فقط و فقط براساس عالیق فردی 
از زاویه دید  با نگاهی متفاوت  خودش است، 
کاربران به کار نگاه کرده و منافع آن ها را هم در 
نظر بگیرد. حتما تا به حال شده است که به یک 
وب سایت سربزنید و قرار باشد کاری در توسط 
آن سایت انجام دهید ولی با مشکالت مختلفی 
روبه رو شده باشید. به عنوان مثال فرض کنید 
در وب سایت یک دانشگاه به دنبال اطالعاتی 
بوده اید اما پیدا کردن آن اطالعات مانند یافتن 
سوزن در انبار کاه بوده است ضمن این که فیلد 
جست وجوی سایت هم به خوبی کار نکرده و 
نتوانسته است به شما کمکی کند. یا این که 
فرض کنید در وب سایت یک بانک قصد انجام 
عملیاتی نظیر انتقال پول را داشته اید اما در روند 
اجرا دچار مشکل شده اید و گزینه های موجود 
در سایت برای شما از مفهوم و خوانایی مناسبی 
برخوردار نبوده اند. گذشته از این موارد، برخی از 
وب سایت ها به قدری طراحی پیچیده ای دارند 
که برای کار با آن ها نیاز است که اول یک نفر 
کنار ما بنشیند و مرحله به مرحله آموزش دهد 
که چطور می توان از گزینه ها استفاده کرده و 
کار مورد نظر را انجام داد. در این جاست که باید 
گفت مفهوم “ کاربرد پذیری در وب” یا همان 
“ تجربه کاربری” به درد خواهد خورد و به داد 
کاربر می رسد. در این مفهوم شما قادر خواهید 
شد یک وب سایت را به گونه ای طراحی کنید 
تا کاربر به آسانی و بدون نیاز به آموزش بتواند 
به هدفش دست پیدا کند. در این مفهوم مراحل 
یک عملیات باید تا حد امکان ساده و خالصه 
تعریف شده باشد و سادگی را برای کاربر در 
زمان استفاده از وب سایت به همراه داشته باشد.

در هنگام کار با یک وب سایت در جهان مجازی شما مجموعه 
ای از عملیات مختلف را انجام خواهید داد. این روند کاری 
مانند یک الگوریتم از پیش تعیین شده است. نویسنده آن وب 
سایت همه چیز را از قبل در نظر گرفته و مسیری را برای 
شما در ذهنش مجسم کرده است تا برطبق آن عمل کنید. 
شما از نقطه آ به نقطه ب خواهید رفت و در این روند اهداف 
مختلفی را دنبال خواهید کرد. مجموعه این رفتارها برای شما 
یک “تجربه” را ایجاد خواهد کرد. این تجربه می تواند یک 
حس خوشایند و دلنشین برای شما باشد یا این که به یک 
تجربه تلخ و ناراحت کننده برایتان تبدیل شده و احساسی منفی 

را در ذهنتان ثبت کند. برای ادامه کار و تمایل دوباره شما در 
استفاده از سیستم، این احساس شما نقش بسیار مهمی را 

خواهد داشت. در زمانی که مراحل ثبت نام شما در یک 
سایت بدون مشکل و به راحتی انجام می شود به 

این معنی خواهد بود که این سایت برای بخش 
ثبت نامش یک طراحی “ کاربرد پذیر” داشته 

به  شما  نام  ثبت  که  زمانی  در  اما  است. 
بسیار  احساس  که  باشد  راحت  قدری 

خوبی را به شما منتقل کند در این 
شرایط این نکته در نظر گرفته شده 

است که شما به عنوان یک کاربر در 
محیط طراحی شده احساس راحتی کنید 

به عبارتی هم روی “کاربرد پذیری” فکر 
شده و هم به “ تجربه کاربر” اهمیت داده 

شده است. برای این که درک این موضوع 
کمی برایتان آسان تر شود، موضوع را با یک 

مثال عامه فهم تر روشن خواهیم کرد. فرض 
کنید که یک جفت کفش کتانی دارید. ممکن است 
که کفش کتانی شما بسیار راحت بوده و “ کاربرد 
پذیری” باالیی داشته باشد و در کنار آن یک 
هم  بسیار شیک  چرمی  رسمی  جفت کفش 
دارید که در هنگام پوشیدن آن احساس بسیار 
خوبی به شما دست می دهد و کفش به شما 
“ تجربه کاربری” خوبی خواهد داد. حال اگر 
یک جفت کفشی داشته باشید که هم بسیار 

راحت باشد و هم فوق العاده از پوشیدن آن 
لذت برده و ظاهر شیک آن را دوست داشته باشید 

شما دو حس “کاربرد پذیری” و “ تجربه کاربری” را در کنار 
توضیح دهیم باید گفت که تجربه کاربری هم خواهید داشت. اگر بخواهیم در یک تعریف کلی این مفهوم را 

در معنا شامل احساسات و تجربه یک شخص در زمان استفاده از یک نرم افزار یا یک سیستم است. در واقع UX نقش برجسته تر کردن تجربیات و احساسات 
انسان را در زمان تعامل با نرم افزار و رایانه به عهده دارد. به عبارت دیگر تجربه کاربری یک قالب کاری برای طراحی است که با شناخت صحیح مشکالت بهترین 
راه حل برای آن ها را به شما پیشنهاد می دهد. بسیاری از افراد فکر می کنند که UX یک فرآیند بسیار خالقانه است اما برخالف باوری که به صورت عمومی 
وجود دارد، تجربه کاربری یک فرآیند خالقانه نیست و به جای آن یک فرآیند بسیار منطقی و متوالی برای حل چالش هایی است که در زمینه طراحی وجود دارد. 

دغدغه اصلی و تاثیر گذار در این مفهوم، “احساسی” است که کاربران یک وب سایت یا یک اپلیکیشن در زمان استفاده از آن پیدا می کنند. 

این مشکالتی که تا به این جای کار بیان کردیم به قدری همه 
گیر است که با اطمینان می توان گفت برنامه نویس یا طراح 
وبی وجود ندارد که تا به حال این شرایط را تجربه نکرده باشد. 
وقتی یک طراح وب سفارش کار می گیرد برای این که دموی 
کار خود را حاضر کرده و به مشتری ارائه کند معموال به سراغ 
ابزارهایی نظیر فتوشاپ می رود و یا دست به قلم شده و اسکچ 
کار را روی کاغذ پیاده می کند. ما برای شما نسخه دیگری 
می پیچیم. قبل از این که حتی به قالب کارتان فکر کنید بهتر 
است که به این روش جدید فکر کرده و به آن عمل کنید تا 
حل مسائل برایتان ساده تر شود. در گام اول تحقیقات خود را 
با کاربران وب سایت یا نرم افزار شروع کنید و قشر مخاطب و 
هدف خودتان را شناسایی کنید. در این مرحله سعی کنید که 
تعریف ساده و جامعی را از مخاطبان ایده آل محصول خود به 
وجود آورید. مسلما جمعیت مخاطبان شما، سواد فنی که آن 
ها دارند و اهدافی که دنبال می کنند، موضوعات قابل اهمیت 
هستند که شما باید به اندازه کافی به آن ها توجه داشته باشید. 
البته باید در این مرحله در مورد بخش طراحی هم تحقیقاتی 

را انجام دهید. در گام دوم باید برای خودتان داستان های 
کوتاهی در رابطه با روش کاربران برای رسیدن به خواسته 
هایی که دارند تعریف کنید. زیاد الزم نیست که در این مرحله 
 User Stories به جزئیات توجهی داشته باشید. این مرحله
and Personans نام دارد و در آن عملکردها و روش 
کاربران مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع شما در این مرحله 
برای یک کاربر هدف پروژه تان یک پرونده فرضی درست می 
کنید. در این پرونده می توانید خصوصیات او نظیر سن، جنس، 
عالیق و عکس او را ثبت کرده و آن ها را در روند طراحی 
به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در نظر داشته باشید. گام سوم 
“جریان سیستم” نام دارد و شما در این مرحله بر پایه داستان 
کوتاهی که در مرحله قبلی نوشته اید یک نمودار برای سیستم 
مورد نظر خود رسم خواهید کرد. به این ترتیب یک تصویر 
ابتدایی از موجودیت های اصلی پروژه خود به دست خواهید 
آورد و در این نمودار فاکتورهای دیگری نظیر شیوه ارتباط و 
تعامل موجودیت ها با یکدیگر را هم مشخص خواهید کرد. در 
این مرحله به هیچ وجه خودتان را درگیر جزئیات اجرایی کار 

نکنید و به جای این که به شناسایی مشکالت و حل آن ها 
در هر مرحله بپردازید یک حرکت رو به جلو متوالی را برای 
خودتان در نظر گرفته و در مسیر آن حرکت کنید. از آن جایی 
که این مراحل به صورت یک سیکل دائما تکرار می شوند 
شما زمان کافی برای ایجاد تغییر در آن ها را خواهید داشت 
و هر زمانی که احساس کردید تمامی مشکالت کار را پیدا 
کرده اید، برای حل آن ها اقدام کنید. تازه بعد از این مرحله 
است که تصویر ذهنی شما نسبت به پروژه کامل شده است 
و الزم است که در مرحله بعدی نگاهی هم به جزئیات داشته 
باشید. شاید بهتر باشد که گام بعدی را با دست گرفتن یک 
قلم و کشیدن طرح خود روی کاغذ آغاز کنید. به این صورت 
سرعت شما در پیاده کردن ایده هایتان باالتر خواهد رفت. در 
نهایت در مرحله آخر زمان آن فرا رسیده که شما دموی برخی 
از صفحاتی که در مراحل قبل در موردشان فکر کرده اید را 
پیاده سازی کنید. توجه داشته باشید که الزم نیست یک طرح 
کامل را به مشتری خود ارائه کنید. برای این که یک دمو را 
پیاده سازی کنید نرم افزارهای زیادی وجود دارند که می توانید 

یک نسخه ساده برای دوای دردتانتجربه کاربری دقیقا چیست؟دل به دل مشتری تا کجا؟؟؟
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اگر به خاطر داشته باشید چند هفته پیش به صورت مفصل در مورد مقوله طراحی وب سایت با شما صحبت کردیم. به دلیل این که این روزها هر کسی دوست 
دارد برای خودش یک وب سایت داشته و به این وسیله حضور فعالی در جهان مجازی داشته باشد، نسبت به گذشته میزان تقاضا برای داشتن یک وب سایت 
خوب افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر ما به صورت جدی به مقوله طراحی وب سایت به عنوان یک شغل پردرآمد پرداخته و ویژگی های مثبت این شغل 
را نسبت به دیگر شغل ها بررسی کردیم. با توجه به مزایای این شغل امروزه بسیاری از جوانان تمایل به یاد گرفتن تکنیک های طراحی سایت داشته و سعی می 
کنند که با به روز نگه داشتن دانش خود به یک طراح وب حرفه ای و متخصص تبدیل شوند. اما باید گفت که این شغل دردسرهای خاص خودش را هم دارد و 
ممکن است که بعضی از افراد به هیچ عنوان انرژی و حوصله سرو کله زدن با مشتریان را نداشته باشند. اگر شما هم طراحی وب را به عنوان یک شغل انتخاب 
کرده اید مطمئنا تا امروز بیش از چند بار با این تجربه مواجه شده اید که چیزی بیش از دو هفته برای طراحی یک وب سایت وقت صرف کرده اید و پس از آن 
در جلسات دمو با درخواست های متعدد مشتری برای تغییر گرافیک مواجه شده اید. مسلما شما هم در چنین شرایطی بیکار ننشسته و به هر ترفندی سعی 
کرده اید که از ایده و کار خود دفاع کنید و نظر مشتری را برگردانید اما باز هم به در بسته خورده اید. این یک داستان تکراری است که تمامی طراحان حرفه ای 
وب به خوبی آن را درک می کنند و همیشه هم تکرار می شود. روند کاری به این صورت است که مشتری دوست دارد نظرات خود را در طراحی ببیند و با پیاده 
سازی عالیق شخصی اش یک طراحی منحصر به فرد برای خودش به وجود آورد. البته در این میان نباید مشتری را مقصر دانست زیرا او فکر می کند ایده ای که 
دارد باعث بهتر شدن وب سایتش می شود و ضمن این که او ایده هایش را به شدت دوست داشته و بارها دیده شده است که تا آخرین قطره خونش از آن ایده ها 
دفاع کرده و به هیچ عنوان حاضر به کوتاه آمدن نمی باشد. در این مرحله است که شما باید به عنوان یک طراح بعد از کلی ماجراهای اعصاب خرد کنی میان مشتری و 

حل های مختلف به دنبال حل کاربران یکی را انتخاب کرده و از موضع خودتان کوتاه بیایید. کارشناسان همیشه با ارائه راه 
ب این مشکل بوده و سعی بر این داشته اند تا میان مشتری و طراح یک رابطه مفهومی  خو

برقرار کنند تا بهتر حرف یکدیگر را پذیرفته و درک صحیحی از خواسته های 
یکدیگر داشته باشند. در موضوع ویژه این هفته شما را با یک مفهوم جدید به 
نام UX  یا همان User experience آشنا می کنیم تا اگر در حوزه طراحی 
وب فعالیت می کنید بتوانید با استفاده از این مفهوم به یک روش منطقی برای 
یک ارائه عالی و تعامل بدون مشکل با مشتریانتان دست پیدا کنید. مسلما با 
به کار گرفتن این مفهوم شغلتان برای شما بسیار لذت بخش تر خواهد شد.

