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رئیس جمهور در حکمی محمود واعظی وزیر ارتباطات را با 
حفظ سمت به عنوان »سرپرست مرکز ملی فضای مجازی 

و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی« منصوب کرد.
این تیتر یک خبرگزاری ها و سایت های تخصصی حوزه 
به سرعت  تیتری که  بود؛  در هفته گذشته  آی سی تی 
واکنش های متفاوتی را رقم زد و از طرفی حواشی پر 
رنگ تر از متنی را ایجاد کرد. خیلی ها بر قانونی بودن این 
انتصاب یا غیرقانونی بودن آن اظهار نظر داشتند. حال باید 
دید که رئیس جمهور در بازگشت به کشور و اولین جلسه 

شورا این موضوع را چگونه مدیریت خواهد کرد.

آیین نامه چه می گوید؟
انتصاب جدید در حالی صورت گرفت که گفته می شود 
بر اساس آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، 
رئیس جمهور نمی توانست حتی به فرض استعفای دبیر 

این شورا، اقدام به صدور حکم سرپرستی کند.
حالت اول تغییر دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی به این شکل است که طبق ماده 2 آیین نامه 
داخلی شورای عالی، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا 
می تواند شخصی را به عنوان دبیر جدید به شورا معرفی 
کند و در صورتی که اکثریت مطلق اعضای شورا موافقت 
کردند، دبیر جدید به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود 
و پس از تایید معظم له، دبیر جدید با حکم رئیس جمهور 
)رئیس شورا( منصوب خواهد شد. در حالت اول، دبیر قبلی 

تا انتصاب دبیر جدید به فعالیت خود ادامه می دهد.
حالت دوم این است که طبق تبصره 1 ماده 2 آیین نامه 
داخلی شورای عالی، رئیس شورا یا 5 نفر از اعضا، پیشنهاد 
عزل دبیر را طرح کنند. در صورتی که در اولین جلسه، 
اکثریت مطلق اعضا موافقت کنند، عزل دبیر به مقام 
معظم رهبری پیشنهاد می شود. در صورت عزل دبیر، تا 
انتصاب دبیر جدید، رئیس جمهور می تواند برای 3 ماه، فرد 

جدید را به عنوان سرپرست انتخاب کند.
حالت سومی هم وجود دارد که دبیر، خود استعفا دهد. در 
صورت استعفا، آیین نامه سکوت کرده و در مواردی که 
آیین نامه سکوت کرده نیز به منبع آن که شورای عالی 
باشد برخواهد گشت. یعنی باید جلسه شورا تشکیل و در 
مورد استعفا تصمیم گیری شود. پذیرش استعفا در حیطه 
وظایف رئیس شورا نیست. چنان چه در آیین نامه، وظایف 

رئیس شورا به طور کامل احصا شده است.
طبق ماده 7 این آیین نامه، صدور حکم انتصاب و عزل دبیر 
شورا مطابق ماده 2، ریاست و اداره جلسات شورا مطابق 
ماده 5 و سایر مواد آیین  نامه، تشکیل جلسه فوق العاده 
مطابق ماده 6، مالحظه مصوبات شورای عالی قبل از 
ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11و 
تایید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13 از جمله 
وظایف و اختیارات رئیس شوراست. بنابراین طبق تعریف 
باال و آن چه از آئین نامه استنباط می شود، تعیین سرپرست 

جدید تنها در صورتی امکان پذیر است که دبیر قبلی پس 
از طی مراحل ذکر شده عزل شود که با توجه به این که در 
دولت جدید هنوز اولین جلسه شورای عالی تشکیل نشده، 

پس هنوز عزلی صورت نگرفته است.

اظهار نظری دولتی از نوع منبع آگاه
داشت:  اظهار  فارس  با  گفت وگو  در  آگاه  مقام  یک 
"آقای اخوان رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و 
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی استعفا داده اند". 
وی گفت: "پس از استعفای ایشان، رئیس جمهور طبق 
آیین نامه باید در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی 
با حضور سران قوا در مورد انتخاب رئیس جدید مرکز 
ملی فضای مجازی تصمیم بگیرد اما به دلیل این که 
داشتند،  کار  دستور  در  را  نیویورک  سفر  رئیس جمهور 
فرصت برای هماهنگی با سران قوا و برگزاری جلسه 
"از  داد:  ادامه  نبود". وی  شورای عالی فضای مجازی 
این رو رئیس جمهور، پس از استعفای رئیس قبلی، باید 
برای مرکز ملی فضای مجازی سرپرستی تعیین می کرد 

تا زمانی که جلسه شورای عالی برگزار شود".

شان فراقوه ای شورا
رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 
اظهار داشت: "معتقدم باید صبر کرد تا رئیس شورای 
عالی فضای مجازی )آقای روحانی( از سفر نیویورک 
بازگردند و جلسه شورا تشکیل شود. صحبت هایی که 
دبیر  اخوان  آقای  استعفای  بر  مبنی  اکنون می شنویم 

سابق شورای عالی فضای مجازی است و این که آقای 
روحانی برابر آیین نامه موقتا سرپرست معرفی کرده اند 
اما برخی از اعضای شورا بر این نظرند که موضوع تعیین 
سرپرست موقت در آیین نامه روشن نیست و باید جلسه 
شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شد و درباره 
تعیین سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست 
تصمیم گیری  شورا  در  مجازی  فضای  عالی  شورای 
می شد". تقی پور افزود: "از سوی دیگر این بحث مطرح 
است که با توجه به سفر رئیس جمهور به نیویورک زمان 
برای تشکیل جلسه شورا  بود و فرصت الزم  محدود 
از سفر، جلسه شورای  برگشتن  از  نبوده است و پس 

عالی فضای مجازی تشکیل خواهد شد".
داخلی  آیین نامه  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  تقی پور 
"در  گفت:  می گوید،  چه  خصوص  این  در  شورا 
استعفا صحبت نشده  به  آیین نامه داخلی شورا، راجع 
است، به این صورت نوشته شده که در صورت عزل 
دبیر، رئیس جمهور می تواند سرپرست بگذارد، اما چون 
ابهام وجود دارد. در آیین نامه  اتفاق نیفتاده، این  این 

داخلی حکم مشخصی برای استعفا وجود ندارد".
تقی پور در پاسخ به این سؤال که نظر غالب شورا در مورد 
این انتصاب چیست، گفت: "شورا با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری یک شورای فراقوه ای، بسیار مهم، 
در  مجازی  فضای  حوزه  در  تصمیم گیر  و  تصمیم ساز 
کشور است. از این رو مسلم است که می طلبد در همان 

سطح باالی حاکمیتی، شان شورا حفظ شود".
مهد  ی غیبی 

ابهام در یک انتصاب
درپی انتصاب سرپرست جدید مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور

انتصاب جدید در حالی صورت گرفت که گفته می ش�ود بر اس�اس آیین نامه 
داخلی شورای عالی فضای مجازی، رئیس جمهور نمی توانست حتی به فرض 

استعفای دبیر این شورا، اقدام به صدور حکم سرپرستی کند

به سرعت برق و باد

 سعید   طباطبایی

گف��ت و گوی تلفن��ی رئیس جمهور ایران و آمریکا به عن��وان مهم ترین خبر چند روز 
گذش��ته ایرانیان یک نکته بسیار جالب به همراه داشت و آن، اعالم همزمان این خبر 
در توئیتر دکتر روحانی و اوباما بود؛ اعالنی که باعث شد تمامی خبرگزاری های جهان 
دقیق��ا در هم��ان لحظه ای از این خبر اطالع یابند که بقیه مردم دنیا باخبر ش��دند. به 
عبارت دیگر این بار دیگر رسانه ها قدمی از مردم پیش نبوده و همگی در کنار هم به 

مشاهده یک واقعه پرداختند.
شبکه های اجتماعی این روزها نسبت به گذشته به کارکردهای حقیقی خود نزدیک تر 
شده اند و کاربران در کنار شرح حال نویسی از این ابزارها برای اطالع سریع از وقایع 

مهم جهان استفاده می کنند.
تصور کنید اگر س��فر رئیس جمهور ایران به س��ازمان ملل و اتفاقات حواشی این سفر 
قرار بود در دهه ش��صت یا هفتاد پوش��ش خبری داده شود، این اخبار با فاصله زمانی 
چند ساعته و یا حتی یک روزه مخابره می شد و آن هم از طریق تعداد انگشت شماری 

خبرگزاری بین المللی.
قطع��ا ب��ه خاطر دارید بس��یاری از تصاویر و اخبار برگزیده صدا و س��یمای جمهوری 
اس��المی تا همین 10 س��ال پیش برداش��تی از تصاویر پخش شده از خبرگزاری های 
مطرح جهانی بود و این کار البته محدود به ایران نمی شد، تقریبا تمامی جهان از چند 
منبع معدود مانند آسوش��یتد پرس و رویترز اخبار خود را دریافت می کردند. امروزه اما 

شکل اطالع رسانی بسیار عوض شده است.
وزیر امور خارج��ه از طریق صفحه فیس بوک خود ایرانیان و اعضای صفحه اینترنتی 
خود را در جریان س��فرنامه نیویورک می گذارد و کاربران این صفحه از وقایعی مطلع 
می ش��وند که ممکن اس��ت خبرگزاری های بزرگ جهان به دلیل زمان بر بودن ترجمه 

چند ساعت بعد از آن اطالع پیدا کنند.
رئیس جمهور کشورمان نیز در اقدامی تحسین برانگیز و بی سابقه مجرای اطالع رسانی 
از طریق توئیتر را در کنار خبرگزاری رس��می جمهوری اسالمی و سایت دفتر ریاست 
جمه��وری به کار گرفته اس��ت ت��ا چند لحظه پس از صحبت تلفن��ی با رئیس جمهور 
آمری��کا خبر آن را به گوش جهانیان برس��اند و محتوای صحبت خود را نیز بیان کند 
تا حتی اجازه سوءاس��تفاده مغرضان و اظهار نظرهای عجوالنه را به بدخواهان داخلی 

و خارجی ندهد.
اتفاقی که ش��اید اگر چند سال زودتر اتفاق افتاده بود تا زمان رسیدن رئیس جمهور به 
ایران و حضور در صدا و س��یما گمانه زنی ها و تحلیل های ضد و نقیض بیش��ماری به 

همراه داشت و گهگاه حتی می توانست باعث بروز وقایع ناخوشایندی شود.
امروز دیگر این خبرگزاری ها نیس��تند که باید مردم را تغذیه خبری کنند. در بس��یاری 
مواق��ع این مردمند که به منزله خبرگزاری تک نفره و محلی، منبعی برای بنگاه های 

خبری قرار می گیرند.
گس��ترش اینترنت و به خصوص ش��بکه های اجتماعی مج��ازی جای اطالع دهنده و 
اطالع گیرنده را در بس��یاری مواقع عوض کرده ان��د. امروز دیگر خبرگزاری های معاند 
نظام نمی توانند هر چیزی که می خواهند به خورد مردم دهند، برای مثال مبحثی مانند 
مذاکرات هسته ای عالوه بر خبرگزاری های رسمی ایرانی و خارجی از زبان نمایندگان 
حاضر در جلس��ه و وزرای امور خارجه نیز روایت می ش��ود و حتی مخاطبان بیش��تری 

نسبت به خبرگزاری پیدا می کند.
جهان امروز جهان دسترسی آزاد به جریان اطالعات است، پس چه خوب است از این 

فرصت استفاده کنیم و آن چه را که باید به گوش جهانیان برسانیم.
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علوم رایانه ای و تمامی زیر ش��اخه های مربوط به آن 
در مقایسه با دیگر شاخه های علم بسیار جدید هستند 
و ب��ا این که مدت زمان کمی اس��ت ک��ه به زندگی 
انسان ها وارد ش��ده اند اما بیشتر از تمامی علوم دیگر، 
زندگی بش��ر را تحت تاثیر خود ق��رار داده اند. آن چه 
که ما در حال حاضر از پیش��رفت فناوری ها می بینیم، 
نتیجه ای از تالش دانش��مندانی قدیمی است که شاید 
دیگر نباش��ند تا پیش��رفت کارش��ان را اکنون ببینند. 
به همین دلیل س��ازمانی تاس��یس ش��ده که فهرست 
مشاهیر و پیش��گامان دانش رایانه را ثبت می کند. در 
این س��ازمان نام و مشخصات تمامی افرادی که سهم 
بزرگی در ش��کل گیری فناوری های امروزی دارند، به 

ثبت خواهد رسید.
یکی از افرادی که نام آن تا به حال در این سازمان ثبت 
شده است، Frederick Philips Brooks، است. این 
دانشمند آمریکایی که در 19 آوریل سال 1931 متولد 
شده است، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین افراد در 
جهان صنعت رایانه ها اس��ت. بروکز که فارغ التحصیل 
دانش��گاه دوک اس��ت در ش��رکت بزرگ آی بی ام به 
عنوان مدیر توسعه نرم افزار مشغول به کار است. او تا 
به حال جوائز بسیاری را در رابطه با اختراعات و انجام 
پروژه های مختلف رایانه ای به دست آورده است که از 
مهم ترین آن ها می توان به کس��ب مدال ملی فناوری 
در سال 1985 و کسب جایزه تورینگ در سال 1999 
اش��اره کرد. بروکز لیس��انس و فوق لیسانس خود در 
رش��ته ریاضیات کاربردی را از دانشگاه هاروارد کسب 

کرد و دوره دکترا را در رش��ته علوم رایانه در دانشگاه 
دوک گذراند. بروکز از سال 1956 به شرکت آی بی ام 
پیوست و به طور مداوم برای این شرکت فعالیت کرده 
اس��ت و تا به حال چند ابر رایانه را برای این ش��رکت 
طراحی کرده است. عده بسیاری از کارشناسان اعتقاد 
دارند که اصطالح معماری رایانه توس��ط این دانشمند 
ابداع ش��ده اس��ت. بروکز در س��ال 1964 گروه علوم 
رایانه را در دانش��گاه کارولینای ش��مالی تاسیس کرد 
و به مدت 20 س��ال ریاست آن را به عهده داشت. او 
تا به حال کتاب های بس��یاری در زمینه علوم نرم افزار 
رایانه نوشته است و در حال حاضر هم مشغول تحقیق 
روی محیط ه��ای مجازی و معماری ن��وع خاصی از 

رایانه ها می باشد.
س��ایت wired.com مصاحب��ه ای را ب��ه تازگی با او 

انجام داده است که در ادامه آن را می خوانیم.

 این اتفاق چگونه رخ داد که فردی که در 
سال 1940 در یک خانواده کشاورز در کالیفرنیا 
زندگی می کرده است از رشته ای مانند علوم 

رایانه ای سر در آورد؟
از دوران کودک��ی عالق��ه زی��ادی ب��ه جم��ع کردن 
نقشه ها و پیدا کردن راه ها داشتم. یکی از بزرگ ترین 
سرگرمی هایم جمع آوری داده ها بود و در زمانی که 13 
سال داشتم در یک مجله، اطالعاتی را در مورد رایانه 
Harvard Mark 1، خواندم و از همان زمان احساس 

کردم که به رایانه عالقه دارم.

 در سال 1950 وقتی که برای اولین بار یک 
رایانه را لمس کردید، چه احساسی داشتید و 

چه کاری با آن انجام دادید؟
در آن زم��ان س��ال اول دانش��گاه بودم و با دوس��تم 
برنامه ای برای ساخت آهنگ نوشتیم. آهنگ هایی که 
با استفاده از آن برنامه ساختیم، به قدری خوب از کار 

درآمدند که آن ها را به گروه های کر فروختیم.

 در آن زمان فکر می کردید که در آینده روزی 
رایانه ها  از  با استفاده  برسد که تمامی کارها 

انجام شود؟
ب��ه هیچ وجه، زیرا در آن زمان چیزی مانند رایانه های 
امروزی وجود نداش��ت و همه رایانه ها در حد ماش��ین 
حساب بودند و بیش��تر برای انجام محاسبات از آن ها 

استفاده می شد.

چه  شخصی  رایانه های  ورود  زمان  در   
احساسی پیدا کردید؟

در آن زمان حس��ابی ش��وکه ش��دم و بع��دش هم به 
خاطر ارزان ش��دن رایانه ها و تولید باالی آن ها بیشتر 
تعجب ک��ردم. در حقیقت نمی توانس��تم باور کنم که 
یک تولیدکننده در صنعت رایانه بیش از صدها میلیون 
رایانه را در عرض یک س��ال تولید کرده و بتواند آن ها 

را به فروش برساند.

افتاده است که  اتفاق  تا به حال برای تان   
می خواند،  را  کتاب هایتان  که  فردی  ببینید 

برنامه نویس نیست؟
بله و جالب اس��ت بدانید م��ن اولین کتابم را در حدود 
35 سال پیش نوشتم و هنوز هم بعد از این مدت این 

کتاب چاپ می شود و افراد مختلف آن را می خوانند.

 در میان تمام اختراعاتی که داشته اید، از نظر 
خودتان بزرگترین دستاوردی که برای جهان 

فناوری ها ایجاد کرده اید، چه بوده است؟
من س��ری IBM 360  را طراحی ک��ردم و برای این 
س��ری تصمیم گرفتم که هر بای��ت را از 6 بیت به 8 
بی��ت تغییر دهم. این تغییر کوچ��ک این امکان را به 
وج��ود آورد که حروف کوچک ه��م به جهان رایانه ها 

راه پیدا کنند که از نظر من تغییر بسیار بزرگی است.

از  شخصی تان  استفاده  برای  شما   
سیستم عامل مک استفاده می کنید. نظرتان در 

مورد آن چیست؟
من فکر می کنم استیو جابز در ابتدا نگرشی جدید را به 
وجود آورد و بعد تمامی مشکالت را به تدریج برطرف 

کرد و این روند یک طراحی ایده آل است.