نکنید و به جای این که به شناسایی مشکالت و حل آن ها 
در هر مرحله بپردازید یک حرکت رو به جلو متوالی را برای 
خودتان در نظر گرفته و در مسیر آن حرکت کنید. از آن جایی 
که این مراحل به صورت یک سیکل دائما تکرار می شوند 
شما زمان کافی برای ایجاد تغییر در آن ها را خواهید داشت 
و هر زمانی که احساس کردید تمامی مشکالت کار را پیدا 
کرده اید، برای حل آن ها اقدام کنید. تازه بعد از این مرحله 
است که تصویر ذهنی شما نسبت به پروژه کامل شده است 
و الزم است که در مرحله بعدی نگاهی هم به جزئیات داشته 
باشید. شاید بهتر باشد که گام بعدی را با دست گرفتن یک 
قلم و کشیدن طرح خود روی کاغذ آغاز کنید. به این صورت 
سرعت شما در پیاده کردن ایده هایتان باالتر خواهد رفت. در 
نهایت در مرحله آخر زمان آن فرا رسیده که شما دموی برخی 
از صفحاتی که در مراحل قبل در موردشان فکر کرده اید را 
پیاده سازی کنید. توجه داشته باشید که الزم نیست یک طرح 
کامل را به مشتری خود ارائه کنید. برای این که یک دمو را 
پیاده سازی کنید نرم افزارهای زیادی وجود دارند که می توانید 

با استفاده از آن ها ایده اولیه خود را برای پرزنت کارتان به 
مشتری آماده کنید. طرح اولیه ای که از پروژه می زنید صرفا 
برای آشنا کردن مشتری با نظرات کلی شما در مورد پروژه ای 
که سفارش داده است و توجه داشته باشید که شما تمامی این 
کارها را در حالتی انجام می دهید که هنوز برنامه نویسی اصلی 
سایت را شروع نکرده اید. شما با استفاده از این روش می توانید 
قبل از این که زمان زیادی را برای برنامه نویسی اصلی صرف 
کرده باشید یک بازخورد ابتدایی از مشتری خود در رابطه با طرز 
فکری که نسبت به کارش دارید به دست آورید. شما با استفاده 
از این شیوه یک پایه درست برای کارتان بنا خواهید کرد و بعد 
از این که در انتها با مشتری خود سر تمامی موارد به توافق 
رسیدید می توانید با اطمینان کار پیاده سازی و برنامه نویسی 
را آغاز کرده و در نهایت دیگر هیچ گاه غصه این را نخورید 
که مدت زمان زیادی را صرف پیاده سازی یک پروژه کرده 
اید و مشتری تمام کار شما را زیر سئوال برده و خواستار ایجاد 

تغییرات اساسی در آن شده است. 

کلی  مرور  یک  نهایت  در 
و  کاربری  تجربه  مفهوم  بر 
یک  با  آن  تر  روشن  توضیح 
مثال خواهیم داشت تا بتوانید به 
خوبی به اهمیت در نظر گرفتن این مفهوم و به کار گرفتن آن 
در کاری که انجام می دهید، پی ببرید. در بیشتر مواقع پس از 
پیاده سازی یک پروژه نرم افزاری، انگشت اتهام به سوی تیم 
واسط کاربری و تیم طراحی کار نشانه می رود و سئوال هایی 
از قبیل “ چرا کار کردن با این نرم افزار سخت است؟”، “ چرا 
وقتی که جست وجو می کنم، آنچه را که می خواهم نمی بینم” 
یا “ چرا این دکمه اینجاست؟” را می شنویم. در تمامی این موارد 
مشکل کار استفاده نکردن از مفهوم تجربه کاربری است. شاید 
اگر همین االن در مورد این مفهوم از افراد به ظاهر خبره سئوال 
بپرسید به شما بگویند که قضیه کامال مشخص است و تجربه 
کاربری یعنی آن چیزی که کاربر تجربه می کند. این تعریف 
گرچه درست به نظر می رسد اما در واقع هیچ کس از نظر فنی به 
آن به درستی عمل نمی کند. تجربه کاربری به این معنی است 
که یک محصول چگونه رفتار می کند یا توسط افراد در دنیای 
واقعی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد.  اگر بفهمیم که افراد در 
مورد یک محصول خاص چه احساسی دارند و همچنین نوع لذت 
و رضایتی که هنگام کار کردن با آن، نگاه 
کردن به آن و داشتن ارتباط مستقیم با 
آن به دست می آورند، چگونه است، 
آقای  کرد.  خواهد  تغییر  چیز  همه 
جیمز گرت در کتاب “عناصر تجربه 
عوامل  تاثیر  فهماندن  برای  کاربری” 
تجربه  یک  ایجاد  به  منجر  که  مختلفی 
یا بد برای کاربر می شود، یک مثال  خوب 
ساده از زندگی روزمره بیان کرده است. او می 
گوید تصور کنید روزی را که با نور آفتابی که از پنجره 
اتاق تان به صورتتان برخورد می کند، از خواب بیدار می 
شوید و در تعجبید که چرا ساعتتان زنگ نزده است. به 

ساعت نگاه کرده و 
می بینید که خواب 
در  و  است  رفته 
تلوتلو  که  شرایطی 

خود  تخت  از  خوران 
بیرون می آیید به سراغ 

می  و  رفته  دیگری  ساعت 
بینید که تنها 10 دقیقه فرصت دارید 

که منزل را ترک کنید تا به موقع به سرکار خود برسید. در چنین 
شرایطی به سرعت لباس می پوشید و به سراغ دستگاه قهوه ساز 
خود می روید اما می بینید که دستگاه کار نمی کند. چند متر از 
خانه دور می شوید و متوجه می شوید که ماشینتان به بنزین 
اعتباری می پذیرد در پمپ  احتیاج دارد، دستگاهی که کارت 
بنزین خراب است و شما مجبور به حضور در یک صف طوالنی 
می شوید تا بنزین بزنید. در نهایت شما دیر به سرکارتان می 
رسید و روز خود را به بدترین شکل ممکن شروع می کنید. این 
زنجیره اتفاقات پشت سر هم تجربه کاربری است که به خوبی با 
یک پروژه ارتباط برقرار نمی کند و نمی تواند تعامل مناسبی با آن 
داشته باشد. تجربه خالصی که شما از کار کردن با یک محصول 
از ابتدا تا انتها به دست می آورید از لحظه ای که آن محصول را 
می بینید تا زمانی که نیازتان رفع می شود، یک تجربه کاربری 
را برای شما به ارمغان می آورد که می تواند به شما احساس 
رضایت و شادی یا نارضایتی و غم را منتقل کند. ظاهری زیبا 
اهمیت ندارد و همین ماجرا باعث شده که امروزه به جای داشتن 
تاکید روی واسط کاربری یا همان User Interface روی 
مفهوم UX  یا همان تجربه کاربری تاکید شود تا در نهایت کاربر 
در زمان به کارگیری نرم افزار احساس لذت و شادی داشته باشد.

گلسا ماهیان

یک مرور کلییک نسخه ساده برای دوای دردتان
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یکی از ایرادات اصلی ویندوز 7 و نسخه های پیشین، 
عدم بهینه بودن این سیستم عامل ها برای صفحات 
لمسی بود اما با معرفی ویندوز 8، مایکروسافت این 

کاستی را به طور کامل برطرف کرد.
این امر باعث شد تا شرکت های سازنده کامپیوترهای 
شخصی، تعریف جدیدی از این محصوالت را با نام 

"تبدیل پذیر" یا Convertible معرفی کنند.
ــت لپ تاپ هایی با صفحات  ــا در حقیق تبدیل پذیره
ــتند که می توانند به کمک یک  ــی هس نمایش لمس
ــخت افزاری، به راحتی و در هر زمان که  مکانیزم س

کاربر تمایل داشته باشد به تبلت تبدیل شوند.
ــما در  ــی که امروز برای ش Vaio Duo 11 محصول

نظر گرفته و معرفی می کنیم اولین تبدیل پذیر سونی 
ــاید نگاه به قیمت این دستگاه کمی آدم را  است. ش

ــوک فرو برد اما با این وجود مزایای فراوان آن  درش
که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم داشت، خرید این 

دستگاه لوکس را توجیه پذیر خواهد کرد.
ــت.  ــن کاال وزن آن اس ــوع در ای ــن موض مهم تری
ــت گرم است که  ــتگاه یک کیلو دویس وزن این دس

جابه جایی آن را بسیار آسان می کند.
ــوی موجود در  ــه پردازنده ق ــت ک این در حالی اس
ــی را با تبلت های هم رده آن  ــتگاه تفاوت فاحش دس
ــا 3 مگابایت کش  ــاد می کند. Core i5 ب وزن ایج
 128 SSD ــرعت ــک پرس به همراه یک هارددیس
گیگابایتی همه امکانات را برای سرعت باور نکردنی 

فراهم ساخته است.
اگر اهل فن هستید و جابه جایی زیادی دارید، هزینه 

برای خرید این دستگاه زیاد نخواهد بود.

 سالم بایت عزیز. رایانه من قدیمي است. میزان رم آن 
128 و کارت گرافیک آن 64 است. به طوری که حتي هنگام 
کار با مجموعه آفیس هنگ مي کند و از سرعت عمل پائینی 

برخورداراست. لطفا راهنمایی کنید.
به  ارتقاء سیستم  جز  داده اید،  انجام  که شما  توصیفی  با  عزیز  دوست 
نحوه مقتضی راهنمایی دیگر برای ارائه نداریم. به هر حال هر ابزاری 
شدن  به روز  وجود  با  رایانه ای  سیستم های  طرفی  از  و  دارد  عمری 
زمان  بگوییم که  را هم  این  دارند.  نرم افزارها سال های عمر کوتاهی 

برای خرید سیستم بسیار مناسب است.
 از فناوری Cross Fire کارت گرافیک چگونه می توان 

استفاده کرد؟ 
برای این منظور ابتدا باید مطمئن شوید که مادربورد شما از این فناوری 
مادربورد  روی  باید  موضوع  این  از  اطمینان  برای  می کند.  پشتیبانی 
از  خیالیتان  داشت  وجود  گرافیک  اسالت  دو  جای  اگر  کنید.  نگاه  را 

ترکیب  فناوری  نوع  دو  از  مادربوردها  البته  باشد.  راحت  موضوع  این 
کارت های گرافیک به نام های SLI و Cross Fire بهره می برند که 
فناوری اول محصول شرکت Nvidia و فناوری دوم محصول شرکت 
دنبال  به  باید  فناوری  این  به  دستیابی  برای  بنابراین  است.   AMD 

کند.  پشتیبانی   AMD شرکت  گرافیک های  از  که  باشید  مادربوردی 
همچنین می توانید به دفترچه یا سایت سازنده مادربوردها نیز مراجعه 
این  بگیرید که  باید دو کارت گرافیک  این مرحله  انجام  از  بعد  کنید. 

فناوری را داشته باشند.
همراه این دو گرافیک باید کابل مخصوص را نیز دریافت کنید. پس 
نیز متصل کنید. حال می توانید  از نصب دو گرافیک کابل مربوطه را 
سیستم را روشن کرده و از این مرحله به بعد باید تنظیمات نرم افزاری 

را پیگیری کنید.
اسالت  در  که  اول  کارت  به  باید  را  مانیتور  کابل  باشید  داشته  دقت 

استاندارد می نشیند، متصل کنید. 

سالم به همه بایتی های عزیز
ــازی مخابرات مطالب بسیاری گفته  تا کنون درباره مسئله خصوصی س
ــده است و جز عده ای اندک که یا ذینفع یا ذیربط در خصوصی سازی  ش
ــالمت این  ــش برصحت و س ــرد خوی ــاع از عملک ــر دف ــد و بناب بودن
خصوصی سازی تاکید داشتند هیچ کارشناس یا نماینده مجلس یا حتی 
ــالمت این خصوصی سازی نتوانستند رضایت  ــبت به س مردم عادی نس

خود را اعالم نمایند.
ــات و مدیرعامل مخابرات و  ــن وزیر ارتباط ــن بگو مگوهای بی همچنی
جوابیه های سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وضعیت مجموعه مخابرات 

را به مرحله ای نامشخص هدایت کرده است. 
ــگی بپردازم؛  ــه موضوع از نگاه همیش ــت ب ــم در این یادداش نمی خواه

نگاهی که در یادداشت های مختلف آن را خوانده اید.
می خواهم از منظری جدید به این موضوع بپردازم.

ــاس گفته پایگاه اینترنتی الـف معلـوم نیسـت که سـود حاصـل  بر اس
ــتفتاء از مراجع که بایـد بـه خـود  از ودایع با توجه به قانون مدنی و اس
ــد و  ــرمایه گذاری مخابـرات ش صـاحب ودیعه برگردد، چگونه صرف س
چرا به ایشان بازگردانده نشد. همچنین با فرض این که دولـت قصدی 
ــود نداشت چرا اصل پول مردم که ودیعـه و امانت  برای پرداخت این س
ــرارداد حقوقـی و  ــدون تغییـر در ماهیت این ق ــردم به دولت بود و ب م
ــب اجازه از صاحـب ودیعه به کس دیگری واگـذار  ــرعی بدون کس ش
ــه ارزش امروزی ودایع  ــد. قابل توجـه این ک ـــد، به مردم بازنگردان ش
حتـی از سال 1387 تاکنون با توجه به نرخ تورم اعالمی بانک مرکـزی 
ــال  ــا 91 و بدون توجه به 6 ماهه ابتدای س ــال های 87 ت در فاصله س
1392 و نیز بدون محاسبه ارزش امروزی ودایع از سال 1350 تا سـال 
ــود  ــد که س 1387 به رقم غیر قابل باور 141 هزار میلیارد ریال می رس

ــش از 10 هزار میلیارد  ــاالنه این مبلغ بی ــپرده گذاری کوتاه مدت س س
ریـال است و بر اساس متوسط بازده بورس به نزدیک 60 هزار میلیارد 

ریال می رسد.
ــکل  ــما ش ــوال هایی در ذهن ش ــدن این موضوع چه س ــد از خوانـ بع
ــق النـاس یا حرام وارد کردن در مال مخصوص غیر  گرفت؟ مگـر حـ
سازمانی ها و شامـل مردم عادی می شود؟ حرام دولتی، خصوصی یا فرد 

حقیقی نمی شناسد.
ــت. پس چگونه است که در تمام این سال این پول حرام  حرام حرام اس
ــخص یا مرجع قانونی در گردش بوده و اعتراضی  بدون دخالت هیچ ش

به آن نشده است؟
ــص از ودایع به  ــود خال ــده که س آیا برای این مبلغ هنگفت هزینـه ش
ــاب می آیند جواب  ــی آن مـردم به حس ــد و مالک حقیق ــاب می آی حس
ــال مردم باید از  ــود دارد؟ جهت دخل و تصرف در م ــده ای وج قانع کنن
ــت. آیا مخابرات از میلیون ها مشترک خود این اجازه  ــان اجازه داش ایش

را کسب کرده است؟
ــت؟ آیا نباید کسی  ــائبه ای بر درآمد های مخابرات نیس ــما ش به نظر ش
ــرعی مطروحه در معامله با مخابرات را برای مردم  پاسخ به سواالت ش

متشرع به نحو مقتضی بدهد؟
ــخ گویی  ــای زیادی زد و در مقام پاس ــن رابطه حرف ه ــوان در ای می ت
جواب هایی را ارائه داد اما خواهش می کنم این بار جنس پاسخ ها جنس 

توجیه و سر هم بندی نباشد.
ــی که به این  ــت؛ مردم ـــر حالل و حرام مال مـردم اس ــوع بر س موض
موضوع اعتقاد قلبی و شرعی دارنـد و بـه عنوان یک دغدغه به آن فکر 
ــفاف  ــته و همه چیز را ش می کنند. پـس لطفـا کمـر همـت خـود را بس

به مردم بگویید. 

 Monitor: 11” Bright LED               

 Main Board: ---- 

CPU: Intel 3317U Core i5 1.70GHz    
RAM: 8 GB DDR3       

VGA: NVIDIA GeForce GT 740M DDR3 2 TB 

HDD: 128 GB mSATA SSD

Wِeight: 1.287 Kg               
Power: ----       
ODD: ----

Key Board: ----

Mouse: ----

Speaker: ----

JoyStick: ----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

حرام حرام است، حقوقی، حقیقی و خصوصی نمی شناسد
مهــد   ی غیبی 

تبدیل پذیر و پر سرعت

45/600/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

سیستمهفته
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ــات، جزئیات تازه و  ــئوالن بخش های مختلف وزارت ارتباط با معرفی مس
دقیق تری درباره برخی از طرح های در دست اجرای این وزارتخانه منتشر شد. 
یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات که از آن به عنوان مهم ترین پروژه 
فناوری اطالعات برنامه توسعه پنجم یاد می شود، شبکه ملی اطالعات است. 
ــازمان ها و منازل را به فیبرنوری  ــبکه ملی اطالعات، امکان دسترسی س ش
فراهم خواهد کرد و از پهنای باند قابل توجهی پشتیبانی می کند. با این وجود 
تصویر حاصل از اخبار منتشر شده در این مورد شبیه به آن چیزی نیست که 
از مقایسه نمونه ایرانی با نمونه های موجود در کشورهای توسعه یافته تر در 

ذهن تداعی می شود.
ــرکت ارتباطات زیرساخت به  ــئوالن ش در مهم ترین این اخبار، یکی از مس
ــروژه، از تخصیص پهنای باند 2 مگابیتی برای  ــوان مجری اصلی این پ عن
ــاس این خبر، شرکت ارتباطات زیرساخت  خانوارهای ایرانی خبر داد. بر اس
ــاخت های الزم برای دسترسی 400 هزار خانوار  ــازی زیرس در حال آماده س
به پهنای باند 2 مگابیتی است؛ در حالی که شبکه اینترنت از شبکه اینترانت 
ــایند به نظر  ــد. آن چه در این خبر عجیب و ناخوش در آن تفکیک خواهد ش
می رسد، موضوع پهنای باند از قبل تعیین شده برای کاربران است؛ در حالی 
که هنوز هیچ خبری هم از اجرا نیست و صرفا پروژه در گام های اولیه خود به 
سر می برد اما مسئوالن وزارت ارتباطات مانند گذشته، حد و اندازه نیاز مردم را 
خودشان تعیین کرده  و پهنای باند 2 مگابیتی را برای همگان تجویز کرده اند 
و این نشان می دهد که اصوال از نگاه وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطالعات 
برای مردم نیست و قرار نیست اتفاق شگفت انگیزی برای پهنای باند مردم 
و دسترسی عمومی به اینترنت رخ دهد بلکه صرفا شبکه ملی اطالعات یک 

ابزار توانمند و ایمن )با تاکید بیشتر( برای نیازهای بخش حکومتی است.
قصه پهنای باند 2 مگابیتی که احتماال مرثیه فردای ایرانیان خواهد بود، در 
ــورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی یا بیشتر کشورهای اروپایی یک افسانه  کش

ــت. مگر همین امروز تمام اپراتورهای ADSL خدمات چند مگابیتی به  اس
ــتریان خود ارائه نمی کنند؟ خوب اگر قرار باشد برای دریافت 2 مگابیت  مش
ــود، خریداری مودم ADSL برای  پهنای باند فیبرنوری تا منازل کشیده ش
ــاخت به وسعت خاک ایران  تمامی جمعیت ایران به صرفه تر از ایجاد زیرس
خواهد بود! گویا قرار است از ابتدا نگاهی بخیالنه نسبت به پهنای باند اینترنت 
ــتری نباشد. این  ــود تا هیچ کس در آینده مدعی پهنای باند بیش اعمال ش
سیاست کامال با سیاست دولت قبلی با تعیین پهنای باند 128 کیلوبیتی برای 
کاربران خانگی قابل قیاس است، با این تفاوت که در شرایط فعلی، مردم از 
ADSL استفاده می کنند و به 128 کیلوبیت محدودند و در آینده قرار است از 

فیبرنوری بهره مند باشند و سقف کوتاه 2 مگابیتی را باالی سر خود ببینند، در 
حالی که مردم کره جنوبی با فناوری FTTx در حال تجربه پهنای باند چند 
گیگابیتی هستند. اگر قرار نیست که فناوری به درد مردم بخورد، چه لزومی 
ــود؟ قصه 3G ایرانی که  دارد که برای وارد کردن و اجرا کردن آن هزینه ش
ــرعت ندارد و مکالمه تصویری آن مسدود شده، قصه اینترنتی  اینترنت پرس
ــتر نیست و قصه فیبر نوری که فرقی  که پهنای باندش 128 کیلوبیت بیش
ــتند که به کشورمان راه  با ADSL ندارد، قصه های فناوری های گرانی هس
ــتفاده کامل از آن ها محروم  یافته اند اما خودمان بنا بر تصمیم خودمان از اس
ــد که چرا  ــده ایم. در کنار این محدودیت ها، کاربر ایرانی با خود می اندیش ش
نباید حق انتخاب داشته باشد؟ فیبرنوری در یک زیرساخت متوسط می تواند 
100 مگابیت پهنای باند داشته باشد. حال اگر یک کاربر خانگی ایرانی بنا بر 
نیاز خود به پهنای باند 10، 20 یا حتی 100 مگابیتی نیازمند باشد، چرا باید 
ــدهای قانونی مواجه شود؟ مگر وزیر ارتباطات در وعده های  پیشاپیش با س
خود در مجلس بر این موضوع تاکید نداشت که اینترنت ایران شایسته مردم 
ایران نیست؟ چرا به مردم اجازه داده نمی شود که خودشان متناسب با نیاز و 

شایستگی خود اینترنت خود را انتخاب کنند؟

فیبر نوری نیامده محدود شد
1/470/000ريال وحید    صفایی

6/050/000 ريال
2/050/000 ريال
1/100/000 ريال

1/470/000 ريال

  INTEL  2.6  G1610/2MB
       INTEL  3.2  i5-3470/6MB

   AMD 3.3  AM3  1.5MB

     AM3  1MB 145  BOX  2.8

INTEL 2.6  G1610/2MB

1/130/000ريـال
1/130/000ريـال
2/150/000ريـال
2/620/000ريـال
1/520/000ريـال

      XFX ATI 5450 1GB D3  64bit
                ASUS  G210 1GB  DDR3  64bit

            XFX  GT620 2GB  DDR3  64bit

GIGA  GT630 2GB  DDR3 128bit       

XFX ATI 5450 2GB D3  64bit    

2/050/000 ريـال
1/130/000 ريـال
2/050/000 ريـال
2/210/000 ريـال
6/300/000 ريـال

ASROCK G41M-VS3 
 ELITE A780LM-M2 

   ELITE H61H2-A2 Deluxe USB3

  GIGA  H61M-S2P

  GIGA   Z77-D3H

---------

870/000 ريال
1/350/000 ريال
4/800/000 ريال
5/450/000 ريال

PASCAL 300W
PASCAL 400W

            GREEN GP 380A-HE    

GREEN GP 750B-OC

GREEN GP 850B-OC                        

900/000 ريــال
730/000 ريــال
730/000 ريــال
1/270/000 ريـال
1/270/000 ريـال

2GB kingston DDR2   800
2GB Apacer     1333
2GB kingMax   1333
4GB Apacer     1333

4GB  Geil         1333

6/700/000 ريال
6/500/000 ريال
6/100/000 ريال
8/100/000 ريال
19/100/000 ريال

  ACER Iconia A1-810
   ASUS MEMOPAD ME173

LENOVO A2107A-H

 AXTROM AX 8E01 
ASUS EPAD ME400cl

 سالم بایت. به تازگی ویندوز سیستم را ارتقاء داده ام. 
سخت افزار سیستم هم به این قرار اس؛ رم 2 گیگابایت، 
اما  گیگابایت   160 هارددیسک  و  گرافیک1گیگابایت 
متاسفانه خیلی کندتر از قبل شده است. به نظر شما مشکل 
از هارددیسک است یا از کارت گرافیک؟ لطفا راهنمایی ام 

کنید. با تشکر
مشخصات عنوان شـده نباید مشکلی در اجرای ویندوز ایکس پی داشته 
باشد. الزم است بـررسی کنید که تمام سخت افزارها به صورت دقیق 
و کامل نصب شـده باشند. نرم افزاری که به واسطه آن سرعت عمومی 
شود.  تعویض  سنگین  آنتی ویروس های  جمله  از  یابد  کاهش  سیستم 
دوباره  حتما  را  سیستم  و  نباشد  سیستم  بودن  ویروسـی  در  مشکلی 
برای  کنید.  مرتب  را  هارددیسک  درایوهای  است  بهتـر  کنید.  اسکن 
اینترنت مطالب  با یک جست و جوی ساده در  این منظور می توانیـد 

بسیاری دریافت کنید.