به تازگی همه گوگل را به جاسوس��ی متهم می کنند و ش��اید بت��وان گفت که میزان 
اعتماد کاربران به این شرکت بسیار کم تر از گذشته شده است زیرا با توجه به اخباری 
که از گوش��ه و کنار منتش��ر می شود باید این تصور را داش��ت که در هر لحظه به هر 
سایت یا هر صفحه ای که در اینترنت وارد می شویم و تمامی کارهایی که در اینترنت 
انجام دهیم توس��ط این ش��رکت ضبط شده و باالخره در زمانی علیه خودمان استفاده 

خواهد شد.
ماجرای دنبال کردن فهرس��ت کلماتی که در موتور جس��ت وجوی این شرکت انجام 
می دهیم به تازگی به موضوع داغی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که تمامی اطالعات ما به شرکت های مختلف فروخته می شود و حتی دیده شده است 
که در مواردی بدون این که ش��ما خبر داش��ته باشید با اطالعاتی که در اختیار گوگل 
گذاشته اید برای شما پروفایلی در سایت های مختلف ساخته شده و شما حتی روحتان 

هم از این ماجرا خبر ندارد.
نتیجه تحقیق کمیس��یون ارتباطات فدرال آمریکا نشان داده است که حرف گوگل در 
م��ورد این که جمع آوری اطالعات کاربران در Street View یک حفره امنیتی بوده، 
کامال اشتباه است و مهندسان این پروژه به صورت کامال آگاهانه اطالعات مربوط به 

کاربران را جمع آوری می کرده اند.
گوگل در این پروژه، اطالعاتی از قبیل پیام های کوتاه تلفنی، ایمیل ها و شماره حساب 

بانکی کاربرانش را ذخیره می کرده است.
این نرم افزار اطالعات شخصی کاربران را ثبت و جمع آوری می کرده است و با این که 
گوگل از ابتدا از انتش��ار گزارشی در این رابطه سرباز می زد اما در نهایت به خاطر این 

کارش جریمه شد و عذرخواهی کرد.
این دسته از اقدامات گوگل در سال های اخیر بیشتر از قبل به چشم آمده است. مورد 
دیگری که ش��اید شما از آن اطالعی نداشته باشید این است که گوگل روی آندروید 
یک ویژگی برای ذخیره کردن رمزهای عبور ش��بکه وای فای تعریف کرده اس��ت. به 
این معنی که اگر ش��ما به هر ش��بکه بیس��یم در هر نقطه جهان وصل شوید، گوگل 
می تواند رمزعبور ش��بکه م��ورد نظر را در دیتابیس مخصوصی ذخی��ره کند. بنابراین 
اتصال هر وس��یله با پلتفورم آندرویدی به ش��بکه ای بیس��یم در هر جای دنیا به این 
معنی اس��ت که گوگل رمزعبور وارد ش��ده را خواهد داش��ت و با جزئیات کامل آن را 

ذخیره خواهد کرد.
 backup البته این ویژگی چندان هم برای همه روشن نیست زیرا در بخش پشتیبانی
تعریف ش��ده و تا همین چند وقت پیش هنوز کس��ی خبر نداشت که ذخیره رمزعبور 
وای فای هم بخش��ی از این برنامه پش��تیبانی اس��ت اما اگر از آخرین نسخه آندروید 
اس��تفاده می کنید به بخش تنظیم��ات و Backup and Reset که بروید می توانید 
تمامی رمزهای عبور ذخیره ش��ده ش��بکه هایی را که به آن ها متصل شده اید، ببینید. 
نکته جالب ماجرا این جاست که اگر کاربری قصد داشته باشد که گرفتن پشتیبانی را 
غیرفعال کند، دیگر ویژگی ها هم به صورت همزمان غیرفعال ش��ده و به عبارتی شما 

از دیگر سرویس ها هم محروم خواهید شد.
این موضوع ش��اید در وهله اول برای تان مهم به نظر نرس��د اما از آن جایی که قبال 
ش��ایعاتی در م��ورد همکاری گوگل با آژانس امنیت ملی بیان ش��ده بود می توان این 
احتمال را داد که اطالعات ش��هروندان غیر آمریکایی هم توسط گوگل ذخیره شده و 
در اختیار مقامات امنیتی قرار می گیرد و به این ترتیب کاربران میزان اعتماد خود را به 

این شرکت بیشتر از قبل متزلزل خواهند دید.

رمز عبور شبکه خانگی شما در اختیار گوگل
 گلس�ا ماهی�ان

او بایت را اختراع کرد

مصاحبه با »فردریک بروکز«، دانشمند و طراح سیستم های رایانه ای

فردری�ک فلیپس بروکز، یکی از بزرگتری�ن و تاثیرگذارترین افراد در جهان 
صنعت رایانه ها اس�ت. او تا به حال جوایز مهمی را به دس�ت آورده اس�ت
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هر گاه در حال کار با محصوالت یک ش��رکت بزرگ 
و جا افتاده هستید، هیچ گاه به این فکر نخواهید کرد 
که ش��رکت مذکور در انجام کار خود به منظور توسعه 

محصوالتش ممکن است اشتباهی کرده باشد.
خ��وب ای��ن مس��ئله طبیعی اس��ت اما باالخ��ره این 
ش��رکت ها نیز ممکن اس��ت اش��تباهی کرده باشند و 

گوگل نیز یکی از آن ها است.
البت��ه گ��وگل غیر از ای��ن نیز س��ابقه اش��تباهاتی از 
این دس��ت را داش��ته است. س��ابق بر این در یکی از 
محصوالت گوگل که بسته شده، اشتباهی نرم افزاری 
وجود داش��ت ک��ه کاربران این ش��رکت را به زحمت 
انداخت��ه بود. آن محصول گوگل، Buzz نام داش��ت. 
اگر به خاطر داشته باشید در شرایطی که پیغامی برای 

یکی از دوس��تان خود می فرس��تادید، این پیام به تمام 
دوستان آن شخص نیز ارسال می شد.

حال مش��کلی دیگر در سیس��تم نامه ن��گاری، پیام و 
یک��ی از نرم افزارهای گوگل به ن��ام Hangouts به 
وجود آمده اس��ت. هفته گذش��ته کاربران استرالیایی 
گزارش دادن��د که نامه ها و پیام های ارسالی ش��ان به 
دس��ت افراد اشتباه می رسد و این مشکل به خصوص 
وقت��ی از Hangouts اس��تفاده می کنند، بیش��تر به 
چش��م می خورد. گوگل وجود مشکل را تائید کرده اما 
نمی توان ب��اور کرد که چنین مش��کلی از جانب یک 
شرکت بزرگ اینترنتی بروز کرده است. تا زمان تنظیم 
این مقاله شرکت گوگل خبری مبنی بر حل شدن این 

مشکل رسانه ای نکرده است.

تنها صداست که می ماند
ایران صدا، رادیوی اینترنتی

ل�ذت گوش کردن به برنامه ه�ای رادیویی برای ش�نوندگان رادیو آن 
ق�در زیاد اس�ت که با وجود مش�کالت فراوان هم�واره تالش می کنند 
برنامه ه�ای م�ورد عالقه خ�ود را در رادی�و دنبال کنند. خوش�بختانه با 
اینترنتی ش�دن امکان استفاده از برنامه های رادیویی این مشکالت تا 
حدودی کم تر ش�ده است و کاربران می توانند به سادگی به شبکه های 
رادیویی دسترسی داشته باشند. شما را به شنیدن برنامه های رادیوی 

اینترنتی ایران صدا دعوت می کنیم.
www.iranseda.ir 

ایران در فراسوی مرزها
پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه

طی هفته گذشته فعالیت ها و دیدارهای گسترده هیات ایرانی اعزامی به 
شصت و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحدد، به عنوان 
مهم ترین رویدادهای داخلی و خارجی مطرح ش�د. پایگاه اطالع رسانی 
وزارت امور خارجه می تواند منبع موثقی برای مشاهده متن مصاحبه های 

رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در این سفر باشد.
www.mfa.gov.ir 

اقتصاد ایران در انتظار جایزه نوبل
دکتر ایرانی کاندید اخذ جایزه نوبل شد

هفته گذش�ته اعالم ش�د که نام آقای دکتر »هاش�م پس�ران« محقق 
ایران�ی ب�ه عنوان یک�ی از ش�انس های دریافت جای�زه جهان�ی نوبل 
اقتصاد معرفی ش�ده اس�ت. این موضوع بهانه ای شد تا شما را با این 
جایزه جهانی بیش�تر آش�نا کنیم. باید به این نکته نیز اش�اره کرد که 
مراس�م اهدای جوایز نوبل 2013، هفتم تا س�یزدهم ماه اکتبر برگزار 

خواهد شد.
www.nobelprize.org 

معلولیت ناتوانی نیست
پایگاه اطالع رسانی معلوالن ایران

تالش  یا  و  معلوالن  ورزشی  فعالیت های  زمینه  در  خبرهایی  پیگیری 
نشان  آن ها  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت های  میزان  افزایش  برای 
می توانید  نیز  شما  نیست.  ناتوانی  معلولیت  راستی  به  که  می دهد 

خبرهای این حوزه را در سایت زیر مرور کنید.
www.idp.ir 

زیر و بم موسیقی ما
پایگاه خبری تحلیلی موسیقی

به  مربوط  خبرهای  تازه ترین  می توانند  موسیقی  هنر  به  عالقه مندان 
کنند.  دنبال  زیر  در سایت  را  موسیقی  منتشر شده  آثار  و  کنسرت ها 
با مراجعه به بخشی که با عنوان »برنامه کنسرت ها« مشخص شده 
است فهرست برنامه های پیش رو در سراسر کشور، به شما نمایش 

داده خواهد شد.
www.musicema.com 

س��رویس Pocket جمع��ه گذش��ته اع��الم کرد که 
تعداد کاربرانش از مرز 10 میلیون گذش��ته است. این 
س��رویس که یک س��رویس "برای بع��د ذخیره کن" 
اس��ت با این هدف طراحی و پیاده س��ازی شده که به 
کاربرانش در هنگام مرور اینترنت در هر دس��تگاهی، 
اجازه دهد موضوعاتی را که جذاب می داند اما فرصتی 
برای مطالعه و استفاده از آن ها را ندارد، ذخیره کرده تا 

در زمان مناسب به آن ها بپردازد.
در پایان س��ال گذش��ته Pocket اعالم کرده بود که 
هف��ت و نیم میلی��ون کاربر ب��ا 240 میلیون موضوع 
ذخیره ش��ده دارد. تخمین زده ش��ده که این سرویس 
در حال حاضر 300 میلیون موضوع ذخیره ش��ده دارد. 
س��رویس Pocket در گذش��ته نام دیگری با عنوان 
Read It Later داش��ت. س��ال 2012 این سرویس 

به Pocket تغییر نام داد.
 Readability رقیبانی همچ��ون Pocket س��رویس
Instapaper و Delicious دارد اما تفاوت عمده این 

س��رویس با رقیبانش در ذخیره عکس و ویدئو عالوه 

بر مطالب و سایت ها و همچنین پشتیبانی از دستگاه ها 
و مرورگرهای مختلف است. گفتنی است که سرویس 
Pocket رایگان اس��ت. البته پیش از این رایگان نبود 

ام��ا بنیان گ��ذار این س��رویس که "نیت وینر" اس��ت 
تصمیم به انجام این کار گرفته است. خصوصیت مهم 
س��رویس های مشابه Pocket طول عمر آن ها است. 
پنج سال از راه اندازی س��رویس Pocket می گذرد و 
گزارش ش��ده کاربرانی وجود داش��ته اند که 1میلیون 

عنوان را در روز ذخیره کرده اند.
برای اس��تفاده از این س��رویس باید به وب سایت آن 
در getpocket.com مراجع��ه ک��رده و ثبت نام کنید 
و پس از آن Pocket را برای تمام دس��تگاه های خود 

آماده کنید.
در مرورگرها تنها کافی است افزونه مورد نیاز را گرفته 
که به ص��ورت دکمه ای در ن��وار Bookmark ظاهر 
می شود. در هنگام مرور اینترنت برای ذخیره سایت ها 
و لینک ها کافی اس��ت روی دکم��ه Bookmark آن 
 Sync کلی��ک کنید تا در بین تمام دس��تگاه ها ش��ما

ش��ده و قابل دسترس ش��ود. امکان ایجاد Tag برای 
ه��ر Bookmark نیز وجود دارد تا بتوان موارد ذخیره 

شده را مدیریت کرد.
یکی دیگر از نکات جالب در مورد Pocket نحوه آماده 
کردن و ارائه موارد ذخیره ش��ده است. کاربر می تواند 
این موارد را به صورت فهرست وار و یا نمایش مربعی 
ببین��د. از آن جا که Pocket از ذخیره عکس و ویدئو 
نیز غافل نبوده می تواند موارد ذخیره شده را به صورت 
ترکیب��ی از متن و عکس در کن��ار هم مرتب کرده تا 
کارب��ر را در به خاطر آوردن م��واردی که ذخیره کرده 
اس��ت، کمک کن��د. عالوه بر این کارب��ر نیز می تواند 
عنوان های به نمایش درآمده را با اس��تفاده از عکس، 
ویدئو و مقاله فیلتر کند. در حال حاضر این س��رویس 
می تواند در پنج مرورگر برتر یعنی سافاری، IE، کروم، 
فایرفاکس و اپرا گنجانده ش��ده و نرم افزارهایی را هم 
برای دستگاه های آندروید و iPhone دارد و می تواند 
Bookmarkهای Instapaper و Delicious را به 

سرویس خود وارد کند.

دریافت کننده های ناخواسته!

در جیب خود چه می گذارید؟!

 علی رض��ا مظاه�ری

سرویس pocket به مرز 10 میلیون کاربر رسید
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بر اس��اس تازه ترین گزارش های منتش��ر شده توسط 
شرکت اینترنتی Pew حدود 15 درصد از بزرگساالن 

آمریکایی از اینترنت استفاده نمی کنند.
در این گزارش به علل مختلف نبود اینترنت در زندگی 
روزانه این افراد اش��اره شده اس��ت. در این راستا 21 
درصد از افراد به دلیل عالقه نداشتن به آنالین بودن، 

از اینترنت استفاده نمی کنند.
13 درص��د از آن ه��ا نی�ز علی رغم عالق���ه به انجام 
فعالیت های اینترنتی، نداش��تن رایانه شخصی را علت 
آفالین ب��ودن عن��وان کرده اند. ح��دود 34 درصد از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی، استفاده از اینترنت 
را نوع��ی اتالف وقت تلقی می کنند و تعدادی از افراد 
این گروه به دلیل مش��غله بیش از حد فرصت استفاده 

از اینترنت را ندارند.
همچنین 32 درصد از بزرگس��االن در ایاالت متحده 
آمریکا از مسائل امنیتی نگران هستند و برای استفاده 
و یادگی��ری از اینترنت، به نوعی از هکرها، ویروس ها 

و هرزنامه ها هراس دارند.

گرانی و در دسترس نبودن
یک��ی از مهم ترین دالیلی که در ای��ن گزارش برای 
اس��تفاده نکردن از اینترنت در ای��االت متحده آمریکا 

عنوان شده است، قیمت اینترنت می باشد.
19 درصد از افراد ش��رکت کننده عامل قیمت را دلیل 
آفالین بودن مطرح کرده اند. عامل قیمت در سال های 
گذش��ته نیز به عنوان یک مانع مهم برای اس��تفاده از 

اینترنت بوده است.
دسترس��ی نداش��تن به اینترنت یکی دیگر از عواملی 
است که توس��ط 7 درصد از بزرگساالن آمریکایی به 
عنوان مانعی برای آنالین بودن عنوان ش��ده اس��ت. 
در س��ال 2010 ح��دود 6 درص��د از افراد و در س��ال 
2009 کم ت��ر از 18 درصد از عالقه مندان به اس��تفاده 

از اینترنت، از ورود به دهکده جهانی محروم بودند. 

ویژگی های جمعیت آفالین
ش��رکت اینترنتی Pew در این نظرسنجی به محدوده 

سنی شرکت کنندگان نیز اشاره کرده است.

ب��ر این اس��اس، افراد مس��ن، کم س��واد و کم درآمد 
بیش��ترین جمعیت آفالین را در ایاالت متحده آمریکا 

تشکیل می دهند.
س��ن 44 درصد از پاسخ دهندگان 65 سال به باال، 17 
درصد بین 50 تا 64 س��ال و 10 درصد بین 18 تا 49 
سال عنوان شده است. از لحاظ سواد 22 درصد دیپلم 
متوس��طه و 4 درصد حداقل یک مدرک دانش��گاهی 
داشته اند. از لحاظ درآمد نیز 24 درصد از افراد درآمدی 
کم ت��ر از 30 هزار دالر، 12 درصد بین 30 تا 49 هزار 
دالر و 4 درصد از پاسخ دهندگان بیش از 75 هزار دالر 

در سال کسب کرده اند.
63 درص��د از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی برای 
اتص��ال به اینترنت نیازمند کمک دیگران هس��تند در 
حالی که 17 درصد از آن ها دانش الزم برای اس��تفاده 

از اینترنت را دارند.
آمارها حاکی از آن اس��ت که در ماه اوت سال 2011 
ح��دود 78 درصد از بزرگس��االن آمریکایی از اینترنت 

استفاده می کردند.

در جیب خود چه می گذارید؟!

مشکلی که باید برای همیشه حل شود
رشی�د    زارعی 

سرویس pocket به مرز 10 میلیون کاربر رسید

15 درصد از آمریکایی ها هنوز از اینترنت استفاده نمی کنند

برخی از کاربران تصور می کنند سرویس ADSL ارائه 
شده توس��ط مخابرات در مقایسه با دیگر شرکت های 

PAP، کیفیت کم تری دارد.

این مسئله هفته گذش��ته با شکایت برخی از کاربران 
از افت سرعت سرویس های اینترنتی مخابرات تهران 
ش��دت گرفت. عض��و هیات مدیره ش��رکت مخابرات 
اس��تان تهران ضمن اش��اره به تشکیل 3 کمیته برای 
بررس��ی مش��کل به وجود آم��ده، خاطر نش��ان کرد 
مشکلی در مورد تجهیزات مخابراتی وجود ندارد. وی 
تاکید کرد اینترنت مخابرات از لحاظ سرعت تفاوتی با 
سرویسی که شرکت های اینترنتی دیگر ارائه می دهند، 
ندارد. همچنین این مقام مس��ئول از تخصیص پهنای 
باند مورد نیاز از س��وی ش��رکت ارتباطات زیر ساخت 

و افزای��ش 1.5 برابری ظرفیت پهن��ای باند اینترنت 
مخاب��رات تهران در آین��ده ای نزدیک خب��ر داد. اگر 
چه این مش��کل با تش��کیل کمیته ه��ای تخصصی و 
تخصیص پهنای باند الزم حل شد اما باید به این نکته 
توجه داش��ت که مشکل به وجود آمده ناشی از کمبود 
پهنای باند الزم برای مخابرات بود که در گذش��ته ای 
نه چندان دور دیگر ش��رکت های PAP نیز نارضایتی 
خ��ود را از این اتفاق اعالم کرده بودند. طبیعی اس��ت 
که مس��ئله مذکور باید به طور ریش��ه ای حل ش��ود. 
امضای قرارداد جدید برای ارتقای ظرفیت پهنای باند 
مخابرات تهران با شرکت ارتباطات زیرساخت تالشی 
در راس��تای حل این مشکل می باش��د که امید است 

برای دیگر شرکت های PAP نیز اتفاق بیفتد.