و  دارم   4520 پروبوک  اچ پي  لپ تاپ  من  سالم   
لطفا  نمي کند.  عمل  صفحه  نور  تنظیمات  فانکشن  دکمه 

راهنمایی ام کنید. با تشکر   
برای این منظور باید به سایت سازنده مراجعه کرده و درایورهای مربوط 
ــد. عموما این درایورها  ــات جانبی را دانلود و دوباره نصب کنی به امکان
ــتند. در صورتی که  ــایی و دریافت هس ــا نام Lancherها قابل شناس ب

دیسک حاوی درایورها را دارید از آن نیز می توانید استفاده کنید.
 سالم بایت. بعضی از مواقع حافظه فلش را حدود 3 تا 
4 ساعت به دستگاه دیجیتال وصل می کنم و بعد از این که 
از دستگاه جدا می کنم خیلی داغ می شود. آیا این کار باعث 

آسیب به فلش می شود؟   
ــدن عمر کاالی دیجیتال و در برخی  به صورت معمول گرما باعث کوتاه ش
ــت که شرایط موجود را از  ــود. از این رو بهتر اس موارد از بین رفتن آن می ش
فلش دور کنیم. به تجربه موارد زیادی دیده شده که فلش در آن سوخته است.

| Tablet |

| RAM |

| Power |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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با توجه به این نکته که با پیشرفت علم تمامی ابزارها 
به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند، الزم است 
بعضی از ابزارها به روز شده و ما هم خودمان را آماده 
در  کنیم.  استفاده  آن ها  از  دیگر  شکلی  به  تا  کنیم 
حال حاضر تمامی افراد برای تهیه عکس یا فیلم از 
دوربین های دیجیتال استفاده می کنند و دیگر خبری 
از دوربین های معمولی نیست. شما اگر به یک سفر 
معمولی یا یک مهمانی خانوادگی کوچک بروید تلفن 
که  چیزی  هر  از  و  بوده  دستتان  در  مدام  همراه تان 
خاطرات  و  گرفته  عکس  می کند،  جلب  را  نظرتان 
این  در  می کنید.  ثبت  شکل  این  به  را  خود  خوش 
شرایط همان طور که خودتان هم به نتیجه رسیده اید 

دوربین ها  که  حافظه ای  به  توجه  با  عکس ها  تعداد 
از گذشته شده است و دیگر شما  بیشتر  بسیار  دارند 
قادرید بدون محدودیت عکس گرفته و در نهایت اگر 
کنید.  حذف  آسانی  به  را  آن  نپسندیدید،  را  عکسی 
باشد  آمده  به وجود  این مشکل  برای شما هم  شاید 
که بعد از مدتی به آسانی نتوانید عکس های خود را 
و  دست  خود  برای  مرتبی  آلبوم  و  کرده  دسته بندی 
از دستتان  این شرایط مدیریت عکس ها  پا کنید. در 
را گم  خارج شده و ممکن است حتی خاطرات خود 
کنید. نرم افزاری که قصد داریم به شما معرفی کنیم 
به شما کمک خواهد کرد که به آسانی برای خود آلبوم 
تصاویر  خلق  با  حتی  و  کرده  تهیه  دیجیتال  عکسی 
گرافیکی عکس های خود را در قاب های زیبایی قرار 
 Picture Collage Maker نرم افزار که  این  دهید. 
 Pearl نرم افزاری  شرکت  از  محصولی  دارد  نام 

Mountain است.

ساخت  با  نرم افزار  این  کمک  با  می توانید  شما 
کنار  در  دادن عکس هایتان  قرار  و  گرافیکی  تصاویر 
به  توجه  با  و  کرده  درست  جدیدی  عکس های  هم 
عالقه خود آن ها را در آلبوم های مختلف قرار دهید. 
هم  دیگری  جالب  کارهای  می توانید  همچنین 
مثال  طور  به  دهید.  انجام  برنامه  این  از  استفاده  با 
می توانید تقویم، کارت تبریک یا پوستر طراحی کنید. 
محیط  نرم افزار  این  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 

راحتی  به  مي توانید  شما  است.  آن  آسان  گرافیکی 
با این محیط گرافیکی کار کرده و به نتیجه دلخواه 
خود دست پیدا کنید. از دیگر ویژگی های این نرم افزار 
می توان به این مورد اشاره کرد که شما با استفاده از 
آن می توانید مجموعه های بسیار جالبی از عکس های 
که  نیست  مهم  بدانید  است  جالب  و  ساخته  مختلف 
این  دارد.  اندازه ای  چه  عکسی  هر  مجموعه  این  در 
نرم افزار قاب عکس هایی به صورت آماده دارد که شما 
می توانید از آن ها استفاده کرده و عکس های خود را 
در قاب های زیبایی قرار داده و در نهایت این قاب ها را 
در یک گالری دیجیتال یا آلبوم دیجیتال در کنار هم 
قرار دهید. شاید بتوان گفت این نرم افزار کامل ترین 
زمینه  این  در  که  است  نرم افزاری  قدرتمندترین  و 
وجود دارد. زیرا امکانات بسیار زیادی را برای ویرایش 
عکس ها در اختیار شما قرار خواهد داد. عالوه بر این 
فرمت های  با  عکس ها  کلیه  از  نرم افزار  این  موارد 
 TIFF و PNG ،TGA ،WMF ،GIF ،JPG ،BMP

پشتیبانی می کند و شما می توانید عکس های خود را از 
هر وسیله دیجیتالی به این نرم افزار منتقل کنید. این 
نرم افزار با کلیه نسخه های ویندوز سازگار است و شما 

می توانید آن را از نشانی
http://picture�collage�maker.en.softonic.

com

دریافت کرده و آلبومی را برای خود طراحی کنید.

ــماره گذشته تالش کردیم تا شما عزیزان  طی پنج ش
را با برخی از ابزارهای کنترل پنل آشنا کنیم. در ادامه 
این مطالب و در این شماره نیز به بررسی ابزاری دیگر 

از این پنل مدیریتی ویندوز می پردازیم.
ــت که استفاده از آن  Desktop Gadget ابزاری اس

می تواند برای بسیاری از کاربران ویندوز جذاب باشد. 
این ابزار به شما امکان  می دهد از گجت هایی استفاده 
ــیار کارآمد و البته دوست داشتنی هستند.  کنید که بس
ــی کنترل  ــه نماند همان طور که در ابتدای بررس ناگفت
پنل نیز اشاره کردیم، ابزارهایی که ما در این مجموعه 
ــوط به ویندوز  ــما عزیزان معرفی می کنیم، مرب به ش
ــت و طبیعتا بسیاری از آن ها  ــافت اس هفت مایکروس
ــافت وجود  ــرل پنل ویندوز اکس پی مایکروس در کنت
ــدوز و کلیک  ــس از ورود به کنترل پنل وین ــدارد. پ ن
ــد  ــره ای باز خواهد ش روی Desktop Gadget پنج
ــت. از جمله این  ــده اس که در آن گجت هایی تعبیه ش
ــی، پازل، ساعت،  گجت ها می توان به گجت هواشناس
ــا کلیک روی هر  ــاره کرد. ب ــم و موارد دیگر اش تقوی
ــا را روی صفحه  ــک از این گجت ها می توانید آن ه ی
ــد. امکان جابه جا  ــته باش ــکتاپ ویندوز خود داش دس
ــلیقه  کردن آن ها نیز وجود دارد و کاربر می تواند به س
خود مکان قرار گرفتن گجت های مورد عالقه خود را 
تعیین کنید. هر کدام از این گجت ها بر حسب عملکرد 
ــت که با کلیک روی قسمت  خود دارای تنظیماتی اس
ــد به این نکته  ــت. بای تنظیمات آن قابل مدیریت اس
ــی از این گجت ها با اتصال به  ــاره کرد که برخ نیز اش
ــت و بدون اینترنت کارایی  ــتفاده اس اینترنت قابل اس
ــوان مثال گجت آب و  ــت. به عن چندانی نخواهد داش
ــه پایگاه های  ــت با امکان اتصال ب هوای ویندوز هف
اینترنتی هواشناسی بین المللی، به روز می شود و عالوه 
ــکونت شما،  بر نمایش وضعیت جوی منطقه محل س
ــما اعالم  ــی هوای روزهای آینده را نیز به ش پیش بین
ــد. درباره این گجت باید این نکته را نیز عنوان  می کن
ــس از مراجعه به بخش  ــت کاربر پ ــرد که الزم اس ک
ــهر محل سکونت خود را ثبت کند تا آب  تنظیمات، ش

و هوای همان شهر برای او به نمایش گذاشته شود.

دریافت گجت های جدید
ــدوز به همان  ــد گجت های وین ــر فکر می کنی اما اگ

ــاهده می کنید محدود  تعدادی که در ویندوز خود مش
است باید بدانید که دچار اشتباه شده اید. شما می توانید 
با اتصال به سایت اختصاص گجت های مایکروسافت، 
گجت های جدیدی را به ویندوز خود اضافه کنید. این 
ــس از کلیک روی  ــت. پ ــوار نیس ــز چندان دش کار نی
Desktop Gadget در کنترل پنل و باز شدن پنجره 

 Get more ــوان ــه آن، گزینـه ای با عنـ ــوط بـ مرب
gadgets online را مشاهده خواهید کرد که کلیک 

ــایت مورد نظر هدایت می کند.  ــما را به س روی آن ش
ــتفاده از این ابزار کنترل پنل آشنا  حاال که با نحوه اس
ــدید باید این نکته را نیز بدانید که راه میان بری نیز  ش
ــدوز وجود دارد.  ــرای ورود به پنجره گجت های وین ب
ــت  ــکتاپ ویندوز هفت خود راس اگر روی صفحه دس
ــاهده، گزینه  کلیک کنید در میان گزینه های قابل مش
ــا کلیک روی آن،  ــز خواهید دید که ب Gadget را نی

ــد و شما می توانید  همان پنجره گجت ها باز خواهد ش
ــورد نظر خود را  ــب عالیق خود گجت های م بر حس

انتخاب کنید.

گجت چیست؟
ــاید بد نباشد حاال که ازگجت های ویندوز سخن  اما ش
ــاره موجودیت آن صحبت  ــه میان آمد کمی هم درب ب
ــود، ابزارهای  کنیم. در معنای واژه گجت گفته می ش
ــا الکترونیکی خاصی که دارای  کوچک مکانیکی و ی
ــتند اما با این وجود کاربرد زیادی  اندازه کوچکی هس
برای کاربران و استفاده کنندگان خود دارند. اطالعات 

ــان می دهد خود واژه گجت نیز از  ــت آمده نش به دس
ــوی به معنای قطعه اساسی گرفته شده  واژه ای فرانس

که در واقع همان مفهوم مورد نظر را دارد.
احتماال برای شما نیز جالب است اگر بدانید واکمن های 
کوچکی که سال ها پیش رونق فراوانی پیدا کرده بود، 
ــت که  نمونه ای از گجت های مربوط به آن سال هاس
ــت به یکی  انقالبی در صنعت خود ایجاد کرد و توانس
ــاز کاربران تبدیل  ــن ابزارهای مورد نی از کاربردی تری
ــول های بازی  ــی های تلفن بیسیم، کنس ــود. گوش ش
ــوان نمونه هایی دیگر  ــا را نیز می ت ــک و تبلت ه کوچ
ــال های اخیر این  ــه در س ــت. البت ــا دانس از گجت ه
ــتر در قالب  گجت ها رنگ تازه ای به خود گرفته و بیش
ــت؛ نرم افزارهایی که  نـرم افزاری خودنمایی کرده اس
ــادگی روی سیستم عامل کاربران نصب می شود  به س
ــار آن ها قرار می دهد. با  ــات تازه ای را در اختی و امکان
ــن توضیحات احتماال متوجه رابطه میان این ابزار با  ای
ــده اید. اگر به خطر داشته  نام »کارآگاه گجت« نیز ش
ــخصیتی کارتونی بود که از  ــید کارآگاه گجت ش باش
ــی خود  ــای متعددی  برای انجام کارهای پلیس ابزاره

استفاده می کرد.
این ابزارها گاهی در دست های او قرار داشت و گاهی 
ــد. این همان مفهوم  از جیب و یا کاله او خارج می ش
ــان می دهد می توان با استفاده از  ــت که نش گجت اس
ــیاری از کارهای  ــی کوچک اما کاربردی بس ابزارهای

مورد نیاز را انجام داد.
مصطفی عبد    الهی 

 در سیستم من هنگام حذف برخي از فایل ها پیام خطایي نمایش داده 
شده و سیستم مانع از پاک شدن فایل مربوطه مي شود. لطفا راهنمایي کنید 