افزایش سرعت دانلود، به همین سادگی
برنامه ای برای مدیریت دانلودهای شما

کاربران حرفه ای اینترنت به خوبی با برنامه های مدیریت دانلود آشنایی 
دارن�د. برنامه هایی مانن�د Orbit ،DAP و یا IDM که سال هاس�ت به 
عن�وان نرم افزارهای حرفه ای و ش�ناخته ش�ده ب�رای مدیریت دانلود 
معرفی ش�ده اند، به خوبی توانسته اند جای خود را در میان کاربران باز 

کرده و طرفداران فراوانی را برای خود دست و پا کنند.
ام�ا در این میان نرم افزارهای دیگری نیز طراحی و ارائه می ش�وند که 
گاهی ممکن اس�ت از نظر کارآیی بس�یار مفیدتر و س�ودمندتر از این 

نرم افزارهای شناخته شده باشند.
از جمل�ه این برنامه ها می توان به Eagleget اش�اره ک�رد که همانند 
نرم افزارهای نام برده ش�ده ب�رای مدیریت دانل�ود اینترنتی کاربران 

ارائه شده است.
آن طور که در معرفی این برنامه عنوان ش�ده، اس�تفاده از آن س�رعت 

دانلود شما را تا 6 برابر افزایش خواهد داد.
همین یک ویژگی کافی اس�ت که برای یک بار هم که شده استفاده از 

این برنامه را تجربه کنید.
البت�ه باید به این نکت�ه نی�ز اش�اره کرد که به دلیل ارائه نس�خه های 
آزمایش�ی اولیه، دریاف�ت آن از س�ایت رس�می س�ازنده ای�ن برنامه 

رایگان است.

 www.eagleget.com
Size: 5 MB

برنامه ای برای فیلم بازها 
کتابخانه ای برای فیلم های شما

یک�ی از کاره�ای م��ورد عالق�ه دوس�تداران هن�ر فیلم و س�ینما، که 
معموال به آن ها فیلم باز نیز می گوین�د، جم�ع آوری و آرش�ی�و فیلم های 

سینمایی است.
اس�تفاده از نرم اف��زاری ک�ه بتواند در کنار ذخیره س�ازی تصاویر یک 
فیل�م، اطالعات و مش�خصات آن را نیز برای کارب�ر نگهداری کرده و 
در ص�ورت نیاز به نمایش بگذارد، امکانی اس�ت ک�ه توجه کاربران را 

به آن جلب می کند.
 EMDB برنامه ای که در این هفته به ش�ما عزیزان پیش�نهاد می کنیم
نام دارد و به ش�ما امکان می دهد در حوزه مدیریت فیلم های سینمایی 

مورد عالقه خود تجربه جدیدی داشته باشید.
ب�د نیس�ت این نکت�ه را نیز بدانید ک�ه این برنامه به گون�ه ای طراحی 
شده است که می تواند با اتصال به پایگاه های اینترنتی معتبر در حوزه 
س�ینما، مش�خصات و اطالعات مربوط به فیلم های مورد عالقه شما را 

جمع آوری کند.
در صورت تمایل می توانید این برنامه را از نشانی اینترنتی زیر دریافت 

کنید و برای فیلم های خودکتابخانه ای را ایجاد کنید.

http://www.7010.ir/news.php?id=187
Size: 2 MB

جمعیت خاموش در دهکده جهانی
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یکی از ویژگی های ویندوز 8، ارائه گزارش های ریز و دقیق از وضعیت سیستم عامل 
و کل رایانه است. این گزارش ها به حرفه ای ها امکان می دهد که ایرادهای سیستم را 
راحت تر شناسایی کنند و در صورت وجود مشکالت پنهان در رایانه، آن ها را تشخیص 
دهند. ابزار Resource Monitor یکی از ابزارهای توانمند برای بررسی کلیه منابع 

سیستم از جمله حافظه رم، هارددیسک، پردازنده و شبکه است.
با تایپ این عبارت در منوی Start به سادگی می توانید به آن دسترسی پیدا کنید 
اما عالوه  بر این ابزار، یک سیستم گزارش گیری کامل تر نیز در ویندوز 8 وجود دارد. 
برای استفاده از این سیستم گزارش گیری، عبارت CMD را در منوی Start تایپ 
کنید. حال روی آیکن CMD که در همین مکان نمایش داده شده است، راست کلیک 
کرده و آن را با استفاده از گزینه Run as Administrator اجرا کنید. اکنون عبارت 

زیر را در محیط CMD وارد کنید:
powercfg energy

Powercfg یک دستور و عبارت Energy یکی از پارامترهای آن است. این دستور، 

کلیه اطالعات مربوط به مصرف انرژی رایانه، پردازش های پر مصرف، دمای سیستم، 
ن�ام  به  فایلی  در  را  دیگ�ری  بسی�ار  موارد  و  مشک�ل دار  احتماال  سخت افزاره�ای 

energy_report.html و در مسیر زیر ذخیره می کند:

C:\Windows\System32\energy-report.html

ارائه  خوبی  اطالعات  دارند،  باتری  مشکل  که  لپ تاپ هایی  مورد  در  گزارش  این 
می دهد تا کاربر خطاهای سیستم و مشکالت سخت افزاری لپ تاپ را بهتر شناسایی 
 Power Settings کند. عالوه بر این سیستم عامل ویندوز 8 برای تغییر تنظیمات
راهنمایی هایی ارائه می کند که لپ تاپ شما در هنگام استفاده از باتری، برای بیشترین 

زمان ممکن روشن باقی بماند.
اگر هنوز از مشتریان نسخه های قدیمی تر ویندوز هستید، خوب است بدانید این دستور 

در ویندوز 7 نیز کار می کند.
برای مشاهده کامل پارامترها و دیگر امکاناتی که دستور powercfg در اختیار شما 

قرار می دهد، عبارت ?/ powercfg را در محیط Command وارد نمایید.
ذخیره  داد،  انجام  دستور  این  از  استفاده  با  می توان  که  مثبتی  فعالیت های  از  یکی 

وضعیت سیستم در گذر زمان است.
وضعیت  از  متعددی  گزارش های  می توانید  دستور  این  ماهانه  یا  هفتگی  اجرای  با 
سیستم تهیه کرده و با مقایسه آن ها دریابید که با تغییرات نرم افزاری در رایانه شما، 

چه تغییرات در میزان مصرف انرژی آن صورت گرفته است.

جمل��ه  از  پش��تی  در ه��ای  و  کرم ه��ا  ویروس ه��ا، 
خطرناک ترین بدافزار ها محسوب می شوند که به طور 
مستقیم به اطالعات ش��خصی و رایانه ها آسیب وارد 
می کنند و تمام تالش خود را برای پنهان باقی ماندن 
ب��ه کار می گیرند اما گونه دیگ��ری از بدافزار ها وجود 
دارد ک��ه نه تنها پنهان نیس��تند بلکه س��عی می کنند 

ظاهری مثبت از خود به نمایش بگذارند.
ای��ن گروه که Adware ها و Spywareها هس��تند، 

بیشتر روان کاربر را هدف قرار می دهند.
در طی چند س��ال گذش��ته، نمایش تبلیغات ناخواسته 

بسیار مرسوم شده است.
مجان��ی،  س��رویس های  و  نرم افزار ه��ا  از  بس��یاری 
هزینه های خود را از راه پخش تبلیغات برای مشتریان 

خود کسب می کنند.
ای��ن تبلیغات می تواند در کنار پنج��ره نرم افزار، درون 
صفح��ه وب که معموال به طور دائم باز اس��ت، قبل و 
 Pop Up بع��د از بازی و ی��ا به صورت یک پنج��ره

نمایش داده شود.
ب��ه این دس��ته از تبلیغات ناخواس��ته Adware گفته 
می ش��ود. خوبی Adwareها این است که به محض 
پای��ان دادن به کار نرم افزار و یا خروج از صفحه وب، 

پخش تبلیغات نیز به پایان می رسد.
Spywareها نیز به Adware شبیه هستند اما حیطه 

کاری آن ها کمی بیشتر است.
Spywareها به صورت برنامه ای مس��تقل از برنامه 

و یا س��ایت مجانی روی رایانه نصب می شوند و برای 
همیش��ه در  حافظ��ه مقیم می مانند. حت��ی اگر برنامه 
نصب ش��ده را نیز حذف کنی��د، Spyware همچنان 

به کار خود ادامه می دهد.
Spywareه��ا می توانن��د گاهی مانند ی��ک تروجان 

عمل کنند و با س��رقت اطالعات شخصی، دسترسی 

به آدرس های پس��ت الکترونیک و ایجاد یک ش��بکه 
Peer to Peer اطالعات خصوصی شما را به سرقت 

ببرند. ای��ن دو نوع بدافزار، دو بداف��زار با میزان خطر 
متوس��ط محسوب می ش��وند اما وقتی به نسل جهش 
یافته آن  ها می رس��یم ممکن اس��ت با ریس��ک بسیار 

باالیی روبه رو شویم.
BrowserModifierها نس��ل جدیدتر Adwareها و 

Spywareها هستند که ظاهر یکی از این دو بدافزار 

 Spyware و یا Adware را به خود می گیرند و شاید
نیز خطاب ش��وند و از همین رو خیلی از کاربران خطر 

آن ها را جدی نمی گیرند.
این دس��ته از بدافزار ها روی روال کلی سیس��تم تاثیر 
می گذارن��د و برنامه روزمره کارب��ر را تغییر می دهند. 
در زیر فهرس��تی از فعالیت های مرسوم این بدافزار ها 

ذکر شده است.
 تغییر صفحه خانه مرورگر شما و حذف امکان تغییر 

مجدد آن
 تغییر جست و جوگر پیش فرض مرورگر

 نمای��ش تبلیغات در زمان های مختلف متناس��ب با 
میزان کار با مرورگر

 نص��ب ابزار های به ظاه��ر کاربردی روی مرورگر و 
Windows Explorer

 جمع آوری اطالع��ات از بازدید های کاربر و نمایش 
تبلیغات متناسب با عالقه کاربر

 ب��ه روز رس��انی های بی اجازه و انج��ام فعالیت های 
پیش بینی نش��ده ک��ه عملیات به روز رس��انی آن ها را 

تعیین می کند
 س��رقت IP، کوکی، آدرس های پست الکترونیک و 

اطالعات کاربردی سایت های مختلف
 ایج��اد تغیی��ر در فایل های سیس��تمی و کلید های 

رجیستری حیاتی

 ایجاد شرایطی مناسب برای ورود بدافزار های دیگر
جلوگیری از نصب آنتی ویروس

 ح��ذف هر نوع تبلیغات دیگر و نمایش تبلیغات خود 
به جای آن.

به اعتقاد مایکروسافت بدافزارهای
Adware:Win32/AddLyrics

Adware:Win32/WebCake

Adware:Win32/BrowseToSave

در ح��ال حاض��ر ب��ه ترتی��ب چهارمی��ن، پنجمین و 
هش��تمین بدافزار ش��ایع در میان رایانه های ویندوزی 
جهان هستند که بسیاری از کاربران برخورد با آن ها را 

چندان جدی نمی گیرند.
نس��بتا  بدافزار  Adware:Win32/WebCake یک 

قدیمی است که 9 ماه از عمرش می گذرد. این بدافزار 
Unin-  سس از نصب ش��دن روی رایان��ه قربانی خود،

staller نیز نصب می کند، یعنی کاربران به س��ادگی 

می توانند به طور دس��تی آن را ح��ذف کنند اما با این 
وج��ود، این بداف��زار چهارمین بدافزار ش��ایع در میان 

رایانه های ویندوزی است!
یک��ی از دالیل این که کاربران ب��ه دنبال حذف این 
بداف��زار نیس��تند، ظاهر فریبنده آن اس��ت که مفید و 

جالب به نظر می رسد.
این بدافزار به ص�ورت یک واس��ط س��تون�ی در کنار 
برخ��ی از س��ای�ت ها ظاه���ر می ش���ود و تبلیغ�اتی 
متناسب با سایتی که کاربر در حال مشاهده آن است، 

نمایش می دهد.
Wizzard ای��ن بدافزار برای به روز رس��انی ها خود از

های مشابه Adobe Flash استفاده می کند و ممکن 
است کاربران غیر متخصص گمان کنند در حال به روز 

رسانی برنامه فلش هستند.
کس�ری پاک نیت 

گزارشی از مصرف انرژی روی میز شما

بدافزارهایی که از دیده شدن نمی ترسند
سهم قابل توجه Adwareها در میان بدافزارهای جهان
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Browserswarm، متن باز مایکروسافت
معرفی محصول متن باز مایکروسافت همزمان با خداحافظی آقای مدیر

استعالم تخلفات و نمره منفی رانندگان

در هفت��ه نیروی انتظامی، تصمیم گرفتیم تا با مراجعه به پایگاه اطالع رس��انی پلیس 
راهور کشور شما را با خدمات اینترنتی ارائه شده در آن آشنا کنیم.

این س��ایت که حدود 20 روز پیش و با حضور فرمانده انتظامی کش��ور رونمایی شد، 
اگ��ر چه در روزهای ابتدایی به دلیل حجم باالی بازدیدکنندگان با مش��کالتی مواجه 
ش��د اما به نظر می رس��د دس��ت اندرکاران راه اندازی آن، تمهیدات الزم برای افزایش 
کیفیت و س��طح ارائه خدمات در این پایگاه را فراهم س��اخته اند تا بار دیگر با چنین 

مشکلی مواجه نشود.
اولین و مهم ترین سرویس��ی که در این سامانه ارائه شده است امکان استعالم میزان 

تخلفات رانندگی ثبت شده به نام خودروی شماست.
همان ط��ور که حتما می دانید تاکنون انجام این کار با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 در 
س��طح شهر و یا اس��تفاده از سامانه پیامکی امکان پذیر بود اما در حال حاضر زمینه ای 
فراهم ش��ده اس��ت که متقاضیان از طریق اینترنت نیز می توانند به س��ادگی از میزان 

تخلفات رانندگی ثبت شده به نام خودروی خود با خبر شوند.
اگر شما نیز قصد دارید از تخلفات ثبت شده به نام خودروی شخصی خود توسط پلیس 

راهنمایی و رانندگی مطلع شوید کافی است با مراجعه به پایگاه اینترنتی
rahvar120.ir

بار کدپس��تی 8 رقمی پشت کارت خودرو را وارد کرده و میزان تخلفات احتمالی ثبت 
شده را مشاهده کنید.

استعالم نمره منفی
پ��س از تصویب قانون جدید جرایم راهنمای��ی و رانندگی و تعیین نمرات منفی برای 
رانن��دگان متخلف، حاال امکان پیگیری این مورد نیز برای بس��یاری از رانندگان حائز 

اهمیت است.
در این س��امانه امکانی فراهم ش��ده است که می توانید با وارد کردن شماره گواهینامه 

خود، نمرات منفی احتمالی ثبت شده را نیز مشاهده کنید.
در این س��امانه همچنی��ن امکاناتی دیگر از جمله مش��اهده تازه ترین وضعیت جوی، 
تازه تری��ن محدویت های ترافیک��ی، تازه ترین تصادفات کش��ور و همچنین تجزیه و 

تحلیل تصادفات نیز پیش بینی شده است.
البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد که طبق وعده فرمانده پلیس راهور کش��ور، در 
آین��ده ای نزدی��ک امکان پرداخ��ت اینترنتی قبوض جریمه از طریق این س��امانه نیز 

فراهم خواهد شد.

هفته گذشته شرکت مایکروسافت با ارائه ابزار متن باز 
browserswarm بار دیگ��ر به حدس و گمان هایی 

که ط�ی ماه ه�ای اخیر بیان ش��ده بود، رنگ واقعیت 
زد و نش���ان داد که به راس��تی قصد دارد برنامه های 
خود در ح�وزه توس��ع�ه متن باز را گس��ترده تر از قبل 

دنبال کند.
همین چند هفته پیش بود که با رس��انه ای شدن خبر 
اس��تعفای "اس��تی�و بالمر" از مدیریت ای�ن ش��رکت، 
ح��رف و حدیث  ه��ا درب���اره آین��ده مایکروس��اف�ت 
ب��اال گرفت؛ تا آن جا که بس��ی�اری از کارشناس���ان، 
کن��ار رفتن بالم��ر را که اعتقاد چندان�ی ب�ه توس��ع�ه 
متن باز نداش��ت، گامی مثبت برای تغیی�ر روند فعالیت 

مایکروسافت قلمداد کردند.
با این وجود هفته گذش��ته مایکروس��افت قبل از کنار 
رفتن بالمر ابزار متن بازی را به توس��عه دهندگان ارائه 
کرد که نش��ان می دهد توجه این ش��رکت به متن باز 
آن قدرها هم ک��ه منتقدان عن��وان کرده اند، کم رنگ 

نبوده است.
با معرفی اب��زار browserswarm توس��عه دهندگان 
می توانند به س��ادگی آزمایش های مربوط به کدهای 
جاوااسکریپت خود را روی مرورگرها انجام دهند. این 
اقدام مایکروس��افت در آخرین روزهای حضور اس��تیو 
بالمر نش��ان داد ک��ه او نیز به توس��عه متن باز چندان 
بی تمایل نبوده اس��ت؛ اگر چه که در فرصت 13 ساله 
حضور خود در این ش��رکت آن طور که باید و شاید در 
این عرصه فعالیت نکرد و س��بب ش��د تا شرکت هایی 

مانند گوگل و اپل گوی سبقت را از او بربایند. 
بای��د به این نکته نیز اش��اره کرد ک��ه همین چند روز 
پیش و در نشس��ت ساالنه مایکروس��افت، انتقادهای 
مطرح ش��ده درباره اس��تیو بالمر نتوانست مانع از ابراز 

احساسات همکاران و کارمندان او شود.

بر اس��اس خبرهای منتش��ر ش��ده، در این مراسم که 
بیش از 13 هزار کارمند مایکروس��افت حضور داشتند 
که نس��بت به خداحافظی بالمر با مایکروس��افت پس 
از حض��ور 33 س��اله در ای��ن ش��رکت اب��راز ناراحتی 
کردند. البته صحبت های بالمر در این نشس��ت که در 
ورزشگاهی در شهر سیاتل برگزار شد نیز در نوع خود 

قابل توجه بود.
اس��تیو بالمر محصوالت آمازون را ب��ه ارزان بودن و 
محصوالت اپل را به ش��یک بودن متهم کرد و تفاوت 
مایکروس��افت با آن ها را کارب��ردی بودن محصوالت 
این ش��رکت عنوان کرد. البته گوگل هم از انتقادهای 

او بی نصیب نماند.
به گفته اس��تیو بالمر گوگل همیش��ه به دنبال بیش��تر 
دانس��تن اس��ت در حالی مایکروس��افت بیشتر عمل 
کردن را به این کار ترجیح داده اس��ت. این گفته های 
بالمر از آن جهت قابل توجه اس��ت که کارشناس��ان، 
فعالیت گس��ترده ش��رکت های گوگل و اپل در حوزه 
تولی��د تلفن های هوش��مند را عامل اصل��ی تضعیف 

مایکروسافت در دهه اخیر می  دانند.

اقداماتی برای حمایت از متن باز 
در ادامه مطلب این هفته به انتش��ار مقاله ای در سایت 
Infoworld اش��اره می کنی��م که در آن ب��ه راه های 

حمایت ش��رکت های مختلف از فناوری متن باز اشاره 
شده است.