که مشکل از کجا مي تواند باشد؟
09360003610

حذف یـک فایل، معموال بسیار ساده است. برنامه ای که در حال کار با آن هستید 
ممکن اسـت پیـش از پاک کردن یک فایل، یک پیام هشدار به شما بدهد و از شما 
بخواهـد که پیـش از اجرای این عمل، تایید کنید که واقعا خواهان حذف آن فایل 
هستیـد. وقتی چنیـن وضعیتی رخ می دهد که مي خواهید یک فایل را حذف کنید 
اما یـک پیام هشدار به شما می گوید که آن فایل را نمی توان حذف کرد، در مرحله 
اول باید مشخص کنید که آیا آن فایل به وسیله یک برنامه دیگر در حال استفاده 

هست یا خیر.
در اکثر موارد، ویندوز نام برنامه ای را که در حال استفاده از فایل مسئله دار است به 

شما می گوید. 
 اما گاهی حتی بستن یک برنامه کاربردی استفاده کننده یک فایل نیز کافی نیست. 
این وضعیت به دلیل مسئله دار بودن آن برنامه رخ می دهد و حتی چنین برنامه ای 

پس از بسته شدن نیز اجازه حذف شدن فایل را فراهم نمی کند. 
به عنوان مثال وقتی از بعضی از برنامه های کاربردی خارج می شوید، به طور کامل 

بسته نمی شوند و در زمینه در حال اجرا باقی می مانند.
راست  پایین  بخش  در  ویندوز  در  آیکن  یک  به صورت  است  ممکن  برنامه ها  این 

صفحه ظاهر شوند. 
اگر برنامه کاربردی استفاده کننده از فایلی که می خواهید حذف شود بسته شده باشد 
و در System Tray نیز آیکنی نداشته باشد و نتوانید آن فایل را حذف کنید، ممکن 
است با برنامه ای برخورد کرده باشید که ضعف برنامه نویسی دارد و حتی پس از خروج 
از برنامه به طریق عادی، فایل های مورد استفاده خود را آزاد نمی کند. برای بستن این 

نوع برنامه از Windows Task Manager استفاده کنید. 
اگر هم چنان مشکل وجود داشت، ناتوانی در حذف یک فایل می تواند نشانه خرابی 
در  فایل  آن  که  دیسک سخت  از  ناحیه ای  که  معنی  بدین  باشد.  فایل  سیستم  در 
یا  نرم افزاری  مسئله  یک  می تواند  خرابی  این  است.  شده  خراب  شده،  ذخیره  آن 

سخت افزاری باشد.

 لطفا توضیح دهید که آیا وجود ابزار Security Center در ویندوز 
ویستا براي سیستم مفید مي باشد یا خیر؟ آیا این امکان وجود دارد که 

بتوانم این ابزار را در سیستم خود غیر فعال کنم؟ 
09360003760

ابزار Security Center که در ویندوز ویستا موجود است و به منظور آگاهی دادن 
از  اعم  ویندوز،  روی  شده  نصب  امنیتی  نرم افزارهای  و  امنیتی  تنظیمات  از  کاربر 

آنتی ویروس ها و فایروال ها به کار می رود.
اما ممکن است شما به هر دلیلی عالقه ای به نصب نرم افزارهای امنیتی روی سیستم 
اخطار  پیام های  صورت  این  در  باشید.  نداشته  سرعت  شدن  کند  برای  فرض  بـه 

Security Center براي شما نمایش داده خواهد شد.

در صورتی که امنیت سیستم شما در اولویت نیست با استفاده از روش زیر مي توانید 
ابزار فوق را غیر فعال کنید.

راست کلیک  نارنجی(  تعجب  Security Center در تسکبار )عالمت  آیکن  روی 
کنید و Open Security Center را انتخاب کنید.

 Change the عبارت  در سمت چپ صفحه روی   Security Center پنجره  در 
way Security Center alerts me کلیک کنید. خواهید دید که پنجره جدیدی 

 Do you want to be notified of security issue باز می شود و از شما سوال
را می پرسد. در این پنجره گزینه سوم یعنی

Don't notify me and don't display the icon � not recommended

 Security Center را انتخاب کنید. هم اکنون کار تمام است و شما دیگر از این پس
را مشاهده نخواهید کرد.

با  را   Textbox و   Auto shape در  موجود  اطالعات  می خواهم   
اطالعات داخل سلول در اکسل با یکدیگر مرتبط کنم. لطفا راهنمایی 

کنید که چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ 
09360009877

مراحل کار به روش زیر می باشد:
 اوال یک Text Box یا یک AutoShape رسم کنید.

 حاال Text Box یا AutoShape ایجاد شده را انتخاب )select( کنید.
 روی Formula Bar نوار باالی صفحه که فرمول ها در آن نمایش داده می شوند 

کلیک کنید و عالمت = را تایپ کنید.
 حال روی سلول مورد نظرتان کلیک کنید و کلید Enter را فشار دهید.

Au� یا Text Box  ممان طور که مشاهده می کنید اطالعات سلول مورد نظرتان به
toShape به صورت لینک منتقل شده است.

Au� یا   Text Box به  را  دلخواه تان   Format معمول روش های  از  می توانید   ااال 
toShape بدهید.

ساره چرکزی 

عکس هایتان را سر و سامان دهید
 گلسـا ماهیـان

زندگی در سایه گجت ها
آشنایی با ابزارهای کنترل پنل )قسمت ششم(

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــناد را برای  ــار یکی از نـرم افزارهای کار با اس این بـ
ــرم معرفی  ــدگان محت ــما خوانن ــا به ش iDeviceه

ــه برای  ــادی در این زمین ــای زی ــم. برنامه ه می کنی
ــده که برنامه معروف  ــر ش ــتم عامل iOS منتش سیس
Documents To Go یکی از آن ها است اما معروف 

ــب بودن آن برای  بودن یک برنامه دلیلی برای مناس
ما نیست.

ــا  ــان ب ــی زبان ــگی فارس ــکالت همیش ــی از مش یک
شرکت هایی که بنا به دالیلی با تبعیض رفتار می کنند، 
ــگی پشتیبانی از زبان فارسی است و این  بحث همیش
مشکل در نمایش و ویرایش اسناد اهمیتی دو چندان 
ــناد مختلف  دارد. به همین خاطر برای کار کردن با اس
ــی، برنامه ای حرفه ای را به  و به خصوص اسناد فارس
ــما معرفی می کنیم که هم از زبان فارسی پشتیبانی  ش
ــما فراهم  ــم بهترین امکانات را برای ش ــد و ه می کن

آورده است.
 Byte ــرکت ــط ش ــه توس ــزار Office HD ک نرم اف
ــای کاربران  ــده، از محبوب ترین برنامه ه ــر ش منتش
ــترده ای را تحت  ــت و فرمت های متنی گس آیفون اس
 DOC ــش خود قرار می دهد که شامل فایل های پوش
 TXT و   DOCX ،XLS ،XLSX ،PPT ،PPTX

ــود. از این نظر این برنامه کامال شبیه ابزارهای  می ش
ــت و در آن تمامی  ــد Office اس ــزی و قدرتمن رومی
ــای کاراکتر ها، کلمات، جمالت  امکانات قالب بندی ه

ــت. با استفاده از این  ــده اس و پاراگراف ها قرار داده ش
ــاهده   ــتید به راحتی به ویرایش و مش برنامه قادر هس
ــالیدهای  ــای Word و Excel بپردازید و اس فایل ه

خود را نیز تغییر دهید.
ــندتان را  ــخه از س ــر می خواهید همان جا یک نس اگ
ــید زیرا با استفاده از  ــید اصال نگران نباش ــته باش داش
ــتیبانی  ــن برنامه از آن پش ــاوری AirPrint که ای فن
ــند را چاپ کنید. در قسمتی دیگر  می کند می توانید س
 PDF از نرم افزار می توانید هر فایل متنی را به فرمت

تغییر دهید.
ــتیبانی از سیستم های ابری  این نرم افزار با امکان پش
ــری DropBox ،SkyDrive و  ــتم اب ــه از 3 سیس ک
Google Drive تشکیل می شود، می تواند دسترسی 

اسناد شما را بیشتر کند.
ــان را می توانید به ده  ــی فایل های تولیدی خودت تمام
ــن بابت هیچ  ــره کنید و از ای ــت متنی رایج ذخی فرم

نگران نباشید.
ــزار در زمینه  ــن نرم اف ــر از ویژگی های ای ــی دیگ یک
ــی در  ــی، قانون راست نویس ــتیبانی از زبان فارس پش
ــت که آن را نیز رعایت کرده است. ــی اس زبان فارس

ــازگاری خوبی با برنامه های دیگر دارد و  این برنامه س
ــایر برنامه ها  می توانید به راحتی متن و تصاویر را از س

به سند متنی خود انتقال دهید.
 iOS ــتم عامل  سیس ــرای  ب  Office HD ــزار  نرم اف

 Byte ویرایش های 4.2 به بعد مناسب است. شرکت
ــتم عامل  برای تمامی محصوالت اپل که دارای سیس
iOS هستند نسخه های مخصوصی ارائه کرده است و 

ــمت نشانی اینترنتی نسخه آیفون آن را  ما در این قس
با حجم MB 5 برای شما قرار داده ایم.

dl1.apptrackr.ir/admin1/9/ipad/OfficeHD�
v5.1.2�%28www.AppleApps.ir%29.ipa

حسین سید    آباد    ی 

اسناد حرفه ای برای فارسی زبانان

ــبک  بازی این هفته یک بازی ایرانی و با کیفیت در س
ــادی اولین محصول  ــازی مزرعه ش ــت. ب مدیریتی اس
ــط موسسه بازی  ــت که توس ایرانی مدیریت مزرعه اس
ــتم عامل آندروید و iOS منتشر  ــانه برای دو سیس رس
ــما با یک خانواده  ــادی ش ــت. در مزرعه ش ــده اس ش
ــد دارند با هدف  ــی ارتباط برقرار می کنید که قص ایران
ــزرگ گل، قدم در راه تولید و  ــیدن به یک مزرعه ب رس
ــما با یک زمین  کار آفرینی بگذارند. در ابتدای بازی ش
ــتید که باید با استخدام کارگرها و آماده  بکر مواجه هس
کردن زمین های مختلف درآمد خود را به تدریج افزایش 
ــترش دهید. شما باید  دهید تا بتوانید مزرعه خود را گس
ــد تولید و فروش را خودتان انجام  به تدریج تمام فرآین

دهید و مزرعه خود را با ساختن ساختمان های کارگران، 
ــات دیگر پیشرفته کنید. در  انبار، مرکز فروش و تاسیس
این بازی ماموریت های مختلفی به شما سپرده می شود 
ــما افزایش می یابد.  ــراز مزرعه ش ــه با انجام آن ها ت ک
ــیار  ــه بازاریابی در یک کار تولیدی بس ــد ک یادتان باش
مهم است. این کار در بازی توسط کاراکتر اصلی بازی 
یعنی سهراب به خوبی انجام می شود. همچنین به این 
ــید که برای رسیدن به اهداف بزرگ باید  نتیجه می رس
با گام های کوچک و محکم شروع کنید. برای دریافت 
ــخه آندروید این برنامه با حجم MB 30 به نشانی  نس

زیر مراجعه کنید.
www.myhappyfarm.ir

 HTC Chacha بایت عزیز سـالم. لطفا به سـواالتم در مورد گوشی 
پاسـخ دهید. اول این که چه طور می شـود اینترنت 3G  را غیر فعال کرد. 
چون مدام شـارژ گوشـی کم می شـود. دوم این که حـروف پیامک های 
فارسی جدا جدا نشان داده می شود. آیا امکان نصب فارسی ساز پیامک و 

منو وجود دارد؟ و در نهایت فلش زنون بهتر است یا LED؟
 GSM در صفحه تنظیمات به قسمت شبکه های بیسیم رفته و در شبکه های موبایل فقط

را انتخاب کنید، این کار تاثیر مناسبی در کاهش مصرف باتری دارد.
برای سوال دیگر شما می توانید رام های سفارشی فارسی و یا رام های رسمی عربی را 
نصب کنید و یا از برنامه های کیبورد فارسی مانند Persian Soft Keyboard استفاده 
کنید. البته برای استفاده از همان زبان عربی گوشی در تنظیمات گوشی به قسمت زبان و 
کیبورد بروید و کیبورد عربی را انتخاب کنید و سپس در قسمت نوشتن پیامک جدید چند 
ثانیه بر روی صفحه کلیک کنید و بعد به قسمت Input Method وارد شوید و کیبورد 

عربی را انتخاب کنید.
حاال با استفاده از دکمه lng که مخصوص این گوشی است می توانید زبان را به راحتی 

تعویض کنید. البته برای منو حتما انگلیسی را انتخاب کنید.
برای سوال سوم فناوری زنون به عنوان یک امکان پیشرفته در گوشی های دوربین دار 
سطح باال قرار دارد. فلش های زنون در مقایسه با فلش های LED روشنایی بیشتری ایجاد 
کرده و سرعت شاتر دوربین را 150 برابر می کند و همین عامل باعث می شود تا از این نوع 

فلش در دوربین های حرفه ای و گوشی های پیشرفته استفاده شود.
نور فالش زنون شدیدتر از فلش های معمولی است و این باعث می شود تصاویر براق تر و 
جذابتر دیده شوند. عالوه بر این عکس هایی که با استفاده از این نوع فلش گرفته می شود، 
نیاز به تنظیم نور یا کنتراست ندارند ولی در عوض برای فیلم برداری و یا استفاده از فلش 

به عنوان چراغ قوه LED بهتر است.
فلش زنون مناسب عکاسی از سوژه های بزرگ است. مثال یک عکس با اعضای خانواده 
ولی در حالت ماکرو معموال مشکل ایجاد می کند و به خاطر ولتاژ باالی آن  نمی توان با 

آن فیلم برداری کرد.

 سالم بایت عزیز. هنگام اجرای آهنگ توسط پلیر خود گوشی با اخطار 
)حافظه کافی نیست( مواجه می شوم. مشکل از کجاست؟

با یک پلیر متفاوت و سبک تر این کار را امتحان کنید. برنامه های اضافی را ببندید. زیرا 
ممکن است حافظه RAM شما پایین باشد و برای واکشی Trackهای موسیقی فضای 

کافی نداشته باشید. بهتر بود نام گوشی خود را نیز ذکر می کردید.

 سـالم بایـت. می خواهـم MMS گوشـی ام را فعال کنم. سـیم کارت 
ایرانسل و مدل گوشی نوکیا C5 است. لطفا راهنمایی ام کنید.

جهت دریافت تنظیمات MMS ایرانسل و فعال نمودن آن ها کافی است یک SMS به 
شماره 2225 بزنید با محتوای زیر:

حرف s [space] مارک گوشی [space] مدل گوشی
" حرف S ]فاصله[ مارک گوشی ]فاصله[ مدل گوشی"

مثال برای گوشی شما باید پیام S Nokia C5 و یا کد #5*3*140* را وارد کنید.

 ســالم بایت. لطفـا توضیـح دهیـد که  گوشــی های طـرح ساعت 
مچی چه جایگاهی در دنیـای تلفن های همـراه دارنـد و بهترین مدلش 

را معرفی کنید.
ساخت  آن ها  مهم ترین  که  شده  ساخته  گوشی ها  این  از  مختلفی  مدل های  کنون  تا 
شرکت های سامسونگ، سونی، اپل و iMobile است. بیشتر این گوشی ها از حافظه کمی 
برخوردار هستند و یا بعضی مدل ها مانند گوشی ساخت سامسونگ به عنوان یک وسیله 

جانبی که با محصوالت دیگر سامسونگ همگام می شوند، کاربرد دارند.
گوشی ساخت سونی با اکثر وسایل آندرویدی جفت می شود و محصول اپل یک محصول 
منحصر به فرد و کامل است و مثل همیشه از کیفیت طراحی و ساخت باالیی برخوردار 
است. به هیچ وجه از طرح هایی که محصولی ناشناخته از یک شرکت نا معتبر هستند، 

خریداری نکنید.

 سـالم بایـت من یـک گوشـی GLX T2 دارم. می خواهـم بدانم که 
سیستم عامل این گوشی چیست؟ و سایتی را معرفی کنید که بازی هایی 

برای این گوشی ارائه دهد.
این گوشی فاقد سیستم عامل بوده و ظاهرا دارای پلتفورم جاوا است که نسخه جاوای آن 
در دسترس نیست و اگر نرم افزار و بازی برای اجرا روی این گوشی باشد باید به سراغ 

برنامه های جاوا بروید ولی بیشتر کاربران این گوشی از این مسئله گله دارند.

 لطفا یک برنامه برای تبدیل فایل های تصویری به فرمت های رایج در 
گوشی معرفی کنید.

 ImTOO 3GP Video Converter شما می توانید برای این کار از برنامه ای به نام
استفاده کنید.

 در سیسـتم عامل سیمبین برای غیر فعال کردن اسکرین سیور بعد از 
نصب باید چه کرد؟

بعد از نصب به مسیر menu/thems/option/edit/power saver بروید و قسمت 
Power Saver  را به Screen Saver تغییر دهید. البته باید این را بگویم که برنامه 

باید حتما در پوشه C نصب شده باشد.

شادی در مزرعه ایرانی

همیشه کمبود حافظه داخلی گوشی های آندروید یکی از 
مشکالت کاربران بوده که برای جبران آن راه هایی مانند 
استفاده از نرم افزارهای انتقال اطالعات پیشنهاد می شد 
که کمی حوصله نیاز داشت تا هر چند وقت یک بار این 
عمل صورت گیرد اما در ترفندی که این هفته به شما 
پیشنهاد می دهیم دیگر نیازی به این کار نیست. چون در 
این روش شما می توانید کارت حافظه 8 گیگابایتی خود را 
به جای حافظه داخلی گوشی جا بزنید. این کار به راحتی 
صورت می گیرد به شرطی که گوشی شما روت شده باشد 
تا بتوانید به فایل های سیستمی دسترسی داشته باشید. در 
این ترفند باید از فایل منیجرهای گوشی های روت شده 
 Root Browser و Root Explorer که می توان به
Supe�  ششاره کرد، استفاده کنید و یادتان باشد که در

rUser آن ها را تایید کنید. حاال با استفـاده از برنامـه 

مدیریـت فایل تـان به مسیر System بروید و وارد پوشه 
 vold.fstab شوید. در این پوشه باید فایلی را با نام etc

پیدا کنید و آن را توسط ویرایشگر متنی مخصوص مدیر 
فایل تان باز کنید. با باز کردن فایل باید به قسمتی از 
بین  متن بروید که کلمات ext_card و sdcard در 
#MTD�BSP�LC�uSD_and_" دو خط با محتوای

پس  باشد.  گرفته  قرار   "eMMC_coexistence�00

از این باید جای دو کلمه ext_card و ext_card را 
عوض کنید تا نتیجه به صورت زیر تغییر یابد:

dev_mount ext_card /mnt/sdcard auto /

devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host

dev_mount sdcard /mnt/ext_card 16 /de�

vices/platform/msm_sdcc.3/mmc_host/

mmc0

سپس باید گوشی را دوباره راه اندازی کنید. پس از این کار 
در صورتی که در ظاهر برخی از آیکن های گوشی مشکلی 
مشاهده کردید می توانید آن را Reset Factory کنید و 
به دلخواه می توانید، حافظه داخلی را هم پاک کنید. با این 
کار مشکل برطرف می شود ولی اطالعاتتان از بین می رود. 
پس یادتان باشد که از اطالعات خود حتما نسخه پشتیبان 
تهیه کنید. این ترفند ممکن است روی بعضی از گوشی ها 
جواب ندهد. پس از اتمام این مراحل حاال یک گوشی 
با حافظه داخلی به اندازه کارت حافظه تان دارید و دیگر 
از دردسرهای پر شدن حافظه و انتقال اطالعات خالص 
از مزیت های یک  بار دیگر یکی  این کار  با  می شوید. 
سیستم عامل متن باز را همچون آندروید مشاهده می کنید 
و توجه داشته باشید که هنوز کارهای گسترده تری وجود 

دارد که می تواند به راحتی محدودیت ها را برطرف کند.

کمبود حافظه در آندروید بی معنا می شود

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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 Dream Chronicles .ــام دارد ــه Dream Chronicles ن ــازی کوچک این هفت ب
مجموعه ای از بازی های Hidden Object است.

ــکل از  ــا یک تصویر دو بعدی که متش ــما در هر بخش ب ــبک از بازی، ش ــن س در ای
المان های مختلف است، رو به رو می شوید. این المان ها طوری در تصویر قرار گرفته اند 
که کم تر به چشم می آیند و به طور ماهرانه ای پنهان شده اند. برای عبور از هر مرحله 
باید همه المان های پنهان صفحه را پیدا کرده و آن ها را به طوری منطقی با یکدیگر 
ترکیب نمایید تا معمای آن صفحه حل شود. هر المانی که می یابید، در پایین صفحه 
ــود. سپس هر جا که الزم بود از یکی از این  ــما نمایش داده می ش در نوار ابزارهای ش
ــته و در محل مورد نظر قرار می دهید.  ــتفاده کنید، آن را از این نوار برداش ابزارها اس
ــطح صفحه پراکنده  عالوه بر این در تمام مراحل بازی الماس های کوچکی نیز در س
ــا می توانید امتیاز  ــت اما با پیدا کردن آن ه ــدا کردن آن ها الزامی نیس ــده اند که پی ش

بیشتری به دست آورید.
ــخت و جالبی را مطرح می کند که حل کردن  برخی از مراحل این بازی معماهای س
ــت. اگر در پیدا کردن برخی از المان های پنهان عاجز شدید،  آن ها خالی از لطف نیس
ــنایی با زبان انگلیسی به  ــد. آش کمی صبر کنید تا محل اختفای المان پنهان بدرخش
حل کردن معماهای این بازی کمک می کند و چه بسا بتوانید با استفاده از این بازی 

دایره کلمات انگلیسی خود را نیز افزایش دهید.
در صورت تمایل این بازی کوچک را با حجم 17 مگابایت از نشانی زیر دریافت کنید.
http://byte3.persiangig.com/DreamChronicles.zip

رویای اسرارآمیز

 مـن بازی  Crysis 3  را نصب کردم ولی موقع اجرا پیام زیر نمایش 
داده می شود. آیا راهی وجود دارد تا بدون اعمال تغییر در سیستم، بازی 

را اجرا کرد؟
 You Need A DX 11 Capable GPU To Play Crysis 3

 DirectX هر یک از انواع کارت های گرافیک بازار توانایی پشتیبانی از برخی از انواع
و نمونه های قدیمی تر آن را دارند.

به عنوان مثال اگر کارت گرافیکی بتواند از DirectX 10 پشتیبانی کند، می تواند از 
تمام نسخه های پیشین نیز بهره ببرد اما امکان استفاده از کتابخانه های مدل باالتر 

در آن وجود ندارد.
بازی Crysis 3 برای اجرا به کارت گرافیکی با توانایی اجرای DirectX 11 نیازمند 
است. اگر کارت گرافیک رایانه شما امکان پشتیبانی از این کتابخانه را نداشته باشد، 
تحت هیچ شرایطی نمی توانید بازی را روی رایانه خود اجرا کنید. دقت داشته باشید 
که گاهی این مشکل نه به دلیل ناتوانی کارت گرافیک بلکه به علت نصب نبودن 
درایورهای مناسب کارت گرافیک رایانه به وجود می آید. ابتدا با بررسی توانایی های 
این  می تواند  شما  گرافیک  کارت  که  کنید  حاصل  اطمینان  خود،  گرافیک  کارت 
از  قطعه  این  گرافیک،  کارت  ناتوانی  در صورت  نه، سپس  یا  کند  اجرا  را  کتابخانه 

رایانه خود را ارتقاء دهید.
را   DirectX 11 توانایی اجرای کتابخانه  تقریبا تمام کارت های گرافیک سری 10 
دارند. در کنار این نیازمندی، رایانه شما باید به حداقل 2 گیگابایت حافظه رم و یک 

پردازنده 2 هسته ای با توان پردازش 2.4 گیگاهرتز مجهز باشد.

 بیـن PS3 و Xbox 360 از لحـاظ کارایـی وکیفیـت و تنوع بازی و 
قیمت کدام بهتر است؟

هر دو کنسول، کنسول های پرطرفدار و خوب بازی هستند و در مورد انتخاب یکی از 
این دو کنسول بازی تنها سلیقه بازیکنان، معیار مناسبی برای انتخاب هر یک از این 
کنسول هاست؛ اگر چه در حال حاضر به سبب آسان تر بودن تهیه بازی برای کنسول 

Xbox 360، این کنسول طرفداران بیشتری دارد.

با این وجود به شما توصیه می کنیم با توجه به نزدیک بودن زمان عرضه کنسول های 
نسل هشتمی، خرید کنسول بازی را برای چند ماه به تاخیر بیندازید.

با عرضه کنسول های نسل هشتمی در آینده نزدیک، حداقل قیمت های فعلی جهانی 
کنسول های نسل هفتمی کاهش پیدا خواهد کرد.

عالوه بر این باید به این موضوع اشاره کرد که بی شک کنسول های نسل هشتمی 
انتخاب های بهتری خواهند بود.