در این مقال��ه از 7 روش برای حمایت از این فناوری 
نام برده ش��ده ک��ه می توان��د حمایت فع��االن حوزه 
نرم اف��زار از متن ب��از را منطقی س��ازد. در این مطالب 
به تعدادی از این راه های پیش��نهادی اشاره می کنیم. 
اولین راه عنوان ش��ده در این مقاله ارتباط مستقیم با 

فعاالن جوامع متن باز است.

ب��ه عنوان مث��ال ش��رکت هایی که قصد اس��تفاده از 
سیستم عاملی مانند لینوکس و یا نرم افزارهای متن باز 
را دارند، پس از انتخاب گزینه مورد نظر خود مستقیما 
به سایت ارائه کننده آن که توسط فعاالن متن باز اداره 
می ش��ود، مراجعه کنند و این راه را به انتخاب راه های 

میان بر ترجیح دهند.
دومین راه پیش��نهادی در این مس��یر کمک به ارتقاء 

محصوالت متن باز است.
به اعتقاد نویسنده این مقاله در صورتی که شرکت های 
فناوری استفاده کننده از محصوالت متن باز، کارمندان 
خ��ود را به تالش برای ارتق��ای محصوالت مبتنی بر 
متن ب��از و کمک برای رفع مش��کالت احتمالی آن ها 
مجاب کنند، بدون تردید مس��یر ارتقای نرم افزارهای 
متن باز بس��یار کوتاه تر از گذشته می شود که این اقدام 
نیز خدمتی قابل تحس��ین به جامعه در حال گسترش 

متن باز خواهد بود.
س��ومین اقدامی که نویس��نده این مقال��ه انجام آن را 
در پیشبرد اهداف متن باز موثر می داند حضور کاربران 
متن ب��از در همایش و کنفرانس هایی اس��ت که برای 

توسعه این فناوری برگزار می شود.
نویس��نده معتقد اس��ت اگر چه ش��رکت های استفاده 
کننده از این محصوالت در انجام این کار هزینه هایی 
را متقب��ل خواهن��د ش��د اما ای��ن هزینه ک��رد نوعی 
س��رمایه گذاری اس��ت و در توس��عه متن ب��از بس��یار 

تاثیرگذار خواهد بود.
ایجاد شور و اشتیاق در بین سایر شرکت های همک�ار 
و تش��ویق آن ه���ا ب�ه پیاده س���ازی سیس��تم ه�ای 
مشاب�ه بر اس��اس فناوری متن باز نکته دیگری است 
که نویس��نده مقاله تاثیر آن در توسعه متن باز را قابل 

توجه می داند.
مصطفی عبد    الهی 
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کاهش خطاهای پزشکی با دکتر آی تی
آی تی یا همان فناوری اطالعات، عالوه بر این که باعث گسترده 
تر شدن ارتباطات و برداشته شدن حد و مرزها شده، در دیگر 
شاخه های زندگی ما هم نفوذ پیدا کرده است. این میزان نفوذ 
و تاثیرگذاری به اندازه ای بوده است که در برخی از موارد دیده 
شاخه  و  شده  ترکیب  تی  آی  با  مختلف  علوم  که  است  شده 
جدیدی از علم را به وجود آورده اند. همه ابزارها در شاخه های 
فناوری  با کمک  و  به سوی هوشمند شدن گذاشته  مختلف رو 
اطالعات وابستگی ابزارها به انسان ها به حداقل رسیده است. 
انجام  از کارها به صورت خودکار قابل  به این ترتیب بسیاری 
بوده و دیگر الزم نیست برای انجام هر کاری نیروی انسانی به 
از این که سرعت  ابزارهای دیجیتالی گذشته  کار گرفته شود. 
انجام کارها را باالتر برده اند، باعث بیشتر شدن میزان دقت 
دارد،  بیشتری  ظرافت  به  احتیاج  که  کاری  هر  انجام  روند  در 
شده اند. یکی از علومی که میزان خطا در آن می تواند بسیار 
خطرناک بوده و باعث تهدید جان انسان ها شود، علم پزشکی 
است. سالیانه تعداد زیادی از انسان ها بر اثر خطاهای پزشکی 
مختلف جان خود را از دست می دهند. اما آی تی به کمک این 

مشکل هم آمده و بیشتر خطاهای موجود در حیطه تجویز 
و مصرف دارو را کاهش داده است. متاسفانه 

در  پزشکی  خطاهای  پیش  وقت  چند  تا 
حیطه تجویز دارو به کرات رخ می دادند 
از  بسیاری  در  مشکل  این  هم  هنوز  و 
می  دیده  توسعه  حال  در  کشورهای 

بالینی  پیامدهای  و  شود 

معموال این گونه است که مردم نسبت به تغییرات موضع گرفته و تمایلی ندارند. 
بیشتر افراد دوست دارند از همان سیستم هایی استفاده کنند که به کار کردن با 
آن ها عادت کرده اند به همین خاطر اگر فناوری اطالعات به شاخه ای وارد می 
شود باید دید که چه دلیلی پشت پرده ماجرا بوده است و چه عاملی باعث این 
شده است که خود مردم خواستار ایجاد تغییر شوند. تحقیقات نشان داده اند که 
خطاهای پزشکی و آسیب هایی که از این طریق به بیماران وارد می شود به یک 
مشکل جدی در نظام سالمت تبدیل شده اند. دانشگاه هاروارد از سال 1984 در 
حال مطالعه و تحقیق در این رابطه است و تحقیقات آن سال نشان داد که چیزی 
در حدود 10 درصد از بیماران بستری شده در مدت اقامت خود در بیمارستان دچار 
آسیب یاتروژنیک شده اند. دلیل اصلی ایجاد این آسیب ها هم اشتباه در مصرف 
داروها بوده و بعد از آن عواملی مانند عفونت زخم، عوارض جراحی یا اشتباه در 
تشخیص تاثیر زیادی در این آسیب ها داشته است. حدود 71 درصد از این حوادث 
باعث ایجاد ناتوانی 6 ماهه بیمار شده و 3 درصد از آن ها یک ناتوانی دائمی را برای 
بیمار به وجود آورده اند. نکته خطرناک و بد ماجرا این جاست که بیش از 14 درصد 
از این آسیب ها منجر به مرگ بیمار شده است. در صورتی که اعالم شده که بیش 
از 69 درصد این حوادث قابل پیشگیری بوده اند. در گذشته جامعه آگاهی زیادی 
از وسعت خطاهای پزشکی نداشت اما گزارش موسسه پزشکی آمریکا نشان داده 
است که این دسته از وقایع موجب مرگ 44000 تا 98000 بیمار در سال می شود 
و بیش از 3 میلیون آسیب دیگر را به همراه خود می آورد. این آسیب ها عالوه بر 
این که با جان مردم بازی می کند، هزینه زیادی را بر نظام سالمت تحمیل می 
کرد. تمامی این موارد باعث شد که راهکارهایی که فناوری اطالعات برای حل این 
مشکالت پیشنهاد می کند به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد. تجربه هایی 
که در دیگر شاخه ها وجود داشت به خصوص صنعت هوانوردی، نشان داد که 
دسته ای از خطاها زمانی کاهش پیدا می کنند که به جای انسان 
ها از سیستم های خودکار استفاده شود. در مجموع کارکنان نظام 
سالمت هم مانند دیگر مشاغل تالش می کنند که بهترین کار را 
انجام دهند اما محدودیت عملکرد انسانی در برخی از مواقع منجر به 
بروز خطا میشود. از این رو ایجاد یک محیط مطمئن تر و بازسازی 
سیستم ها و به کارگیری روند هوشمند سازی می تواند کمک 
بسیاری به بیماران و کارکنان نظام پزشکی بکند. نظام 
رایانه ای ورود دستورات پزشک بزرگترین 
کمک را در شروع این ماجرا 

داشته است. 

چرا آی تی؟

و اقتصادی قابل توجهی دارد. برای کاهش میزان این خطاها، 
افتادند  اطالعات  فناوری  از  گرفتن  کمک  فکر  به  کارشناسان 
باالتر رود. حوادث  تا ضمن راحت تر شدن کارها، کیفیت هم 
بستری شده،  بیماران  در  دارویی  و خطاهای  نامطلوب  دارویی 
پزشکان  تحقیقاتی  تیم  مطالعات  و  است  بوده  همیشه مشکل 
با داروها  دانشگاه هاروارد نشان داده است که حوادث مرتبط 
یک اتفاق بسیار رایج بوده و آسیب یاتروژنیک نامیده می شود. 
این مطالعات خیلی وقت است که در حال انجام است ولی برای 
توسعه راهکارهای پیشگیری از این آسیب تا چند وقت پیش، 
فکر خاصی نشده بود. تا این که نظام رایانه ای ورود دستورات 
را  بالینی  گیری  تصمیم  در  حمایتی  امکانات  همراه  به  پزشک 
تصویب کرده و به این ترتیب میزان خطاهای جدی تجویز دارو 
در بالغان بستری شده در بیمارستان کاهش پیدا کرد. کم کم 
صورت  دسترس  در  اطالعاتی  های  فناوری  به  بیشتری  توجه 
گرفت و میزان استفاده از این فناوری ها روز به روز بیشتر شد. 
پرونده های تجویز دارو به صورت دیجیتالی درآمدند، روبات ها 
در سیستم پزشکی به کار گرفته شدند و نظام های داروخانه ای 
این  با  آغاز کردند. همزمان  را  به صورت هوشمند کار خود 
دیگری  موارد  و  شده  گذاری  بارکد  داروها  تحول، 
وریدی،  داخل  تجویز  های  دستگاه  مانند 
در  شده  تجویز  داروهای  حتی  و  ها  توصیه 
شدن  هوشمند  به سوی  رو  ترخیص  زمان 
گذاشتند. پزشکان از این سیستم به شدت 
دیدن  با  و  کرده  استقبال 

نتایج مطلوب آن برای استفاده از آن قدم پیش گذاشتند. به این 
ترتیب در شاخه پزشکی تحول عظیمی رخ داد و میزان خطاهای 
پزشکی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. در موضوع ویژه این هفته 
فناوری اطالعات   دارویی زیر سایه  امنیت درمان  از  برای شما 
صحبت خواهیم کرد و در ادامه میزان نفوذ فناوری اطالعات در 
شاخه پزشکی را بررسی کرده و شما را با فناوری های نوینی که 

در این شاخه به وجود آمده است آشنا خواهیم کرد. 

 گلسا ماهیان
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در بیشتر مواقع در مرحله نوشتن دستور مصرف دارو توسط پزشک، خطا وجود 
دارد و رایانه ای کردن این مرحله اقدام بسیار کارآمدی در ارتقای امنیت دارویی 
به شمار می رود. ترکیب شدن این سیستم با نظام حمایتی تصمیم گیری بالینی، 
پرونده های هوشمند پزشکی و نظام های آزمایشگاهی و پرتونگاری برای انتقال 
دارویی  دستورات  منظور صدور  به  پزشک  به  بیمار  اطالعات ضروری  سریع 
مرتبط، باعث شده است که در سال های اخیر خیال بیماران تا حد زیادی آسوده 
دستورات  کردن  استاندارد  با  پزشک  دستورات  ورود  ای  رایانه  نظام  شود.  تر 
دارویی از خوانا بودن و کامل بودن دستورات اطالع حاصل می کند. کاربرد 
نظام رایانه ای ورود دستورات پزشک در کنار سیستم های هوشمند دیگر امکان 
اجرای کنترل های زمینه ای را به وجود می آورد. به این ترتیب اطالعات به 
موقع به دست پزشک خواهد رسید و مسائل مربوط به درمان و داروها روند 
سریع تری پیدا خواهد کرد. به این ترتیب می توان با استفاده از شیوه دیجیتال 
تجویز دارو به صورت پیش فرض، احتمال انتخاب مقادیر نادرست را توسط 
پزشک معالج کاهش داد. در این سیستم رایانه با انجام محاسباتی، دوز مناسب 
او  با توجه به وزن، قد و دیگر فاکتورهای فیزیکی  بیمار  را برای  از هر دارو 
پیشنهاد می کند. شاید با یک مثال بتوان اهمیت این ماجرا را بیشتر نشان داد. 
در آمریکا، چند سال پیش به اشتباه دستور تجویز بنزاتین پنی سیلین عضالنی، 
به صورت وریدی نوشته شده بود و این اشتباه باعث مرگ یک نوزاد شد در 
صورتی که از برنامه رایانه ای کنترل کننده استفاده می شد به سادگی جلوی 
این اشتباه گرفته می شد. نتایج تحقیقات نشان داده است که سیستم نظام 
رایانه ای ورود دستورات پزشک به همراه سیستم حمایتی تصمیم گیری پیشرفته 
می تواند خطاهای دارویی را تا 83 درصد کاهش دهد. با استفاده از این سیستم 
تا به حال تجویز دوز نامناسب داروهای سمی برای کلیه، به میزان 13 درصد 
و موارد تجویز این داروها در دفعات نامناسب به میزان 24 درصد کاهش پیدا 
کرده است. در یک موسسه سالمت در آمریکا با به کار گرفتن یادآورهای رایانه 
ای میزان دستورات دارویی اشتباه 100 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی 
دیگر از مواردی که مستعد بروز خطا در روند تجویز دارو می باشد، مرحله انتقال 
دستورات دارویی نوشته شده در کاردکس بیمار است. با به کارگیری سیستم 
اتوماسیون کاردکس دارویی و اضافه کردن آن به سیستم های قبلی می توان 
خطاهای دارویی در این مرحله را نیز کاهش داد. این کاردکس باید امکان کنترل 
دوز تجمعی دارو را داشته باشد زیرا این کار برای داروهایی نظیر داروهای شیمی 

درمانی اهمیت خاصی پیدا می کند. 

در مورد RFID  قبال توضیح داده ایم، با استفاده از این فناوری می توان با 
استفاده از فرکانس رادیویی به شناسایی اشیا به صورت اتوماتیک پرداخت و شاید 
بتوان گفت که این روش یک مکمل برای بارکد به حساب می آید. یکی از مزیت 
های این روش این است که در آن نیازی به تماس بین وسیله گیرنده اطالعات و 
نشانه حامل داده وجود ندارد و همچنین رسیدن نور از حامل داده به وسیله گیرنده 
اطالعات هم ضرورتی ندارد. در این فناوری می توان از شیء حامل داده، اطالعاتی 
را خواند یا در آن اطالعاتی را نوشت. به تازگی از این فناوری در شاخه بهداشت و 
درمان بیشتر از گذشته استفاده می شود. به عنوان مثال برای پیگیری اشیا و لوازم 
پزشکی از این فناوری استفاده می کنند. زیرا در بیمارستان ها همیشه الزم است 
که لوازم پزشکی و تجهیزات بیمارستانی در مواقع ضروری در دسترس باشند و 
این فناوری این امکان را فراهم می کند که در اسرع وقت بتوان از مکان لوازم 
ضروری اطالع پیدا کرد. ابزارهای جراحی همیشه باید ضدعفونی و تمیز باشند و 
در بسته بندی های مناسب قرار گیرند. برچسب هایی که روی این ابزارها نصب 
می شود و رمزخوان هایی که در نهایت دقت در محفظه های ضدعفونی کننده 
قرار می گیرند، ضامن رعایت کامل مسائل بهداشتی در این امر هستند. از طریق 
فناوری RFID می توان بیماران را هم پیگیری کرد، شناسایی مکان بیماران در 
مواقع اضطراری برای کمک رساندن به بیماران بد حال بسیار مفید است و این 
 RFID کار با کمک برچسب های مخصوص هر بیمار که مجهز به تراشه های
است به سادگی امکان پذیر می شود. از همین روش برای دریافت اطالعات و 
مشخصات هر بیمار برای تجویزهای پزشکی هم می توان استفاده کرد. تراشه 
های RFID را می توان روی بسته های دارو هم نصب کرد و با استفاده از 
این روش داروهای مهم را به شکل صحیحی مدیریت کرد تا میزان خطاهای 
استفاده اشتباه از دارو کاهش پیدا کند. از همین شیوه می توان برای ثبت اطالعات 
 RFID و ردیابی بسته های خون هم استفاده کرد. به صورت کلی از تراشه های
در آزمایشگاه ها زیاد استفاده می شود. اگر بیماری سابقه دار است یا فردی دارای 
حالت های خاصی نظیر داشتن آلرژی به یک داروی خاص است با استفاده از 
کارت های RFID می توان تمامی این اطالعات را ثبت  و حفظ کرد به طوری 
که الزم نباشد در هر بار مراجعه دوباره تمامی مراحل مربوط به گرفتن اطالعات 

بیمار انجام شود. 