در F1 2013 بازی با یک دوره دو روزه آموزش آغاز 
 Young Driver's Test می شود. این همان سیستم
ــت که در F1 2013 به کار گرفته شده تا بازیکن  اس
بتواند طی زمانی نسبتا کوتاه با اصول اولیه بازی، طریقه 
ــرعت، کنترل سالمت  دور زدن، ترمز کردن، کنترل س
ــنا  خودرو، تاثیر آب و هوا بر رانندگی و اقدامات دیگر آش
شود. بعد از این بازی با مجموعه ای به مراتب وسیع تر از 
ــخه های قبلی F1 پیش روی بازیکن است. بازیکن  نس
ــبک Career Mode را  ــت مانند گذشته س مختار اس
انتخاب کند و در ده ها ساعت بازی، تنها یک فصل کامل 
ــریع به  ــابقات را تجربه نماید یا این که خیلی س از مس
ــرود. در این مد از بازی، بازیکن  Challenge Mode ب

می تواند مسابقاتی سریع و کوتاه را در تورنومنت های کوتاه 
 Classic ،ــت سر بگذارد. در کنار مسابقات امـروزی پش
ــری به تاالر  Mode نیز وجود دارد تا بازیکن بتوانـد س

افتخارات اتومبیلرانی بزند. در این بخش امکان انتخاب 
ــاخص دهه  اتومبیل های قدیمی و انتخاب راننده های ش
ــالدی وجود دارد. اگر چه بر خالف تبلیغات  80 و 90 می
گسترده Codemasters برای این بخش، اتومبیل های 
ــیک معدودی خوب از کار در آمده اند و بسیاری از  کالس
آن ها در بخش های مختلف به طور اغراق آمیزی عجیب 

و غیرقابل کنترل عمل می کنند.

ــین  ــخه های پیش ــبت به نس گرافیک F1 2013 نس
ــت ها و  ــت.کیفیت تصویر پیس ــاز هم ارتقا یافته اس ب
ــان ها و تخریب پذیری اتومبیل ها افزایش  فیزیک انس
ــکل قابل  ــت. عالوه بر این بارندگی  ها به ش یافته اس
تحسینی طبیعی تر جلوه می کند و تاثیراتی بسیار قابل 
ــذارد. اگر چه هنوز  ــاور و طبیعی بر دید راننده می گ ب
ــه خصوص در هنگام  ــط های گرافیکی F1 ب هم واس
ــبب پیچیدگی بازی شلوغ تر از هر بازی  رانندگی به س

اتومبیلرانی دیگری به نظر می رسد.
ــده است. یک  صدای بازی نیز به خوبی بهبود داده ش
ــد دائما به  ــی می داند که بای ــده حرفه ای به خوب رانن
ــل خود گوش دهد و F1 صدایی  صدای موتور اتومبی
ــور اتومبیل پخش می کند. صدای موتور  واقعی از موت
ــای گوناگون با هم فرق می کند و این صدا  اتومبیل ه
ــالمت موتور  ــرعت و س ــه خوبی بیانگر وضعیت س ب
ــدای موتور  ــت که ص ــت، اگر چه واقعیت این اس اس
ــه این امکان  ــت، پس همیش اتومبیل خوش صدا نیس

را خواهید داشت که این صدا را قطع کنید!
ــه  ب را  و 82  ــای 76، 79  امتیازه ــازی  ب ــدان  منتق
ــخه های PS3 ،Xbox 360 و ویندوزی این بازی  نس
ــنی  ــن بازی برای همه رده های س ــا کرده اند. ای اعط

مناسب است.

بازی Battlefield نزدیک به یک دهه از محبوب ترین 
ــوتر در جهان بوده است؛ اگر چه  ــبک ش بازی های س
ــال  ــخه ضد ایرانی از این بازی در س ــار یک نس انتش
2011 باعث ممنوعیت این بازی در ایران و افت شدید 
ــورمان شد. در هر حال  محبوبیت این مجموعه در کش
این واقعیتی غیر قابل انکار است که بازی های ویدئویی 
بخشی از شبکه بزرگ رسانه ای غرب محسوب می شود 
و در موارد بسیاری بازی هایی یافت می شود که با دیگر 
ــوند و همیشه باید به  ــانه های غربی هم صدا می ش رس
ــا دیده تردید  ــیاری از بازی های غربی ب ــوای بس محت
نگریست اما صرف نظر از این مسائل، به زودی نسخه 
ــری میدان نبرد به عرضه عمومی گذاشته  چهارم از س
ــد. خوشبختانه این بار داستان این بازی هیچ  خواهد ش
ارتباطی با ایران ندارد و اگر سابقه بد این بازی مد نظر 
قرار گرفته نشود، دلیلی برای دوباره ممنوع شدن یکی 

از بازی های این مجموعه در حال حاضر وجود ندارد.
داستان Battlefield 4 را شاید بتوان روایتی از جنگ سرد 
ــت، نبردی که میان دو سطح  قرن بیست و یکمی دانس
جاسوسی و کماندویی بین چین، ایاالت متحده و روسیه 

در جریان است. این داستان در سال 2020 اتفاق می افتد 
و بالطبع نگاه رو به آینده داستان بر گیم پلی بازی نیز تاثیر 
گذار خواهد بود. بیشتر بخش های داستان بازی در چین، 
کشورهای آسیای میانه و آمریکا به تصویر کشیده می شود؛ 
ــیار اندکی درباره داستان بازی منتشر  اگر چه جزئیات بس
ــت اما تیم سازنده بازی بعد از حساسیت به حق  شده اس
ایران درباره نسخه قبل به طور ضمنی تاکید کرده است که 

داستان این نسخه به کشورمان ارتباطی نخواهد داشت.
ــخصیت اول داستان یک تکاور است که به تجهیزاتی  ش
ــت. با این پیش فرض  ــب با سال 2020 مجهز اس متناس
ــوتر اول شخص  به خوبی می توان گیم پلی یک بازی ش
را پیش بینی کرد. زاویه دید همچنان از باالی سر شخصیت 
اول انتخاب شده و جزئیات و واسط های گرافیکی صفحه 
ــمت چپ و یک  ــه کوچک در پایین س بازی به یک نقش
ــگر مهمات و خط سالمتی در پایین سمت راست  نمایش
ــوان برای  ــت. در بخش یک نفره می ت ــده اس محدود ش
ــریع با  ــازی را متوقف کرد یا خیلی س ــالح، ب انتخاب س
دکمه های میانبر در حین اجرای بازی این کار را انجام داد.

سالح های مدرن بازی چند وضعیتی هستند. هر سالح 

می تواند به صورت تک تیر یا رگبار به کار گرفته شود، 
ــالح ها امکان نصب دوربین را نیز  در حالی که عموم س
ــتند و در حالت معمول نیز می توان دو نوع دقت  دارا هس
برای تیراندازی هر یک از آن ها تعریف کرد. اگر چه دست 
آخر بیشتر بار گیم پلی بر دوش حرکات اکشن شخصیت 
اول بازی خواهد بود و اسلحه بازی، با همه جذابیتش در 
حاشیه قرار خواهد گرفت. بسیاری از بخش های بازی در 
ــاختمان های مرتفع انجام می گیرد. سیستم  البه الی س
ــرده بازی، امکان پریدن میان ساختمان ها  جت پک فش
ــد آورد. در پیش  ــقوط آرام از برج ها را فراهم خواه ــا س ی
ــمان به  ــای بازی چند صحنه نیز از نبرد در آس نمایش ه
ــته شده است. سه مد Multi Player برای  نمایش گذاش
ــده است. مدهای چند نفره  Battlefield 4 نظر گرفته ش

در ویندوز، PS4 و Xbox One ظرفیت مسابقات حداکثر 
 Commander ــتند و برای اولین بار 64 نفره را دارا هس
ــی از بازی های اصلی این مجموعه به کار  Mode در یک

گرفته شده است. این مد بازی تصویری مشابه یک بازی 
ــتراتژیک بالدرنگ از این بازی ارائه می کند و با ارائه  اس
نمایی باال به پایین از کل نقشه بازی، امکان صدور دستور 
برای اعضای یک تیم بزرگ از تکاورها را ممکن می سازد. 
ــت که  ــن بازی اولین بازی از مجموعه میدان نبرد اس ای
ــتمی اجرا می شود و به همین  در کنسول های نسل هش
ــی رو به رو  ــل از منظر گرافیکی، با یک ارتقای جهش دلی
شده است. به همین نسبت نیازمندی های سخت افزاری 
ــازی افزایش یافته و بازی در  برای اجرای حداقلی این ب
ــتم عامل ویندوز به حداقل 4 گیگابایت حافظه رم و  سیس
کارت گرافیک نسل هشتمی نیازمند خواهد بود؛ در حالی 
ــب بازی تنها در بهترین سخت افزارهای  که اجرای مناس
ــل 12 با  ــت و به یک کارت گرافیک نس بازار ممکن اس

حداقل 3 گیگابایت حافظه نیازمند خواهد بود.
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آیا میدان نبرد دوباره به ایران باز می گردد؟
Battlefield 4 تا کمتر از یک ماه دیگر به عرضه عمومی گذاشته می شود

شبیه به زندگی یک راننده حرفه ای
F1 2013 با مسابقاتی سریع و کوتاه

 وحید    صفــایی

 Codemasters کسانی که با بازی های اتومبیلرانی
ــتند، به خوبی مجموعه F1 را می شناسند.  ــنا هس آش
ــبک  ــای س ــظ بازی ه ــاره غلی ــه عص ــن مجموع ای
اتومبیلرانی محسوب می شود و به شکلی اغراق آمیز به 
ــان  ریزه کاری های یک اتومبیلرانی حرفه ای توجه نش
می دهد. به تازگی جدیدترین نسخه از این مجموعه با 
نام F1 2013 منتشر شده و یک امتیاز 80 دیگر برای 

Codemasters به ارمغان آورده است.

ــناخته  ــاز ش بازی های مجموعه F1 به عنوان شبیه س
ــرای درک بهتر  ــوند و این یعنی حتی می توان ب می ش
مفهوم اتومبیلرانی حرفه ای این بازی ها را نه به عنوان 
بازی بلکه به عنوان یک مجموعه آموزشی مورد توجه 
ــین این  ــخه های پیش قرار داد. این رویکرد در تمام نس
ــت و از بازی های  ــده اس مجموعه نیز به کار گرفته ش
مجموعه F1 بازی هایی طوالنی ساخته است. در واقع 
F1 شبیه ساز وقایع زندگی یک راننده است و این یعنی 

صرف زمان. این وقایع شامل تمرینات، گفت وگو با تیم 
فنی، بررسی پیست ها قبل از مسابقات، بررسی وضعیت 
ــخگویی به گزارشگران  ــر ها، پاس هوا، تعامل با اسپانس
ــرای تمام کردن  ــود و ب ــواداران و امور دیگر می ش و ه
یک فصل باید ده ها ساعت زمان صرف کرد. مسابقات 
فرمول یک نیز کوتاه نیستند و بازیکن باید برای مسائل 
ــد. در NFS بازیکن  ــابقه نیز وقت صرف کن جنبی مس
ــود گاز می دهد، مسابقه را تمام  ــوار بر اتومبیل می ش س
ــابقه بعدی را آغاز می کند. این  می کند و بالفاصله مس
ــیاری از بازی های سبک اتومبیلرانی دیگر  الگو در بس
ــا F1 واقعیت را مد نظر قرار می دهد.  نیز وجود دارد ام
ــت و در میان  ــی نیازمند اس ــرویس فن ــل به س اتومبی
ــر چند کوتاه  ــابقه نیز زمان هایی ه ــای یک مس دوره
صرف بررسی الستیک ها، موتور و موارد دیگر می شود. 
این جاست که احتماال پس از مدتی حوصله دوستداران 
کم حوصله تر سبک اتومبیلرانی از F1 سر خواهد رفت. 
ــی را  Codemasters در F1 2013 یک تدبیر اساس

برای این دسته از بازیکنان به کار بسته است.

خبربازیبازیکوچک

خبربازی پرسشوپاسخبازی
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 بایت. لطفا نقاط ضعف و قوت گوشي Galaxy Young را بنویسید.

را هم  آن  قیمت  و  بده  توضیح   G4 مدل   GLX درباره گوشی  لطفا  بایت   سالم. 
بگو. با تشکر

 بایتی، مخابرات خیلی اینترنت خوب ارائه می دهد که قیمت هایش را هم دو برابر 
کرده!

 وای بایت! بایت! بایت! مارکت گوگل از تحریم در آمده، این عالیه! ولی حیف که 
نرم افزارهایش را فقط می شود نگاه کرد!