در مورد به کارگیری فناوری اطالعات در صنعت پزشکی، آمریکا پیشتاز بوده 
است و تمامی سیستم هایی که تا به حال در مورد آن ها صحبت کردیم از سال 
های قبل در مراکز درمانی و بیمارستان های این کشور مورد استفاده قرار گرفته 
اند. از سال 2001 طرحی در 1500 بیمارستان آمریکا به اجرا درآمد. نام این طرح 
»همه چیز را در دنیای دیجیتال وارد کنید« بود. بر اساس این طرح الزم نبود که 
پزشکان برای نوشتن نسخه های خود از قلم و کاغذ استفاده کنند بلکه به جای 
 Computerized Physician Order Entry آن از برنامه ای با نام
یا به اختصار EOPC استفاده می کردند. بعد از این که این برنامه به صورت 
گسترده در بیمارستان های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت نتایج قابل توجهی به 
دست آمد از جمله این که خطاهای پزشکی به یکباره تا درصد زیادی کاهش پیدا 
کردند. زیرا بسیاری از مشکالتی که مربوط به بدخط یا ناخوانا بودن نسخه ها، 
تشابهات نام داروها یا جا به جا شدن نام بیماران با استفاده از این سیستم به حداقل 
رسیده بود. در چند ماه ابتدایی این سیستم میزان این خطاها را تا 66 درصد کاهش 
داده بود. بعد از این که تاثیر فناوری اطالعات در کاهش این خطاها برای همه 
مشخص شد، به تدریج این برنامه ها به نرم افزارهایی مجهز شدند که قادر بودند 
وقوع تداخالت دارویی را به پزشکان اطالع دهند و به این ترتیب سهم بیشتری 
در کاهش خطاهای پزشکی داشته باشند. این دسته از اشتباهات فقط به صنعت 

عالوه بر مواردی که گفتیم در سال های اخیر مفهومی با نام پزشکی از راه دور 
هم شکل گرفته است. در این مفهوم پزشک از راه دور هم با بیمار در ارتباط 
خواهد بود و پرونده پزشکی او را با استفاده از سیستم های دیجیتالی به آسانی 
کنترل خواهد کرد. این روش مزایای زیادی را برای هر دو طرف به دنبال خواهد 
داشت از جمله این که دسترسی به مراقبت های ویژه برای بیماران افزایش پیدا 
خواهد کرد. عالوه بر این مراقبت های بهداشتی به خصوص برای نقاط محروم 
و روستاها در دسترس تر می شود. این موارد افزایش راحتی و رضایتمندی بیمار 
را به دنبال خواهد داشت و در ادامه پزشک هم با استفاده از داده هایی که به 
صورت لحظه ای در اختیارش قرار می گیرد می تواند بیماری فرد را سریع تر 
افراد  این زمینه جلوگیری کند. دسترسی  از اتالف وقت در  تشخیص داده و 
جامعه به اتوماسیون و هوشمند شدن سیستم های پزشکی به خدمات مشاوره 
ای افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب از سفرهای بین شهری برای دریافت 
خدمات پزشکی جلوگیری به عمل خواهد آمد و هزینه این رفت و آمدها ذخیره 
خواهد شد. به طور کلی این سیستم هوشمند کاهش هزینه های درمان را به 
دنبال خواهد داشت و حتی در مواردی در ارتباط بودن پزشکان با یکدیگر باعث 
می شود که یک بیماری به راحتی و سرعت تشخیص داده شده و برای درمان 
به موقع آن اقدام شود. عالوه بر این موارد داشتن یک سیستم جامعه پزشکی 
مجازی باعث می شود که خود پزشکان هم به دانش روز دست پیدا کرده و 
دسترسی به اطالعات و آشنا شدن با یافته های جدید پزشکی برایشان بسیار 
آسان تر شود. مدیریت بیماری های مزمن، پیگیری بیماری ها، پیشگیری از 
برخی آسیب ها با این روش بسیار در دسترس تر خواهد بود و حتی مواردی مانند 
آموزش از راه دور برای پزشکان و بیماران امکان پذیر خواهد بود. البته در این 
میان موانع و چالش هایی هم در به کارگیری این سیستم وجود دارد. به عنوان 
مثال هزینه های فنی تجهیزات مورد نیاز و هزینه آماده کردن زیرساخت ارتباط 
مخابراتی مناسب برای این منظور بسیار باال خواهد بود. محدودیت حقوقی و 
رسمیت قانونی که بر اساس آن به برخی از افراد اجازه فعالیت داده شود هم 
از مسائلی است که می تواند به مشکل تبدیل شود. با توجه به این که برای 
این ارتباطات به بستر و پهنای باند مناسبی احتیاج است باید دولتی که از این 
اینترنت و بستر ارتباطی مناسبش آسوده  از  خدمات استفاده می کند خیالش 
باشد. همچنین وجود زیر ساخت امنیتی که مانع از سوءاستفاده و تجاوز به حریم 
شخصی افراد شود هم ضروری به نظر می رسد و تجهیزات امنیتی شبکه، مرکز 
تعیین هویت، سیستم عامل امن و وجود امضای الکترونیک از مواردی هستند 
که باید به درستی برای این سیستم ها پیاده شوند. تا بعد از اجرای کامل این 

موارد بتوان بازدهی این سیستم را مشاهده کرد. 

نظام رایانه ای ورود دستورات پزشک

نسخه نویسی دیجیتالی

مزایای پزشکی هوشمند

همه ابزارها در 
شاخه های مختلف 
رو به سوی هوشمند 
شدن گذاشته و 
با کمک فناوری 
اطالعات وابستگی 
ابزارها به انسان ها 
به حداقل رسیده 
است

پزشکی آمریکا اختصاص پیدا نمی کرد و به همین دلیل استفاده از نسخه نویسی 
دیجیتال به سرعت در دیگر نقاط جهان هم رایج شد. به طوری که دولت استرالیا 
اعالم کرد تا قبل از استفاده از این سیستم خطاهای پزشکی هزینه ای بالغ بر 35 
میلیون دالر را به صورت سالیانه بر این کشور تحمیل می کرده است. حتما شما 
هم تا به حال افرادی را دیده اید که بعد از این که چندین بار به پزشکان مختلف 
با تخصص های گوناگون برای تشخیص بیماریشان مراجعه کرده اند، در نهایت 
زمانی تشخیص درست داده شده است که دیر شده و بیماری به مرحله خطرناکی 
رسیده است. باید گفت که این تشخیص های اشتباه به دلیل تخصص نداشتن 
پزشک نیست بلکه در پزشکی مدرن مسائل بسیار پیچیده است و به همین دلیل 
پزشکان معموال براساس استنباط های شخصی تشخیص می دهند. علم پزشکی 
این روزها بسیار گسترده شده و در حال حاضر حدود 5000 مجله پزشکی در سراسر 
جهان منتشر شده و بیش از 3 میلیون مقاله جدید در هر سال به چاپ می رسد. 
پژوهشگران اعتقاد دارند که یک پزشک باید در حال حاضر حدود 5 میلیون قطعه 
دانش در ذهنش داشته باشد و این امر مسلما غیرممکن است. یک لحظه تصور 
کنید که روند گسترده شدن دانش پزشکی متوقف شود و یک پزشک هم هیچ 
نکته ای را فراموش نکند و برای یاد گرفتن هر مطلب هم 5 دقیقه زمان الزم باشد. 
براساس این فرضیات اگر پزشکی بخواهد به تمامی این یافته های جدید دست پیدا 
کند به بیش از 100 سال زمان نیاز خواهد داشت و این ماجرا به هیچ وجه عملی 
نخواهد بود. دقیقا با توجه به همین نیاز بود که در سال 1992 سیستم پشتیبان در 
تصمیم گیری های پزشکی ایجاد شد. در طی سال های گذشته، نرم افزارهای 
مختلفی به وجود آمدند که در تصمیم گیری بالینی درباره شیوه درمان به صورت 
 Cllinical Decision هوشمند دخالت می کنند. مجموعه این نرم افزارها که
Support System یا به صورت مخفف CDSS نام دارند عالوه بر پیشنهاد 
راهکارهای درمانی به پزشک او را از وجود تداخالت و ممنوعیت های طبی هم 
مطلع می سازند. در مورد میزان اثربخشی این برنامه ها در کاهش خطاهای 
پزشکی، اختالف نظر وجود دارد و برخی از کارشناسان ادعا کرده اند که این برنامه 

های هوشمند توانسته اند تا 60 درصد میزان خطاهای پزشکی را کم کنند. 
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اگر به دنبال لپ تاپی قدرتمند و حرفه ای برای انجام 
وظایف خاص مانند تدوین عکس، ویدئو و یا اجرای 
بازی های رایانه ای می گردید، به طور حتم مدل های 
زی��ادی را دیده اید ام��ا امروز گزینه ای را پیش��نهاد 
می کنیم که به طور حتم تایید شما را بر می انگیزد.

IdeaPad Z500 ج��زو جدیدتری��ن لپ تاپ ه��ای 

مالت��ی مدیای لنوو اس��ت ک��ه اوایل س��ال 2013 
میالدی وارد بازار شدند.

عموما بهترین ها را لنوو در س��ری Z خود رو می کند 
و ب��ه نوع��ی برای این س��ری از محص��والت خود 
س��نگ تمام می گ��ذارد. از این رو انتخ��اب این رده 
بی ش��ک یک انتخاب تخصصی و گ��ران قیمت به 

شمار می آید. 
این دستگاه از پردازنده اینتل Core i5 بهره می برد. 

در کن��ار این پردازنده ق��وی 6 گیگابایت رم از نوع 
DDR3 به عن��وان همراهی تضمی��ن کننده برای 

داشتن سرعتی مناسب وجود دارد
 اما همه قدرت این دس��تگاه ب��ه دو قطعه معطوف 
نمی ش��ود و آن جا که ما این س��ری از محصوالت 
لنوو رو برای گرافیک مناسب می دانیم، تنها به دلیل 

حضور یک قطعه قدرتمند است.
GeForce GT 740M ی��ک گرافی��ک قوی با 2 

گیگابای��ت رم و امکان ارتقا تا 4 گیگابایت رم برای 
انجام فرآیندهای سنگین طراحی به کمک رم اصلی 
سیس��تم، میزان گرافیکی که هیچ نرم افزار 3 بعدی 

به خود اجازه قفل کردن و تیک زدن را نمی دهد.
ب��ا این قدرتمند رویایی بهترین آثار گرافیکی خود را 

با خاطری آسوده خلق کنید. 

 سالم بایت. اگر رم سیستم بسوزد، تمام اطالعات داخل 
سیستم حذف می شود یا خیر؟

خیر این گونه نیست، اطالعات سیستم روی هارددیسک ذخیره می شود 
ابتدای  در  بسوزد  سیستم  رم  اگر  ندارد.  سیستم  رم  با  ارتباطی  که 
راه اندازی سیستم صدای بوق ممتد از داخل کیس پخش می شود که 
باید آن را بررسی کنید. در برخی موارد ممکن است رم از جای خود در 

آمده باشد که باز هم صدای بوق ممتد پخش خواهد شد.
 سالم چند ماهی است که لپ تاپ خریده ام. هر بار که 
به  می کنم  شروع  را  برنامه ها  با  کار  و  روشن  را  سیستم 
صورت مداوم هنگ می کند. حتما باید Restart شود تا به 

صورت طبیعی کار کند. مشکل از کجاست؟ 
شما باید نوع نرم افزاری که با آن کار می کنید را قید می کردید تا بدانیم 
از چه نوع برنامه ای استفاده می کنید. برخی از نرم افزارها که محاسباتی 

است و پردازنده قوی همراه با رم باال نیاز دارند.

برخی از نرم افزارها نیز گرافیکی است که باید کارت گرافیک مناسب به 
همراه رم مورد نیاز را داشته باشید.

اگر جنس نرم افزارهای کاربردی شما محاسباتی و پردازشی است باید 
به سراغ رم بروید.

بررسی کنید که رم دستگاه به صورت کامل در اختیار سیستم باشد یا 
این که اگر میزان آن کم است باید ارتقا داده شود. اگر جنس نرم افزار 
گرافیکی است باید به سراغ کارت گرافیک بروید و آن را ارتقا دهید. 
مورد بعدی که به ذهن می رسد این است که ممکن است مشکل از 
پاور دستگاه باشد. در برخی موارد زمانی که پاور نمی تواند قطعات را 
خوب تغذیه کند سیستم هنگ می کند و در برخی موارد نیز راه اندازی 

مجدد می شود.
اما احتمال آخر در مورد دمای تولید شده در دستگاه است. سعی کنید 
دمای دستگاه را پایین نگه دارید که این امر نیز با ابزار جانبی و محیط 

کاری مناسب قابل اجراست. 

سالم به همه بایتی های عزیز
نمایش��گاه تلکام چهاردهم به پایان رسید؛ نمایشگاهی که می توان آن 
را بزرگ تری��ن رویداد و گردهمائی در بخش مخابرات و ارتباطات ایران 
دانست اما این نمایش��گاه حواشی داشت به مانند دیگر نمایشگاه ها که 
توجه و تامل به آن خالی از لطف نخواهد بود و می تواند برای دوره های 

بعد مفید فایده باشد.
بس��یاری از برندهای معروف در این نمایش��گاه حضور نداش��تند و این 
درحالی بود که بس��یاری در ایران دفتر رس��می دارند و مشکلی از بابت 

حضور قانونی آن ها در نمایشگاه وجود نداشته است.
ام��ا با ای�ن ح��ال ای��ن برن�ده�ا به ص���رف معروف ب���ودن خ�ود از 
حض�ور در نمایش��گاه سر باز زده اند و در مصاحبه ه�ای�ی نی�ز با اع�الم 
مع�روفیت و اس��تقبال مردم از محصوالتشان حضور در این نمایشگ�اه 

را بی فایده دانسته اند.
برخ��ی نی���ز با اش��اره به وج��ود قیمت های ب��اال در نمایش��گاه تلکام 
ب��ر این اعتقادن�د که حضور در این نمایش��گاه مش��کل و بدون صرفه 
اقتصادی است. بیشتر شرکت های واردکننده موبایل به کشور با حضور 
در نمایش��گ�اه تلک�ام ط�ی  س��ال های گذش��ته از نتیجه رضایت مندی 

برخوردار نبوده اند.
اما به واقع در نقاط دیگر جهان و نمایشگاه های مشابه چنین رفتاری و 
نظری وجود دارد؟ به صرف معروفیت آیا برگزاری نمایش��گاه و اس��اس 

آن از بین می رود؟ 
پس این همه نمایش��گاه که در آن برندهای معروف جهان حضور پیدا 
می کنند برای چیس��ت؟ مگر تمام این برندها هر روز مورد استفاده قرار 
نمی گیرند و اخبار آن ها هر روز نقل نمی ش��ود؟ اگر جواب مثبت اس��ت، 

پس چه نیازی به برگزاری نمایشگاه وجود دارد؟

هم��ان طور که می بینیم هی��چ جواب منطقی نمی ت��وان به اظهار نظر 
غیر منطقی مخالفین حضور در نمایش��گاه به بهانه معروفیت برند، داد. 
شاید این عدم حضور بیشتر جنبه مالی دارد اما باید بدانیم که نمایشگاه 
فرصتی اس��ت تا عالوه بر ایجاد نش��اط در بین اقش��ار جامعه باورهای 
نادرس��ت و غی��ر تخصصی مخاطبین را تغیی��ر داد و در نتیجه فرهنگ 

خرید تغییر کند. 
ح��ال با عدم حض��ور در این همایش ها فرصت فرهنگ س��ازی را برای 

خریدار از بین برده ایم. 
ام��ا آن طرف ماجرا مس��ئوالن برگزاری هس��تند. سیاس��تگذاران این 
نمایش��گاه ها، کس��انی که در اتاق های فکر نشسته اند و تصمیمات شان 

عواقبی این چنینی دارد.
زمانی که در تدارک راه اندازی نمایش��گاه هستیم و تفکر قالب اقتصادی 
اس��ت، این چنین می ش��ود. همه به دنبال منافع مالی نمایشگاه هستند؛ 
منافعی که معلوم نیس��ت در نهایت به جیب چه کس��انی می رود؟ ولی 
آن قدر هس��ت که همه برای رس��یدن به آن س��ر و دست بشکنند که 

نمونه هایی از آن را در سال های گذشته دیده ایم.
در برگ��زاری نمایش��گاه مجری و کس��ی که پ��ول را دریافت می کنند 
مشخص است اما چیزی به نام کمیته علمی نمایشگاه، کمیته محتوایی 
یا چیزی از این دس��ت وجود ندارد! یا حداقل اگر وجود دارد در حد نام 

است و خبری در عمل از آن نیست.
این در حالی است که راه اندازی نمایشگاه به بهانه عرضه یک محتوای 
علمی و فنی در قالب نوآوری ها اس��ت و در نهایت بخش��ی از هدف به 
حوزه اقتصادی و انتفاع از برپایی نمایشگاه باز می گردد که متاسفانه در 
کش��ور ما این موضوع وارونه ش��ده و در نهایت نتیجه ای بهتر از این را 

به همراه ندارد.

 Monitor: 15.6” Bright LED               

 Main Board: ---- 

CPU: Intel 3230M Core i5 2.6GHz    
RAM: 6 GB DDR3       

VGA: NVIDIA GeForce GT 740M DDR3 2 TB 

HDD: 1024 GB 5400 RPM

Wِeight: 2.5 Kg               
Power: ----       
ODD: ----

Key Board: ----

Mouse: ----

Speaker: ----

JoyStick: ----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

انتفاع اقتصادی تنها بهانه برپایی نمایشگاه
مه��د   ی غیبی 

رویای گرافیکی شما

21/500/000 ريـال
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اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک در هفته گذشته در 
صدر فهرست اخبار خبرگزاری های جهان قرار داشت، عالوه بر خبرگزاری ها 
موجی هم در توئیتر راه افتاده بود. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، کاخ سفید 
و وزارت خارجه آمریکا بارها اخبار را از طریق توئیتر منتشر کردند، در حالی که 

پیش از آن از هیچ طریق دیگری منتشر نشده بود.
اگر چه در طی چند ماه اخیر، اظهار نظرهای متفاوتی پیرامون استفاده سران 
قوه مجریه از فیس بوک و توئیتر شنیده می شد اما باید پذیرفت که خوب یا بد، 
سیاست ایران برای اولین بار و به طور رسمی به شکل جدیدی از دیپلماسی 
روی آورده که پیش از این سابقه نداشته است. چند سالی است که بسیاری 
از سیاس��تمداران بزرگ جهان، افراد سرش��ناس و یا ثروتمند، دانش��مندان، 
ورزشکاران و یا هنرمندان از ابزارهایی مانند وبالگ، فیس بوک یا توئیتر برای 
ارتباط با مخاطبان خود استفاده می کنند و البته استفاده از وبالگ در این اقشار 
در کشور ما سابقه   دارد اما هیچ گاه حضور رئیس جمهور کشورمان در فضای 

مجازی تا به این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.
روسای جمهور پیشین کشور نیز وب سایت داشتند اما این وب سایت ها کم تر 
شناخته شده بود و افراد معدودی که عمدتا فارسی زبان بودند به این سایت ها 
س��ر می زدند اما امروز چند کلمه توئیتر از قول رئیس جمهور ایران مرزها را 
می پیماید و در کم تر از چند دقیقه، یک نظر یا سخن یا خبر از رئیس جمهور 
کشورمان را به گوش جهانیان می رساند و این یعنی استفاده موثر از فناوری در 
خدمت منافع کشورمان. حال باید پرسید چرا توئیتر در کشورمان فیلتر است؟ 
آیا ایرانیان حق ندارند مانند دیگر مردم جهان از این فناوری و امکان کامال 
رایگان بهره ببرند؟ آن هم در حالی که این روزها مهم ترین اخبار کش��ور را 
باید از این طریق پیگیری نمود! اگر در برهه ای خاص این احساس یا برداشت 
وجود داش��ته اس��ت که توئیتر می تواند مخرب یا متضاد با قوانین محتوای 
مجازی در ایران باشد، آیا امروز خالف این احساس به وجود نیامده است؟ چه 

طور روزی و روزگاری اتفاقی توانست باعث فیلتر شدن توئیتر شود اما اینک 
هیچ اتفاقی نمی تواند آن را رفع فیلتر کند؟

اگر چه تلخ است اما این واقعیت وجود دارد که کم نیستند افرادی که برای 
عبور از فیلترهایی که به آن اعتقاد ندارند، به خرید VPN یا دیگر نرم افزارهای 
موسوم به فیلترشکن اقدام می کنند و باز هم در این میان کم نیستند کسانی 
که به اس��تفاده از توئیتر و ش��بکه های اجتماعی عالقه مند هستند. در یک 
مقایسه به سادگی می توان دریافت که جنس شبکه توئیتر می تواند حساسیت 
و  آفات کم تری را در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی داشته باشد و در 

عین حال، منافع آن می تواند برای کشور و مردم بسیار ارزشمند باشد.
هیچ فناوری نوظهوری بدون آفت نیس��ت، چه بسا که تلفن ثابت و همراه، 
اینترن��ت، ماهواره یا هر فناوری دیگری آفاتی دارند اما زمانی که فواید یک 
فناوری اثبات می شود، چرا باید کل موضوع به خاطر آفاتش از زندگی حذف 
شود؟ اگر کفه منافع فناوری به مراتب از آفات آن سنگین تر بود، حذف آن از 
زندگی مردم، محروم کردن از نعمات نیست؟ این روزها عده بسیاری گمان 
می کنند که به داشتن یک حساب توئیتر نیازمند هستند و آثار مثبت دیپلماسی 
کش��ورمان از این دریچه را تنها نمونه ای کوچک از پتانس��یل این ش��بکه 
اجتماعی محس��وب می کنند. حال اگر دالیلی وجود دارد که نشان می دهد 
مضرات و آفات توئیتر بیشتر از منافع آن است، چرا هیچ یک از سازمان ها و 

نهادهای مربوط در این زمینه توضیح نمی دهند؟
برخورد کدخدا منش��انه با اینترنت و محصوالت جنبی آن، برخوردی است 
که در طی چند س��ال اخیر شکس��ت خورده است و در هیچ جای جهان به 
موفقیت دست نیافته است، چرا که همیشه راه هایی برای عبور از فیلترها و 
دستیابی به خدمات جهانی وجود خواهد داشت. پافشاری بر این نوع رفتار در 
کش��ورمان هیچ حاصلی جز کم رنگ کردن ارزش باالی فیلترینگ ندارد و 

البته فیلترینگی ارزشمند است که با منطق سازگار باشد.

توئیتر به گوش جهانیان رسید، ایرانیان هم روزنامه خواندند!
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

 RAID کردن هارددیسک به چه سخت افزاری نیاز دارد 
و آیا باید هارددیسک مخصوصی را خریداری کرد؟ قیمت 

آن چه قدر است و از کجا می توان تهیه کرد؟ با تشکر 
برای Raid کردن هارددیسک ها نیازی به هارددیسک مخصوص این 
کار ندارید و هارددیسک های موجود در بازار جوابگو خواهند بود اما باید 

مادربورد سیستم از این امکان پشتیبانی کند.
برای این منظور باید در سایت سازنده مدل مادربورد را وارد کرده و در 
بخش اطالعات مطمئن شوید که مادربورد شما توانایی انجام این کار 
 Raid کمی بیشتر است. برای Raid را دارد. قیمت مادربوردها با امکان
کردن باید بدانید که با توجه به نوع کارایی شما چه نوع از Raid برای 

شما مناسب است.
برای این منظور می توانید با یک جست و جوی ساده در اینترنت مطالب 

بسیاری دریافت کنید.
دارد  برق رسانی  مشکل  من  پاور سیستم  بایت.   سالم 

و بعد از  چند دقیقه که سیستم را روشن می کنم مانیتور 
روشن  برای  من  اگر  بدانم  می خواستم  می شود.  روشن 
کردن سیستم همین روش را ادامه بدهم به سایر قطعات 

صدمه ای وارد خواهد شد؟  
در حال حاضر مانیتورهای موجود مس��تقل از پاور سیس��تم، خود دارای 

پاور و به صورت مستقیم نیز به برق متصل می شوند.
از این رو دیر روش��ن ش��دن مانیتور ارتباطی به سیستم و پاور آن ندارد 
اما اگر شما از سیستمی قدیمی بهره می برید که برق مصرفی مانیتور از 
خروجی پاور دریافت می شود یا به اصطالح از کابل بک تو بک استفاده 
می کنید، بهتر اس��ت برق مانیتور را مس��تقیم کرده و پاور اختصاصا به 

سیستم انرژی برساند.
همچنین در این باره به عمر پاور دس��تگاه خود نیز نگاهی بیندازید. به 
هر حال این تاخیر باال زمان روش��ن ش��دن در دراز مدت ممکن اس��ت 

برای قطعات مضر باشد.

| Tablet |

| RAM |

| Power |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |
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اگر با نرم افزارهای مختلف کار کرده باشید و تا حدی 
به  باشید،  داشته  آشنایی  برنامه  ایجاد یک  با ساختار 
این نکته آگاه خواهید بود که برای ایجاد هر محصول 
صورت  سیستم  آنالیز  و  تحلیل  چیز  هر  از  قبل  باید 
حاضر  حال  در  مختلف  سیستم های  تحلیل  پذیرد. 
می گیرد.  انجام  گوناگونی  نرم افزارهای  طریق  از 
طراحی  متفاوتی  چارت های  و  نمودار  کار  این  برای 
می شود و از روی این نمودارها کل سیستم مورد نظر 
طراحی  مورد  در  رسید.  خواهد  پیاده سازی  مرحله  به 
بود و  به همین صورت خواهد  یک شبکه هم وضع 
شما باید قبل از هر کار ابزاری برای رسم شبکه مورد 
که  نقشه هایی  از  استفاده  با  و  باشید  داشته  نظرتان 

به این ترتیب طراحی می کنید، شبکه دلخواه خود را 
پیاده سازی کنید.

نرم افزاری که در این هفته به شما معرفی می کنیم، 
شبکه  رسم  برای   Edraw Max نام  با  برنامه ای 
بود  خواهید  قادر  نرم افزار  این  کمک  با  شما  است. 
رایانه ای،  اینترنتی،  شبکه  آسان  بسیار  شکلی  به  که 
بزرگ  بسیار  شبکه ای  نمودارهای  دیگر  و  مخابراتی 
از  یکی  کنید.  طراحی  کوتاه  بسیار  زمانی  مدت  در  را 
این  که  است  این  نرم افزار  این  ویژگی های  مهم ترین 
امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید به مرحله 
پیاده سازی بسیار نزدیک شوید. این کار را به این صورت 
انجام می دهد که شما را قادر می سازد برای طراحی و 
استفاده  از کابل کشی، سیم کشی  مستندسازی شبکه 
کرده و به این وسیله کلیه ارتباطات و فرآیندهای مختلف 
را به شکلی ملموس به مرحله پیاده سازی نزدیک کنید.

این نرم افزار محیط بسیار ساده و آسانی را در اختیار 
بسیار واضح است  آن  با  قرار می دهد و کار  کاربران 
کاربر  یک  عنوان  به  که  باشید  مطمئن  می توانید  و 
مبتدی با کمی تالش به مشکل خاصی بر نخواهید 
آن می توانید  از  استفاده  با  ترتیب شما  این  به  خورد. 
شکل  بهترین  به  را  شبکه ها  به  مربوط  مستندات 
نرم افزار  این  ویژگی های  از  کنید.  مدیریت  ممکن 
می توان به این مورد اشاره کرد که قالب های آماده ای 
دارد و شامل بیش  به صورت پیش فرض در خود  را 

همچنین  است.  شده  تعریف  پیش  از  شکل   300 از 
برنامه شامل نمادهای شبکه ای دو بعدی و سه  این 
نمادهای رئوس مطالب  این  بر  بعدی است و عالوه 
می باشد.  دارا  نیز  را  نمودار  رسم  اولیه  بلوک های  و 
در بخش راهنمای نرم افزار دستورالعمل کاملی برای 
شده  داده  قرار  آماده  سفارشی  قالب های  از  استفاده 
با  بزنید  سر  بخش  این  به  که  صورتی  در  که  است 

اطالعات مفید و جالبی مواجه خواهید شد.
 EMF و   JPG ،BMP فرمت های  از  نرم افزار  این 
را  شما  کار  خودکار،  صورت  به  و  می کند  پشتیبانی 
ذخیره کرده و از آن پشتیبان می گیرد تا در صورتی که 
با مشکلی روبه رو شدید، به آسانی بتوانید به نسخه ای 

سالم از کار خود باز گردید.
امکان  به  می توان  نرم افزار  این  ویژگی های  دیگر  از 
به  نمودار  یک  نمادهای  پیوند  و  لینک  دادن  قرار 
نظر  مورد  اسناد  و  یا صفحات وب  دیگر  نمودارهای 
مکس"  "ایدرا  از  استفاده  با  همچنین  کرد.  اشاره 
در  خود  نمودارهای  از  را  وب  صفحات  می توانید 
این  کنید.  تولید  خودکار  صورتی  به  اول  مرحله 
با  و  می کند  استفاده   Altima فناوری های  از  برنامه 
کتابخانه های نماد Netzoom نیز سازگاری دارد. شما 

می توانید این نرم افزار را از نشانی زیر دریافت کنید.
http://www.edrawsoft.com/download-

edrawmax.php

ابزارهای تعبیه ش��ده در کنترل پنل ویندوز هفت آن 
ق��در متعدد و کاربردی اس��ت که با وجود گذش��ت 4 
شماره از آغاز آموزش اس��تفاده از آن ها، تاکنون فقط 
بخ��ش مختصری از آن  را به ش��ما عزی��زان آموزش 
داده ایم و الزم اس��ت تا در این ش��ماره و شماره های 

آینده صحبت در این باره را ادامه دهیم.
در پنجمین ش��ماره از این سری آموزشی شما را با دو 
ابزار دیگر از این جعبه جادویی ویندوز آش��نا می کنیم. 
اولین ابزار مربوط به تنظیم زمان و تاریخ ویندوز است 
که کار با آن بس��یار س��اده و البته مورد نیاز است. در 
ادامه نیز ش��ما را با ابزاری دیگری آش��نا خواهیم کرد 
که به کاربر امکان می ده��د، برنامه مورد عالقه خود 
ب��رای تعیین به عنوان برنامه اجرایی پیش فرض برای 
استفاده از فایل های مختلف را انتخاب کند. در ادامه با 

نحوه استفاده از این ابزارها آشنا خواهید شد.

تاریخ و زمان در دستان شماست
 Date ب��ا ورود به کنترل پنل ویندوز، ابزاری با عنوان
and Time را مش��اهده خواهید کرد که برای تنظیم 

ساعت و تاریخ سیستم ش��ما تعبیه شده است. کلیک 
کردن روی آن، پنجره ای را باز خواهد کرد که به شما 
امکان می دهد تحقق این ه��دف را دنبال کنید.  این 
پنجره دارای 3 س��ربرگ مختلف است که در هر یک 
از آن ها بخش هایی برای تنظیم قرار داده ش��ده است. 
 Date and Time در اولین س��ربرگ که با عن��وان
مش��خص ش��ده، دو گزینه وجود دارد. اولین گزینه با 
عن��وان Change date and time ق��رار دارد که با 
اس��تفاده از آن می توانید زمان و تاریخ سیس��تم خود 
را تغییر دهید. کلیک کردن روی آن به ش��ما نش��ان 
خواهد داد ک��ه چگونه به س��ادگی می توانید این کار 

را انجام دهید.
 Change time اما گزینه دیگر موجود در این بخش
zone است که بر حس��ب موقعیت جغرافیایی کشور 

شما، ساعت سیس��تم تان را بر اساس ساعت گرینویچ 
تنظیم می کند. کافی اس��ت پ��س از کلیک روی آن، 
پایتخت کش��ور محل اقامت خود را انتخاب کنید که 
 Tehran (UTC در مورد کاربران ایران��ی باید گزینه
(3:30+ انتخاب ش��ود. در س��ربرگ دوم این پنجره 

گزینه Additional Clocks تعبیه ش��ده اس��ت که 

به ش��ما امکان می دهد در کنار ساعت و تاریخ محل 
حض��ور خود، س��اعت و تاریخ دو منطق��ه جغرافیایی 
دیگر را نیز مش��اهده کنید. کافی است در این قسمت 
تنظیم��ات مربوط به هر ی��ک از مکان های مورد نظر 
خ��ود را انجام دهید ت��ا زمان و تاریخ آن ها به ش��ما 
نمایش داده ش��ود. در سربرگ سوم نیز گزینه مربوط 
به تنظیم اینترنتی س��اعت سیس��تم ش��ما بر اس��اس 
اطالع��ات پایگاه های اینترنتی اس��ت ک��ه نیازی به 

اعمال تغییرات در آن وجود ندارد.

تغییر برنامه های پیش فرض
اما ابزار دیگری از کنترل پنل ویندوز که در این شماره 
به معرفی آن می پردازیم Default Programs است 
که به کاربر اجازه می دهد برنامه های پیش فرض قابل 
اج��را در ویندوز را تغییر ده��د. همان طور که می دانید 
هر یک از فایل های موجود در سیس��تم بر اساس نوع 
فایل و پس��وندی که دارد، توس��ط یکی از برنامه های 
نصب ش��ده در سیس��تم عامل باز می ش��ود. به عنوان 
 Windows با برنامه  jpg مث��ال فایل های با پس��وند
Photo Viewer ب��از می ش��وند و همچنی��ن ویندوز 

برای ب��از کردن صفحات وب به ص��ورت پیش فرض 
از IE اس��تفاده می کند. این در حالی اس��ت که شاید 
شما تمایل داشته باشید تغییراتی را در این برنامه های 

پیش فرض اعمال کنید.
ب��ا اس��تفاده از این اب��زار کنترل پن��ل و کلیک روی 
گزین��ه Set Your Default Program می توانی��د 

برنامه های نصب ش��ده روی سیستم عامل را مشاهده 
کرده و س��پس تغییراتی را در نحوه اس��تفاده از آن ها 
اعمال کنید. پس از کلی��ک روی هر یک از برنامه ها 
Set This Program as De-  یی توانید روی گزینه

fault کلی��ک کنید تا آن برنامه طبق پیش فرض های 

تعریف ش��ده برای باز ش��دن فایل هایی با پسوندهای 
مرتبط استفاده ش��ود. همچنین می توانید با استفاده از 
گزینه دیگری که در همان بخش قرار داده شده است 
)…Choose Default( نوع فایل های مورد نظر خود 
را برای باز ش��دن ب��ا آن برنامه تعیین کنید. به عنوان 
مثال می توانید این تنظیمات را به گونه ای انجام دهید 
که تصاویر شما نیز با اس��تفاده از مرورگر اینترنتی به 

نمایش درآید.
با بازگشت به صفحه اول این ابزار کنترل پنل، گزینه 
دیگری با عنوان … Associate را مشاهده خواهید 
ک��رد. در این بخش نیز می توانی��د این تنظیمات را بر 
اساس پسوندهای تعریف شده برای فایل های مختلف 
در ویندوز انج��ام داده و برنامه پیش فرض اجرایی آن 

ها را تعیین کنید.
گزینه بعدی Change AutoPlay Settings است 
ک��ه ام��کان تعریف برنام��ه اجرایی م��ورد نظر برای 
خواندن س��ی دی ها و دی وی دی ها را در اختیار ش��ما 
 )Set Program …( قرار می دهد. در قسمت پایانی
نی��ز می توانید برخی دیگر از این تنظیمات مش��ابه را 

انجام دهید.
مصطفی عبد    الهی 

 لطفا مراحل خاموش کردن سریع ویندوز 8 را توضیح دهید. 
09150004321

یکی از خصوصیات ویندوز 8 پنهان کردن دکمه Shutdown رایانه در رابط کاربری 
مترو است. همیشه می توانید در محیط میزکار با زدن دکمه های ترکیبی Alt+F4 به 
گزینه خاموش کردن رایانه برسید اما اگر ترجیح می دهید با فشردن یک آیکن کار 
را خاتمه دهید، باید در میزکار راست کلیک کرده و گزینه Create Shortcut را 
بزنید، حال برای مسیر آن عبارت shutdown.exe –s –t را وارد کنید و پنجره ها 
را OK کنید. سپس در محیط میزکار برنامه ویندوز اکسپلورر را اجرا کرده و آیکن را 

به این مسیر منتقل کنید:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs  directory

حال اگر به محیط مترو بازگردید با یک آیکن جدید مواجه خواهید شد.
 

 می خواهم به فایل های به روز رسانی نصب شده روی سیستم خود 
در ویندوز 7 و 8 دسترسی داشته باشم. لطفا راهنمایی کنید که چگونه 

می توانم این کار را انجام دهم؟ 
09360009871

همان طور که می دانید فایل های به روز رسانی مختلفی برای برطرف کردن باگ ها و 
مشکالت ویندوز و سایر برنامه ها منتشر می شود که شما می توانید از طریق ویندوز 
نصب  ما  روی سیستم  فایل هایی  چه  که  بفهمیم  طور  اما چه  کنید  نصب  را  آن ها 

شده است.
به طور معمول شما می توانید از طریق پنجره Programs and Features و انتخاب 
گزینه View Installed Updates موجود در پنل سمت چپ، تمام فایل های به روز 
رسانی نصب شده روی ویندوز را مشاهده کنید اما در این مطلب قصد داریم روش 
 Installed پنجره  بتوانید  میانبر  یک  طریق  از  تا  کنیم  معرفی  شما  به  را  سریعی 

Updates را مشاهده کنید.

New گزینه  از زیر منوی  برای ساخت میانبر روی دسکتاپ راست کلیک کرده و 
Shortcut را انتخاب کنید. سپس عبارت زیر را وارد کرده و میانبر را ایجاد کنید:

C:\Windows\explorer.exe shell:::{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-

b4f9fb4537bd}

با انجام این کار پنجره Installed Updates برای شما نمایش داده خواهد شد که از 
طریق آن می توانید فایل های به روز رسانی نصب شده روی سیستم را مشاهده کنید. 
اپلیکیشن های مرتبط  این پنجره فایل های به روز رسانی نصب شده ویندوز و سایر 
را نمایش می دهد. شما می توانید از این روش در ویندوز 7 و ویندوز 8 استفاده کنید.

در  جدید  بوت  منوی  کردن  فعال  غیر  یا  فعال  برای  روشی  لطفا   
ویندوز 8 را معرفی کنید.

09150008361
یکی از ویژگی های جدید ویندوز 8 منوی بوت گرافیکی می باشد که برخالف استایل 
قدیمی سیاه و سفید، از ماوس، صفحه کلید و حتی حالت لمسی پشتیبانی می کند. این 
منو حاوی گزینه های مختلفی مانند تنظیمات Startup، تعمیر خودکار، Refresh و 

Reset رایانه و همین طور System Restore می باشد.

کاربران ویندوز 8 که دو ویندوز روی سیستم خود نصب کرده اند، هر بار که سیستم را 
روشن می کنند این منوی بوت را مشاهده خواهند کرد. البته این در صورتی است که 
ویندوز 8 را به عنوان سیستم عامل پیش فرض در نظر گرفته باشید. برای مثال اگر شما 
ویندوز 8 و ویندوز 7 را روی رایانه خود نصب کرده اید و ویندوز 7 به عنوان سیستم عامل 
پیش فرض تنظیم شده باشد هنوز هم استایل قدیمی منوی بوت را مشاهده خواهید کرد.

Switch Boot نام ابزار مناسبی است که با استفاده از آن می توانید منوی گرافیکی 

بوت در ویندوز 8 را فعال یا غیرفعال کنید. این برنامه فقط یک دستور را برای فعال یا 
غیرفعال کردن منوی بوت اجرا می کند و هیچ گونه فایل سیستمی را تغییر نمی دهد. 
بنابراین شما می توانید با اطمینان از این برنامه استفاده کنید. برنامه Switch Boot با 

نسخه 32 بیتی و 64 بیتی ویندوز 8 سازگار است.

در   Hiberfil.sys فایل  ویژگی های  فایل  ویژگی  مورد  در  لطفا   
ویندوز 8 توضیح دهید.