 سالم بایت عزیز. لطفا نحوه استفاده از Wi�Fi را توضیح دهید. با تشکر فراوان

 با سالم. لطفا مطلبی درباره iPhone 5s بنویسید. با تشکر

 سالم. مطلب آقای وحید صفایی در مورد توئیتر و فیلترینگ آن واقعا جالب بود. 
امیدوارم به گوش مسئوالن برسد. با تشکر

 سالم بایت همه چیزدان! در مورد موبایل های طرح ساعت مچی توضیح دهید. این 
دفعه چهارم است که پیامک می دهم ولی جوابی نمی گیرم! با تشکر

 سالم. لطفا نحوه وصل شدن ایکس باکس به اینترنت را طوري که هک آن دچار 
مشکل نشود، توضیح دهید.

 سالم بایت. لطفا مادربورد و کارت گرافیکی را برای بازی که چند سال خوب کار 
کند، معرفی کنید.

 سالم. اگر ممکن است درباره بازي MGS: Ground Zeroes اطالعات دهید.

بازي هاي جاوا و سیمبین معرفي  براي خواندن  آندروید  نرم افزار   سالم. لطفا یک 
کنید. با تشکر

 سالم. خسته نباشید لطفا آن بخشی که مربوط به اعالم قیمت چند قطعه کامپیوتری 
به روز رسانی کنید. آخر االن یک ماه است که مثال قیمت  را یکم  بایت هست  در 
G1610 را تکرار می زنید و هم این که قیمت ها مال شش ماه پیش است. االن خیلی 

عوض شده و این که این قسمت را بیشتر کنید. یعنی قطعات بیشتری را بگذارید.
ممنون

گوشی های  فکر  به  ننویسید.  گوشی هوشمند  مورد  در  قدر  این  می شود  جان  بابا   
دیگر هم باشید.

 سالم بایتی خوب داری پیشرفت می کنی! به تو تبریک می گویم.

 سالم می خواستم یک تبلت خوب برایم معرفی کنید و اگر ممکن است مدل آن را 
هم معرفی کنید. با تشکر

 درود بر شما. اگر می توانید هر هفته یک برنامه کاربردی را معرفی کنید. ممنون

هادیبروشـکی-رضاآسـیابان-معصومهبیرقـداري-مژده
صفار-فاطمهبنکدار-علينوایي-غزلقاسـمینور-عاطفه
زرینفـر-سـعیدهخلیلیمطلـق-مـژگانرحیمی-نسـترن
داروگـر-ابوالفضلمرشـدلو-سـمیراخلیلیمطلـق-مهدی
ساقی-مهدیصانعی-هانیهخراشادیزاده-محمدقالبیزاده
-فرهـادفاطمیپـور-امیننیسـاری-مبشـرزمانـي-فرید
کفیلی-احمدحاتمی-رضـاغالمی-حمیدصدیقکفشچین
-عیسـیدهقـان-تهمینهدهقان-سـحرمحمـدی-فتحا...
غفاری-آیدیننوری-سیدحمیدموسويعمادي-علينوایي
-مهیارکاری-عمادالدینطالبیمظاهری-محمدعلیحسـنی
-زهراقرایي-محسنمرگان-حسینمهدویپور-بتولبینا-
منصورهشـبان-مهدیکرمانینژاد-مصطفیزمانی-امیررضا
رشـیدی-احمدکالمی-بیـژنکچرانلویی-امیـدانصاري-
علياصغـرکریمي-پروانـهاسماعیلزاده-گالبتـونخانی-
علـیخانـی-پروانهخانـی-حامدجعفریانـي-تکتمسادات
سیدحسـینی-بابکدادیور-نیمـااسحقزاده-سمیهخلیلی
-فائـزهاسکندری-نازنینزهراقدمگاهی-سمانهصداقتنژاد
-حبیبا...سبزهکار-محمدحسنخرمی-ماهمنیرابراهیمپور
-جوادغفوری-عبدا...ترابیسالمی-سمانهخلیلی-علیرضا
سهامی-حسـنطاهریتربتی-بردیـادری-آرمانایزدیفر
-امیرحسیننوائي-تنسواني-روحا...فضلی-امینسهیل-
مسـعودرئیسالمحدثین-سیدهفاطمهموسوی-حیدرذبیحی
-زهـراحاجیپـور-حمیـداکبـری-فهیمهرمضانـی-رضا
مهدینژاد-میثمخسـروآبادی-امینزریننژاد-سمیهتقوي
-مهدينوایي-محمدنصرآبادی-ابراهیمآذرکسب-نسرین
قلـیزاده-رضالطفـيایلهائي-بتولبینـا-جهانگیرخانزاده
شـهبال محمدرضـا - تقـیزاده نیـره - خانـزاده سینـا -

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد    و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد   ول نشریه را ارسـال کنند   ، جوایزي 
به رسم یــاد   بود    اهد   ا خواهد    کرد   . رمز جد   ول باید    از طریق ایمیــل )د   ر صورت تمایل به د   رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2000999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد   ي به د   فتر بــایت ارسال شود   . پیامک هاي ارســالي فقط باید    د   ر 

قالب زیر ارسال شوند    تا د   ر قرعه کشي شرکت د   اد   ه شوند   .
روش ارسـال پیامـک: کلمه »بــایت« )د   ر آغاز متن پیامک(، شـمـــاره جد   ول، رمز جـد   ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشـهد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسـتــان د   ر متن پیامک خود   د   اري کرد   ه و 

از حروف فــارسی استفاد   ه کنید   .
روش ارسـال ایمیـل: کلمه »بــایـت« )د   ر آغاز متن ایمیل(، شـمـــاره جد   ول، رمز جد   ول و حـرف »م« یا »M« براي 
مشـهد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید   . 

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

رمز جد   ول 291 را د   ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید   
)7 افقی و 3 عمودی( - )10 افقی و 5 عمودی( - )11 افقی و 2 عمودی( - )10 افقی و 11 عمودی(

)4 افقی و 9 عمودی( - )5 افقی و 11 عمودی( - ) 1  افقی و 1 عمودی(

)Galaxy( رمز جد   ول شمــاره 290: گلکسی

عمـودی:

1- مخترع جی میل )صفحه 3( - حافظه رایانه 2- روز - از حروف الفبای 
فارسی - بزرگ و سرور 3- نشانه مفعول است - پوسته های گرافیکی - 
مرطوب و خیس 4- از سخت افزارها - نوعی کربوهیدرات است که عمل 
گوارش را تسهیل می کند 5- بخار غلیظ هوا در نزدیکی زمین - سرویس 
ــان گوگل )صفحه 3( - از ضمایر فاعلی مفرد 6- از میوه ها - از  نامه رس
نرم افزارهای آفیس 7- نرم افزاری جهت رایت CD - نرم افزار مخصوص  
تایپ 8- از فرمت های عکس )صفحه 12( - آن که حکایتی را از دیگری 
نقل کند 9- جنس مذکر از هر گونه - صفحات اینترنتی - از ورزش های 
ــی - صبح زود 11-  ــایت های اینترنت ــرادی آبی 10- از بین بردن س انف

شخصیت کارتونی )صفحه 3( - از برج های صور فلکی

1- از شرکت های نرم افزاری )صفحه 12( 2- پرچم - مجموعه ای از آثار یا 
فرآیندهای ساخت دست انسان است - آزاد 3- از شهرهای استان کرمان 
- باالترین نقطه ارتفاع آواز - ناشنوا 4- بازرگان - اولین عدد 5- نام فناوری 
موزیال که جایگزینی برای Flash Player است )صفحه 4( - گفت و 
 Swiffy - گوی خودمانی - عدد دایره 6- بله در لهجه مشهدی - آسمان
را این شرکت توسعه داده است )صفحه 4( 7- ذره باردار - کمیت تعیین 
شده ای که به عنوان واحد اندازه گیری استاندارد پذیرفته شده است - از 
جابه جایی هوا ایجاد می شود 8- تنگدست و بدبخت 9- فوری - از انواع 
نان 10- تالش برای پیشی گرفتن از دیگری در انجام کاری - از انواع 
رنگ های طبیعی Flash Player -11 ابتدا توسط این شرکت طراحی 

شد )صفحه 4(

همـــراهباشـــماجـــدول



سـال شـشـم/شـمـاره دویـست ونـودویک/چهـارشنـبـه 17 مـهـر 1392
9  O c t o b e r  2 0 1 3  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 
مد   یرمسئول روزنامه خراســان: 

کورش شجاعی
سرد   بیر روزنامه خراســان: 

محمد    سعید    احد   یــان 
د   بیر هفته نامه بــایت: 
سید    سعید    طباطبــایی

مد   یـر اجرایي:

مهد   ی یزد   ی نژاد   

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
7617000 

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید    صاد   قی(

د   فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

گوشی موبایل مدور

ــرکت اپل که یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های گوشی در جهان می باشد، برای  ش
جذب بیشتر کاربران محصوالت خود نوعی گوشی موبایل در ظاهری متفاوت تولید 

کرده است.
این محصول که به شکل مدور طراحی شده، Pi نام دارد. صفحه نمایش تماسی پهن 

و بزرگ گوشی کار با آن را راحت  می کند.
ــکان انجام عملکردهای مختلف را در زمان  ــن محصول با طراحی ارگونومیک ام ای

بسیار کم برای کاربر فراهم می نماید.
دوربین گوشی بسیار با کیفیت بوده و رزولوشن باالیی دارد.

چشمی برای نابینایان

ــکنر مخصوص نابینایان است که با قرار گرفتن روی انگشت  Eye Ring نوعی اس

ــه متنی در قالب خط  ــکن کرده و آن را ب ــد متن مورد نظر وی را اس ــر می توان کارب
بریل در آورد.

همچنین مجهز به بلوتوث اسپیکر بوده و بعد از اسکن متن می تواند آن را به شکل 
فایل صوتی برای کاربر پخش نماید.

این حلقه دیجیتالی کمک بسیار موثری برای کاربران نابینا است چرا که در هر جا و 
در هر زمان قابل استفاده می باشد.

گوشواره موسیقی دان

ــیقی استفاده می کنند که  ــیاری از افراد از ایرفون هایی برای گوش دادن به موس بس
سیم آن گاهی کاربر را اذیت می کند.

ــر این امکان را  ــیم به کارب ــه همراه Earbudهای بیس Split Music Player ب

ــیقی  ــیم و با قرار دادن آن ها درون گوش خود از موس می دهد که بدون مزاحمت س
دلخواهش لذت ببرد.

ــده بلکه با استفاده از تبادل  ــاخت این محصول از فناوری بلوتوث استفاده نش در س
ــرار داده و بیش از 1000 بار  ــی را در اختیار کاربر ق ــیگنال کیفیت صدای مطلوب س

اشعه های مضر کم تری در مقایسه با هدست بلوتوث ها دارد.
ــارژ، پردازنده ARM cortex M3 32bit و حافظه 256 مگابایتی از  باتری قابل ش

دیگر امکانات این محصول 155 دالری است.

دسته بازی همراه

ــرکت Logitech که سابقه طوالنی در زمینه تولید دسته بازی های  ش
ــه تولید کنترلرهایی  ــرد دارد، اخیـرا اقـدام ب ــر به فـ ــوع و منحص متنـ
ــتر آن ها مخصوص  ــت که بیش ــی موبایل کرده اس ــوص گوش مخص

گوشی های آیفون می باشد.
تصویر روبه رو یکی از این محصوالت را نشان می دهد که گوشی آیفون 

کامال در آن محصور شده است.
این کنترلر مجهز به باتری قابل شارژ بوده و از طریق بلوتوث به گوشی 

شما متصل می شود.
هنوز قیمتی از این محصول منتشر نشده است.

بطری هوشمند

ــمند است که به  Bluf it Smart Water Bottle نام این بطری هوش

تلفن همراه از طریق سیستم بلوتوث متصل شده و با گرفتن اطالعات 
ــرایط آب و هوایی محلی که در آن  ــن، ش الزم از کاربر از جمله وزن، س
ــزان آب باید در روز  ــی می کند، به کاربر اعالم می نماید که چه می زندگ

بنوشد تا بدن وی در سالمت کامل باشد.
میزان آب مورد نیاز بدن در درون بطری مشخص شده و طبق زمان بندی 

معینی روی تلفن همراه کاربر نشان داده می شود.
این بطری مجهز به باتری قابل شارژ بوده و 50 دالر قیمت دارد.

اسپیکر بشقابی
ــرکتی دانمارکی نوعی اسپیکر دیسکی شکل را با نام Loop به بازار عرضه  ش

داشته است که با وجود اندازه کوچک کیفیت صدای مطلوبی دارد.
این اسپیکرها بیسیم بوده و امکان نصب آن روی دیوار وجود دارد. این محصول 

بیسیم صدایی شفاف و دقیق را در محیط منتشر می کند.
نکته جالب این که امکان اتصال مستقیم آن به اینترنت و پخش آنالین موسیقی 

در آن وجود دارد.
قیمت این محصول 60 دالر است.
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