09370009071
همان طور که می دانید ویندوز 8 دارای ویژگی های جدیدی نسبت به سیستم عامل های 
قبلی می باشد که بهره گیری از فایل Hiberfil.sys نیز می تواند یکی از آن ها تلقی شود. 
در حالی که فایل Hiberfil.sys در ویندوز 7 نیز وجود داشت ولی استفاده از این فایل 
در ویندوز قبلی از اهمیت زیادی برخوردار نبود زیرا روش هایی نیز برای حذف دائم آن 

به منظور ایجاد فضای ذخیره سازی بیشتر نیز ارائه گردیده بود.
به طور حتم کاربران ویندوز 8 می دانند که سرعت باال آمدن و اجرای این سیستم عامل 
کار  این  منظور  به  که  است  یافته  بهبود  بسیار  قدیمی  سیستم عامل های  به  نسبت 
مایکروسافت روی بهینه سازی عمل Shutdown تمرکز کرده است به گونه ای که 
به  و  اصل�ی  تنها بخش   ،Shutdown کامل  و  نرم�ال  انج�ام یک عم�ل  به جای 
عب�ارت�ی Kernel Session را می بن�دد و به عبارت�ی عم�ل Hibernate در وین�دوز 
8 نیز به گون�ه ای است که تنها این بخش اصلی را در فای�ل Hiberfil.sys ذخی�ره 
 Hibernate می کند و سرعت باال آمدن سیستم را در برابر انجام یک عم�ل کام�ل

افزایش می دهد.

ساره چرکزی 

خودتان شبکه بندی کنید
 گلس�ا ماهی�ان

تعیین پیش فرض ها و تنظیم زمان و تاریخ ویندوز
آشنایی با ابزارهای کنترل پنل )قسمت پنجم(
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طبق درخواست های مکرر شما برای معرفی نرم افزاری 
که بتوان با استفاده از آن تحت سیستم عامل آندروید، 
ویدئوه��ا را ویرای��ش ک��رد، در ای��ن ش��ماره به این 

درخواست شما پاسخ می دهیم.
نرم افزاری ک��ه هم اکنون قصد معرفی آن را داریم از 

بهترین برنامه های ویرایش ویدئو است.
برنامه AndroVid توس��ط سایتی با همین نام معرفی 

شد و در فروشگاه آندروید قرار گرفت.
این نرم افزار س��عی کرده موارد مهم م��ورد نیاز برای 
ویرایش یک ویدئو را در خود داش��ته باش��د و تنها به 

یک جنبه نپردازد.
 Videos در مهم تری��ن بخش ای��ن نرم افزار، یعن��ی
تقریبا تمام امکانات جمع ش��ده اس��ت. شما می توانید 
ب��ه هر ترتیبی که دوس��ت دارید فیلم خ��ود را قطعه 
قطع��ه کنید. این ام��کان وجود دارد ت��ا با دکمه های 
مخص��وص بزرگ نمایی، اندازه فریم ها را به یک ثانیه 
کاهش بدهید تا باالترین دقت را برای انتخاب تصویر 

داشته باشید.
با انتخ��اب محدوده م��ورد نظرت��ان می توانید همان 
محدوده را برای ذخیره انتخاب کنید و یا آن محدوده 
را از ویدئوی خود پاک کنید و قس��مت های باقی مانده 

را به هم بچسبانید. 
اگر می خواهید موسیقی یک فیلم را ذخیره کنید، اصال 
نگران نباشید و به راحتی هر قسمتی از موسیقی را که 

می خواهید جدا کنید و یا اگر قصد دارید روی فیلم تان 
یک موس��یقی زیبا قرار دهید می توانید میزان صدای 
اصل��ی فیلم را تنظیم کنید و یا آن را حذف کنید و به 
ج��ای آن آهنگ دلخواه تان را با هر میزان صدایی که 

می خواهید روی فیلم تان قرار دهید.
در ای��ن بین ش��اید یک صحن��ه زیب��ا را در فیلم تان 
مش��اهده کنید ک��ه دل تان بخواه��د آن را به صورت 
عکس داش��ته باش��ید؛ اصال جای نگرانی نیس��ت، با 
خی��ال راحت بهتری��ن فریم را انتخ��اب کنید و از آن 

عکسبرداری کنید.
حاال اگر می خواهید روی فیلمتان جلوه های ویژه ای را 
اعمال کنید می توانید از منوی مخصوص به این کار، 
افک��ت دلخواه تان را انتخاب کنید و آن را به س��رعت 
اعم��ال کنید. برای مثال می توانی��د تصاویر را تار و یا 

سیاه و سفید کنید.
بعضی از نرم افزارهای ضبط فیلم فرمت های پر حجم 
و ی��ا فرمت های مخصوص موبای��ل را تولید می کنند. 
اگ��ر قصد داری��د فرمت فیلم خود را ب��ه چیز دیگری 
تغییر دهید قادر هس��تید ب��ا انتخاب فرمت دلخواه تان 
و تنظیمات جزئی تری مانند میزان کیفیت و س��رعت 
فریم بندی فیلم خود را سفارش��ی کنید و حتی فیلم را 

مستقیما به فرمتی صوتی تبدیل کنید.
نرم افزار AndroVid عالوه بر این که یک ویرایشگر 
ویدئو اس��ت، ی��ک پخش کننده قدرتمند نیز هس��ت. 

چون قادر است بسیاری از فرمت های ویدئوی موجود 
را پخ��ش کند. یکی از ویژگی ه��ای آن حذف منو در 
هنگام پخش اس��ت. به این طریق که با یک حرکت 
تمام منوها حذف می ش��وند تا ش��ما تنها به تماشای 

فیلم تان مشغول باشید.

 http://www.dl.yekmobile.com/yekmo
bile/222/file/9/AndroVid%20Pro%20
 Video%20Editor%20v1.0.3_www.yekmo
bile.com.zip

حسین سید    آباد    ی 

فراتر از ویرایش

بازی این هفته یک بازی خاطره س��از اس��ت که بدون 
ش��ک با آن آشنا هس��تید. البته تجربه بازی با آن را در 

کنسول های بازی سگا، میکرو و آتاری داشته اید.
ب��ازی Pac Man را حتما به خاطر می آورید. حاال این 
ب��ازی پر طرف��دار دوران کودکی را با کیفیت HD و در 
ویندوزفون در نسخه های 7.5 و 8 تجربه کنید. اگر به 
یاد داشته باشید باید کاراکترهای دایره ای این بازی که 
مدام در حال خوردن نقطه های داخل مس��یر هستند را 
طوری کنترل کنید که از دست ارواح کوچک و مزاحم 
در امان بمانند و هیچ موقع از مس��یرهایی نروید که به 

محاصره آن ها بیفتید.
جایزه ه��ای این ب��ازی زیبا همان میوه ه��ای رنگی و 

خوش��مزه ب��ود ک��ه در این ب��ازی نیز آورده ش��ده که  
بی درنگ اما با دقت باید خورده ش��وند اما به یاد داشته 
باشید که همین جایزه ها ممکن است شما را به دردسر 
بیندازد و با عجل��ه به حلقه محاصره ارواح بیفتید؛ پس 

دقت کنید.
کنترل بازی توس��ط دکمه های مج��ازی پایین صفحه 
صورت می گیرد که به دو صورت دکمه ای و جو استیک 
قابل استفاده می باشند. این بازی با 3 سطح مختلف و با 
 Mantis مسیرهای مارپیچ شکل متنوع توسط شرکت
Studio در فروش��گاه ویندوزفون قرار گرفته است و با 

حجم MB 2 از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://goo.gl/Rv0K5e

 ب�ا س�الم. لطف�ا در م�ورد گوش�ی س�ونی Xperia Z Ultra مطلبی 
بنویسید. با تشکر

بدون شک Xperia Z Ultra یکی از برترین گوشی های هوشمند غول پیکر می باشد 
اگر چه با این اندازه شاید بتوان آن را در قلمروی تبلت ها دانست؛ این در حالی است که 
صفحه نمایش این غول زیبا، آخرین فناوری های سونی را در خود جمع آوری کرده و در 

خود گنجانده است.
صفحه نمایش Triluminos با رزولوشن 1080p این نوید را به متقاضیان این گوشی 
تلفن همراه داده است تا مشکل زاویه دید گوشی های سونی را برای همیشه حل کند که 

بدون اغراق در این کار موفق هم بوده است.
در کنار آن بهره گیری از موتور مجتمع X-Reality باعث شده است تا همه رنگ های به 
نمایش درآمده در صفحه نمایش آن برجسته تر به نظر برسند و کنتراست موثرتری نسبت 

به قبل داشته باشند.
تراشه و صفحه نمایش به کار رفته شده در Xperia Z Ultra دو ویژگی موثر و نوظهور 
را در گوشی های آینده سونی رقم زد. در ادامه ما به طراحی و کیفیت ساخت این غول 

سونی خواهیم پرداخت.
Xperia Z Ultra نیز ضد آب بوده و از همان طرح کلی Xperiaهای جدید تبعیت 

می کند. اندازه دستگاه شاید بزرگ باشد اما بدون شک جالب ترین قسمت سخت افزاری آن 
همین بدنه و طراحی اش هست.

 IP 58 به Xperia Z در IP 57 از ارتقاء یافته است و  نیز  خاصیت ضدآب بودنش 
افزایش یافته است. تنها نکته منفی در انتخاب مواد سازنده آن بوده است. از شیشه خیلی 
زیاد استفاده شده است به همین دلیل سطح دستگاه زیادی لک شده و اثر انگشت را به 

خود می گیرد.
 Triluminos 1080 از نوعp همراه یک صفحه نمایش 6.4 اینچی Xperia Z Ultra

است، که با موتور مجتمع X-Reality پشتیبانی می شود. سونی مشتاق است تا نشان 
دهد که این بار هیچ چیز جلودار صفحه نمایش دستگاهش نیست. تراکم پیکسلی این 

صفحه نمایش 344ppi است.
اما این صفحه از رتینای iPhone 5 درخشان تر است. موضوعی که شما آن را بسیار راحت 

درک خواهید کرد. پیشرفت در زوایای دید صفحه است.
این دفعه زوایای دید بسیار وسیع هستند؛ فقط در شیب بسیار زیاد است که تغییر رنگ و 
کم شدن کنتراست دیده می شود.  متاسفانه، صفحه نمایش Xperia Z Ultra بسیار شفاف 

و منعکس کننده نور است.
گوشی سونی Xperia Z Ultra به طور باور نکردنی دارای ضخامت 6.5 میلی متر است 
اما معموال این طور طراحی به ضرر فاکتور مصرف باتری است. اما هنوز 3050 میلی آمپر 

ساعت زیاد هم بد نیست.
النچر  که  می آید  بیرون  جعبه اش  از   4.2.2 آندروید  با   Sony Xperia Z Ultra

مخصوص Sony روی آن قرار دارد.
اکثر دستگاه های Xperia اخیرا دارای آندروید جلی بین 4.2.2 هستند و یا این که به 

زودی این بسته به روزرسانی را دریافت خواهند کرد.
Sony Xperia Z Ultra اولین دستگاهی است که از آخرین تراشه Qualcomm یعنی 

Snap Dragon 800 بهره می برد.

این گوشی تلفن همراه با یک پردازنده چهار هسته ای Krait 400 با کالک 2.2 گیگاهرتز 
و پردازنده گرافیکی Adreno 330 به همراه 2 گیگابای�ت رم قدرت�ی باور نکردن�ی 

گرفته است.
Sony Xperia Z Ultra مثل دیگر پرچم داران فعلی دارای یک صفحه نمایشگر با 

رزولوشن 1080p است که ما به سادگی می توانیم تفاوت های دو تراشه قدیمی و جدید 
Qualcomm را در آن مشاهده کنیم.

Krait 800 با کالک 2.2 گیگاهرتز در حال حاضر سریع ترین پردازشگر موجود در بازار 

پردازنده های موبایلی است.
دوربین تلفن هوشمند Sony Xperia Z Ultra دارای کیفیت و دقت 8 مگاپیکسلی 
است که قادر به ثبت کردن تصاویری با کیفیت 1364 × 2448 پیکسل است. در حالت 
Auto Mode نیز می تواند تصاویری 7 مگاپیکسلی با کیفیت 3104 × 3228 پیکسل را 

ذخیره کند.
تلفن هوشمند Sony Xperia Z Ultra توانایی ضبط فیلم با کیفیت 1080p و با 
سرعت 30fps را دارد. نکته جالب این جا است که کاربر می تواند در حین فیلم برداری 

عکاسی هم کند. 
اما عکس ها اسکرین شات هایی هستند که 1 مگاپیکسل کیفیت دارند و از ویژگی های 

عکاسی هم بی بهره است.
جزئیات در ویدئوهای تلفن همراه Sony Xperia Z Ultra به خوبی مشخص هستند. 
عمل فیلم برداری بسیار نرم صورت می گیرد و حالت فوکس دوربین آن نیز بسیار سریع 

انجام می شود.
میدان دید نیز بسیار گسترده است به طوری که شما برای فوکس روی هدفتان نیازی به 

این ندارید که به عقب برگردید.
این دستگاه تلفن همراه بدون شک از لحاظ ظاهر بسیار راضی کننده می باشد و از نظر 
قدرت نیز با دارا بودن و برخورداری از پردازنده 4 هسته ای Krait 400 که روی فرکانس 
2.2 گیگاهرتز کالک شده است و 2 گیگ رم و تراشه Snapdragon 800 هیچ حرف 

و حدیثی باقی نمی گذارد. 
نمایشگر تلفن همراه Sony Xperia Z Ultra نیز به خوبی کمبودهای مدل های قبلی 
خود را پوشش داده و با تجهیز شدن به نمایشگر Triluminos و مجهز به موتور مجتمع 
 Xperia دارای زوایای دید خیلی بهتری نسبت به نسل های قبل از خود یعنی X-Reality

Z شده است.

سفر به دوران کودکی

پر  امکانات  از  یکی  داریم  قصد  هفته  این  ترفند  در 
کاربرد ویندوزفون 8 را برای شما شرح دهیم.

اگر یک دانشجو هستید و یا با اسناد آفیس سر و کار 
فراوانی دارید، ویندوزفون این امکان را برای شما مهیا 
کرده تا بتوانید به بهترین شکل و در هر جایی به کار 
خود برسید و تمامی اسناد خود را با استفاده از فناوری 
ابری پس از این در همه جا در دسترس داشته باشید.

هاب آفیس در ویندوز فون برنامه ای است که امکان 
فراهم  شما  برای  گوشی  در  را  آفیس  اسناد  با  کار 
می آورد. در این مکان شما قادر خواهید بود که انواع 
اسناد آفیس را پیدا کرده، باز کنید و تغییرات دلخواه 
قادر  این که  اعمال کنید و  اسناد مربوطه  به  را  خود 
ایجاد کنید و در شرایط  را  بود سند جدیدی  خواهید 
مختلف روی تلفن، تبلت و کامپیوتر ویندوزی خود از 
آن استفاده نمایید. برای دسترسی به هاب آفیس ابتدا 
آیکن   و  بروید  در گوشی خود  اپلیکیشن ها  لیست  به 
مخصوص آفیس را انتخاب کنید. در ادامه به توضیح 

اجزای هاب آفیس خواهیم پرداخت.
اسنادی  به   Office Hub از   Recent قسمت 
اختصاص دارد که اخیرا از آن استفاده کرده اید. در این 
به  را  شده  استفاده  تازه  اسناد  می توانید  شما  قسمت 

سرعت پیدا کرده و از آن ها استفاده کنید، مطالعه کنید 
و یا تغییرات مورد نظر خود را روی آن ها اعمال کنید. 
همچنین در همین قسمت است شما قادر هستید سند 
جدیدی را ایجاد کنید. پس این قسمت جزو مهم ترین 

بخش های Office Hub است.
Place به محل ذخیره سازی اسناد آفیس شما ارتباط 

دارد. در این قسمت شما به مکانی که اسناد خود را در 
آن ذخیره کردید یا می خواهید ذخیره کنید دسترسی 
SkyDrive از  عبارتند  مکان ها  این  داشت.  خواهید 
Share- سایت  یا   ،)Cloud ابری  فضای  همان  )اا 

Point، ایمیل و در نهایت تلفن همراه شما که اگر به 

ایمیل شما سندی ارسال شد می توانید از این طریق 
به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

نرم افزارهایی می باشد  موبایل شامل  آفیس  مجموعه 
Microsoft Word Mobile ،Micro-  هه می توان به
 soft Excel Mobile ،Microsoft PowerPoint

Mi- و   Mobile ،Microsoft OneNote Mobile

crosoft SharePoint Workspace Mobile اشاره 

کرد. همچنین ذخیره سازی اسناد در SkyDrive کاربر 
را قادر می سازد که به اسناد خود در هر نقطه و در هر 

جا دسترسی داشته باشند.

اسناد همیشه در دسترس



سـال شـشـم/شـمــاره دویـســت ونــود/چـهـارشـنـبــه 10 مـهـر 1392
2  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

ب��ازی کوچک این هفته Penguin vs Yeti ن��ام دارد. این بازی، یک بازی کوچک 
سبک پلتفورمر است.

Yetiها، یعنی همان میمون های غول پیکر سیبری، به سرزمین پنگوئن ها حمله کرده 

و آن ها را به اس��ارت درآورده اند. پنگوئن قهرمان بازی با استفاده از تخته اسکی خود، 
به دشمن حمله کرده و قصد دارد، دوستان خود را آزاد کند.

هر مرحله از بازی، یک مسیر خطی از چپ به راست است. در خط آغازین بازی، یک 
کرکس منتظر شماست. با آغاز بازی، کرکس نیز پرواز می کند. این کرکس قصد دارد 
زودتر از ش��ما به خط پایان رس��یده و رئیس Yetiها را از حضور ش��ما آگاه کند و اگر 

موفق شود، شما بازی را خواهید باخت.
مسیر پر از موانع و امتیاز است. آزاد کردن پنگوئن های اسیر، گرفتن ماهی ها و پریدن 
روی سر Yetiها، امتیازاتی هستند که می توانید در طول مسیر به دست آورید. عالوه 
بر این، مسیر با اسکلت هایی عالمت گذاری شده است و عبور از مسیر های عالمت دار، 

امتیاز جداگانه ای دارد.
در مراحل آغازین بازی، کرکس به آرامی پرواز می کند، در حالی که در مراحل باالتر، 
او از جت پک متصل به خود برای سرعت گرفتن استفاده خواهد کرد و شما را به درد 

سر خواهد انداخت.
در ص��ورت تمایل می توانی��د این بازی را با حجمی نزدیک به 9 مگابایت از نش��انی 

اینترنتی زیر دریافت کنید.
http://byte3.persiangig.com/PenguinvsYeti.zip

رقابت پنگوئن با کرکس

 Install ها فایلDVD را نصب کنم اما در Rome II می خواهم بازی 
وجود ندارد و فقط فایل هایی هس�ت که به صورت کتاب است. باید چه 

کار کنم؟
 DVD بسیاری از بازی ها از طریق فایل های حجیم نصب می شوند که معموال در یک
معمولی 4.7 گیگابایتی جا نمی گیرند. نسخه های کرک شده بازی ها، برای رفع این 
ایراد، در چند دیسک ذخیره می شوند اما فایل های اصلی در دیسک ذخیره نمی شوند. 
بلکه فایل ها به صورت فایل های فشرده چند تکه ذخیره می شوند. مجموعه فایل هایی 
که آیکن کتاب دارند، فایل های فشرده هستند. معموال دیسک یک بازی شامل فایلی 
با پسوند exe. است که همه فایل ها را Extract )بازگشایی( کرده و روی هارددیسک 
از روی  فایل ها  از محل ذخیره شدن  را  بازی  باید  شما ذخیره می کند. سپس شما 
هارددیسک خود نصب کنید. در صورتی که فایل شماره 1 با پسوند exe. در بازی 
وجود نداشت، یکی از فایل ها را )مهم نیست کدام یک، تنها مهم این است که فایل 
از دیسک شماره یک انتخاب شود( با استفاده از نرم افزار WinRAR باز کرده و با 
استفاده از دکمه Extract که در باالی پنجره برنامه دیده می شود، فایل های فشرده 
چند تکه را به شکل اول خود که منبع نصب بازی هستند، در آورید. پس از به پایان 
رسیدن روال Extract یا بازگشایی فایل های هر دیسک، دیسک بعدی را در درایو 
قرار داده و این کار را تا اتمام کل کار ادامه دهید. در نهایت بازی را از محل ذخیره 

شدن فایل ها در هارددیسک خود، نصب کنید.

 ی�ک بازی نصب کردم ولی هنگامی که  آن را اجرا می کنم، دو گزینه 
OK  و Retry  نمای�ش داده می ش�ود. وقت�ی OK  می زنم، بازی بس�ته 
می ش�ود و وقتی گزینه دیگر را انتخاب می کنم دوباره همین دو گزینه 

نمایش داده می شود. مشکل از کجاست؟
این دو دکمه، صرفا دو انتخاب هستند تا رویکرد شما در مقابل خطای پیش آمده 
مشخص شود. این دو انتخاب معموال زمانی نمایش داده می شود که بازی یکی از 
نیازمندی های خود را برای اجرا شدن، نمی یابد. این نیازمندی معموال نرم افزاری است 
و به فقدان یک فایل کتابخانه ای و یا یک فایل از فایل های اصلی الزم برای اجرای 
بازی اشاره می کند. بازی منتظر می ماند تا شما این نیازمندی را رفع کنید. انتخاب 
دکمه Retry به این معنی است که این نیازمندی رفع شده اما از آن جا که شما اقدامی 
برای رفع مشکل نمی کنید، خطا تکرار می شود. OK نیز به این معنی است که شما 

قادر به رفع نیازمندی نیستید و بازی از روال اجرا خارج می شود.
تامین  بازی  نیازمندی  کدام   که  دریابید  می توانید  خطا،  پیام  متن  دقیق  مطالعه  با 

نشده است.

بر توانایی بازیکن، یک تیم ضعیف را انتخاب کرد و بر 
رقبای تازه کار به سادگی غلبه کرد. البته هنوز نیز گل 
زدن و پیروزی امکان پذیر اس��ت اما پیش از چیدمان 
تیمی، بای��د به خوبی در قرار دادن فوتبالیس��ت ها در 

پست های مناسب، دقیق شود.
اس��تراتژی های تیم��ی نی��ز موثرتر از گذش��ته عمل 
می کنند. اگر یک نقش��ه مناس��ب برای آفسایدگیری 
چیده باش��ید، می توان بارها مهاجمان را در تله آفساید 
گیر انداخت یا با اس��تفاده از نقاط ضعف مهاجمان، از 

ضد حمله ها سود فراوانی برد.
از ای��ن منظ��ر اتفاق خوبی نیز در م��ورد AI بازی رخ 

داده است.
تیم های قوی اس��تراتژی های متع��دد و خوبی دارند و 
صرف داشتن فوتبالیست های ستاره، یک تیم را پیروز 

میدان نخواهد کرد.
خرید فوتبالیست در نیم فصل ها در FIFA 14 اهمیت 
بیش��تری پیدا کرده است. همیشه باید گوش به زنگ 
ب��ود و بازیکن��ان در حال رش��د و ج��وان را با قیمتی 

مناسب برای تیم به ارمغان آورد.
ع��الوه بر این ک��ه در انتخاب بازیکنان همیش��ه باید 
سبک و سنگین کرد و سر دو راهی هایی مانند انتخاب 
دو بازیکن خوب یا یک ستاره، گزینه ای را برگزید که 

بیش��تر ضعف های تیم را جبران و توان تیم را افزایش 
می دهد. در نسخه های پیش FIFA همیشه می شد با 
جرات ستاره ها را انتخاب کرد و با استفاده از توانمندی 
بازیکن، بر ضعف های فوتبالیس��ت ها غلبه کرد اما در 
FIFA 14 فوتبالیس��ت ها و توانایی هایش��ان را بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته اند.
در مجم��وع می ت��وان گفت که FIFA 14 نس��بت به 
نس��خه های پیش��ین فوتبالی روان تر و واقعی تر را به 

نمایش گذاشته است.
 FIFA 13 اگر از سال پیش تا به امروز، مشتری جدی
 FIFA بوده باشید، ممکن است در لحظات اول تجربه
14 کمی دلخور ش��وید اما خیلی زود در خواهید یافت 

که FIFA 14 می تواند بس��یار جذاب تر از نسخه های 
پیشین خود باشد.

منتقدان بازی نیز روی خوش تری به FIFA 14 نشان 
داده اند و این بازی در حال حاضر 88 امتیازی است و 
از نظر امتیاز، از رقیب 80 امتیازی خود جلوتر اس��ت، 
اگر چه همیش��ه این بازیکن است که باید دریابد کدام 

بازی با سلیقه او سازگاری بیشتری دارد.
 Xbox 360 ،PS3 ،VITA ،Wii ،Wii U کنسول های
PSP ،PS2 و سیس��تم عامل های ویندوز میزبان این 

بازی هستند.

 Assassin's Creed جدیدترین نس��خه از مجموعه
ب��ا ن��ام Assassin's Creed IV: Black Flag تا 
کم تر از یک ماه دیگر به عرضه عمومی گذاشته خواهد 
ش��د. ش��رکت UbiSoft در نام گ��ذاری این مجموعه 
اص��ول خاصی را در پیش گرفته اس��ت. این بازی اگر 
چ��ه دهمین نس��خه از این مجموعه اس��ت، به عنوان 
ش��ماره چهار به بازار می آید و سومین نسخه از سه گانه 
در عصر استعمار محسوب می شود. سه نسخه اول این 
بازی در دوره جنگ های صلیبی، چهار نسخه بعدی در 
دوره رونس��انس و سه نس��خه بعد در عصر استعمار به 
تصویر کشیده ش��ده است اما UbiSoft نسخه هایی را 
به عنوان بازی جدید با شماره باالتر منتشر کرده است 
که قهرمان تازه ای در آن ظهور پیدا کرده اس��ت. پس 
از Altaer ،Ezio و Connor این��ک نوبت به قهرمان 

جدیدی به نام Edward Kenway رسیده است.
Edward Kenway یک ملوان انگلیس��ی است که بر 

اثر وقایعی به میان گروهی از دزدان دریایی راه می یابد تا 
بیشتر وقایع این نسخه جدید از AC در میان دریاها و روی 
کشتی ها رقم بخورد. اگر چه هنوز قضاوت درباره بازی زود 

است اما تائید این خبر باعث شد بسیاری از عالقه مندان به 
این بازی گمان کنند که این بازی کوچک تر از نسخه های 
قبلی است و کشتی ها دست قهرمان بازی را برای گشت 
و گذار ه��ای آزادانه این بازی خواهد بس��ت اما کارگردان 
بازی اعالم کرد که Black Flag بزرگ ترین بازی در این 
مجموعه است و از منظر وسعت نقشه، از همه نسخه های 
قبلی پیشی گرفته اس��ت. در واقع نقشه بازی، به وسعت 
 Fast دریای کارائیب اس��ت و به همین دلیل سیس��تم
Travel در بازی تعبیه شده تا بازیکنان بتوانند به سادگی 

به مکان هایی که پیش از این کشف کرده اند، بازگردند. سه 
Nas- وHavana ،Kingstonههر بزرگ نیز به نام های 

sau نیز برای بازی طراحی شده است که به ترتیب تحت 

حکمرانی اسپانیایی ها، انگلیسی ها و دزدان دریایی هستند. 
50 منطقه کوچک نیز برای انجام ماموریت های فرعی در 
نظر گرفته  ش��ده اند؛ اگر چه سازنده بازی، ماموریت های 
فرعی فراوانی را در س��طح دریا و ش��هرها پراکنده کرده 
اس��ت تا عالقه مندان سرس��خت ای��ن مجموعه بتوانند 

ساعات زیادی را با آن سرگرم باشند.
سیس��تم ش��کار در بازی که از نس��خه س��وم به این 

مجموعه اضافه ش��ده ب��ود، در این نس��خه همچنان 
وجود دارد و بازیکن می تواند مثل گذش��ته در جنگل به 
ش��کار بپردازد. عالوه بر این روش های جالبی نیز برای 
ماهیگری طراحی ش��ده اس��ت و بازیکن انتخاب های 

بیشتری برای شکار در اختیار خواهد داشت.
در نسخه های قبلی بازی، بازیکنان با پیشروی در مراحل، 
یک ش��هر یا قلعه را آپگرید می کردند. در این نسخه مقر 
اصلی قهرمان بازی یک کشتی است و او می تواند با انجام 
برخی از ماموریت های فرعی، کشتی خود را آپگرید کند. 
این کشتی Jackdaw نام گذاری شده است. این کشتی 
خاص می تواند بخش��ی از خ��ود را در زیر آب پنهان کند 
و در ش��رایط خاصی برای جاسوس��ی در زیر دریا کارآیی 
داش��ته باش��د. نفرگیری از بازی Brotherhood به این 
بازی اضافه شده است تا بازیکن مختار باشد برای کشتی 
خود، خدمه خوبی استخدام نماید؛ اگر چه احتماال خدمه در 
این بازی در جنگ ها شرکت نخواهد کرد و ماموریت هایی 
که به نبرد منتهی می شود، بر دوش Edward خواهد بود. 
UbiSoft اعالم کرده اس��ت اگر حضور خدمه در میدان 

نبرد به آس��ان شدن مراحل منتهی شود، این ویژگی را از 
بازی حذف خواهد کرد و البته این احتمال قوی تر است.

UbiSoft هفتم آبان ماه را به عنوان زمان عرضه رسمی 

این بازی برای Xbox 360 و PS3 تعیین کرده و مانند 
گذشته، تصمیم گیری برای زمان عرضه نسخه ویندوزی 
بازی را به آینده موکول کرده است. در صورتی که فروش 
این بازی برای کنسول ها در روزهای اول رضایت بخش 
باشد، نسخه ویندوزی خیلی زود به بازار خواهد آمد اما در 
هر صورت زمان عرضه این بازی در س��ال 2013 خواهد 
بود. بعید نیس��ت که UbiSoft برای حفظ بازار این بازی 
در کنسول های PS4 و Xbox One، زمان عرضه نسخه 

ویندوزی را تا پایان سال به تعویق بیندازد.
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ماجراجویی در دل دریا
نسخه جدید بازی Assassin’s Creed در راه است

یک فوتبال واقعی تر
FIFA 14 رقیب خود را در کسب امتیاز پشت سر گذاشت

 وحید    صف��ایی

با ش��روع فصل پاییز، عالقه مندان به بازی فوتبال بر 
س��ر یک دور راهی قرار می گیرن��د، FIFA یا PES؟ 
با توجه به پیش دس��تی غافلگیران��ه Konami برای 
عرض��ه PES 2014 به ب��ازار، FIFA 14 یک هفته 
دیرتر منتشر ش��د. البته PES 2014 برای این پیش 
دس��تی هزینه س��نگینی پرداخت کرد، چرا که ترکیب 
تیم های ای��ن بازی با واقعیت س��ازگاری عینی ندارد 
و تفاوت هایی در آن دیده می ش��ود. در این هفته قصد 

داریم به بررسی بازی FIFA 14 بپردازیم.
ب��ازی FIFA 12 ی��ک نس��خه انقالب��ی ب��رای این 
مجموعه محس��وب می شود و FIFA 13 این بازی را 
کمی بهبود بخشید؛ بی آن که بازیکنان تفاوت زیادی 

میان این دو نسخه احساس کنند.
س��ازنده FIFA 14 پیش از عرضه ای��ن بازی مدعی 
بود که FIFA 14 در مقایسه با FIFA 13 تفاوت های 
اندکی خواهد داش��ت. در ظاهر نیز همه چیز شبیه به 
گذش��ته به نظر می رس��د؛ فیزیک ب��ازی بهبود یافته 
اس��ت، جزئیات محیط بیشتر شده و کاراکترها نرم تر و 
 FIFA طبیعی ت��ر حرکت می کنند اما در مجموع ظاهر
14 تغییرات ش��گفت انگیزی را ش��اهد نبوده است اما 

وقتی که س��کان بازی را در دست می گیرید از اولین 
 FIFA 13 با FIFA 14 لحظ��ات در خواهید یافت که

تفاوت های زیادی دارد.
دریبل زدن، پاس دادن، ش��وت ک��ردن و دفاع کردن 
در دس��ت بازیکن به شکل محسوس��ی تغییر کرده و 
ای��ن موضوع برای طرفداران جدی این بازی غافلگیر 

کننده است.
دلیل اصلی این تف��اوت، افزایش اهمیت خصوصیات 
فوتبالیست هاس��ت. یک فوتبالیس��ت ب��ه عنوان یک 
مهاج��م بهتر از دیگر بازیکنان دریب��ل می زند و البته 
این توانایی در میان مهاجمان مختلف، متفاوت است. 
همین قاعده در مورد تک تک نقش ها در میدان بازی 
تش��دید ش��ده و به همین دلیل، دیگر نمی توان مانند 
گذش��ته با یک مدافع راحت دریبل زد یا صرفا با تکیه 
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مشه�د   
مجیدرضا ضابطیان حسینی

علی اکبر آهنگرکانی
چالوس

افقـی:

جد   ول شماره 290

اسامی برند   گان مسابقه حل جد   ول شماره 289
بایت جد   ول شماره 288

 سالم به همه بایتی های عزیز. خسته نباشید. لطفا یک سیستم حرفه ای مخصوص 
بازی مجهز به آخرین سخت افزارهای موجود در بازار مشهد بدون محدودیت قیمت 

معرفی کنید. ممنون از همه بایتی ها  
 با سالم. چرا بایت شماره 287 تاریخ 92/6/20 در سایت وجود ندارد. خواهشا این 

شماره بایت را در سایت قرار دهید. با تشکر. منتظر هستم.
 سالم بایت عزیز. لطفا مراکز معتبر فروش کامپیوتر در مشهد را معرفی کنید. 

 با سالم به بایت. خواهشا در طراحی جدول دقت بیشتری کنید. واقعا بعضی وقت ها 
جدول ها ایراد دارند. ممنون 

چه  از  رایت  براي   HD ضبط  و  فیلم برداري  دوربین هاي  پیشرفت  به  باتوجه   
نرم افزارهایي مي توان استفاده کرد و در ضمن آیا CD براي رایت HD موجود است؟ 
با چه نامي مثال "نرو 7" توانایی رایت HD را ندارد. خواهشا به صورت کامل روش 

رایت را آموزش بدهید. 
 از یادداشت فوق العاده خوب آقاي صفایي متشکرم.

رایانه ای  "لطفا  میکنم  درخواست  دارم  که  است  دفعه  دو  االن  تا  بایت.  سالم   
برایکارهای عمومی معرفیکنید"!

 سالم بایت. من تازه با شما آشنا شدم. قسمت لینکدونی خیلی جالب است. لطفا 
لینک های کاربردی برای خانم ها را بیشتر کنید. ممنون 

 با سالم من گوشی Xperia P دارم. مصرف شارژ باتری آن باال می باشد. لطفا برای 
کاهش مصرف شارژ توضیح دهید. 

 سالم بایت. اطالعاتی در مورد گوشی Xperia Z و قیمت آن می خواهم. ممنون 
فرق  لطفا  می دهم.  پیامک  شما  به  که  است  هفتم  دفعه  این  عزیز.  بایتی  سالم   
گوشی های سامسونگ مدل اصل آن ها را با مدل مینی آن دسته را به طور خالصه 

توضیح دهید. 
 سالم بایت عزیز. لطفا چند گوشی ویندوز فون درحد 1.5 تا 2 میلیون معرفی کنید.

ممنون می شوم 
زیادی  حجم  می بینم  می کنم  نگاه  را  اینترنت  کارکرد  ریز  وقتی  سالم  با  بایت.   
دانلود داشته ام. ویندوز را در حالت Never گذاشته ام تا Update نشود. البته شاید از 

آنتی ویروس و یا نرم افزارهای دیگر باشد. 
 Galexy و Hyundai T7S سالم بایت عزیز. من مي خواهم یک تبلت بخرم. بین 
Tablet که در شماره 273 بایت آمده بود، کدام مناسب تر است. لطفا این دو را با هم 

مقایسه و معایب و مزایاي هر دو را ذکر کنید. ممنون
 بایت سالم. می خواستم قیمت کارت گرافیک های DDR5 را اعالم کنید و بهترین 

آن ها را در قیمت خود معرفی کنید. متشکرم
بده.  توضیح   G510 ب�ا گوشی هوآوی  رابط�ه  در  دارد  امکان  اگ�ر  بایت.   س�الم 

ممنون
 سالم بایت. لطفا در مورد DLNA و دستگاه LG DVR توضیح کامل بده و نحوه 

استفاده از آن را توضیح بده. با تشکر
 سالم بایت. لطفا مشخصات یک کیس ایده آل برای بازی را بنویس و قیمت آن را هم 

بررسی کن.
 با سالم بایت. اگر براتون امکان دارد یک گوشه از هفته نامه فناوری را اختصاص 
بدهید به برنامه ها و بازی های سیمبین 1 تا 5. با تشکر فراوان از هفته نامه فناوری 

اطالعات.
 سالم. چند نرم افزار بازیابي اطالعات را با آموزش معرفي کنید.

 با سالم. من مي خواهم یک نوت بوک بخرم. لطفا مشخصات و مارک یک نوت بوک 
خوب را معرفي کنید. )بیشتر براي کارهاي پایان نامه و استفاده از اینترنت( الزم دارم.

ممنون
 سالم بایت عزیز. لطفا درباره ویژگی های نرم افزار Game Booster توضیح دهید. 

هاد ی بروشـکی - رضا آسـيابان - معصومه بيرقـد اري - مژد ه 
صفار - فاطمه بنکد ار - علي نوايي - غزل قاسـمی نور - عاطفه 
زرين فـر - سـعيد ه خليلی مطلـق - مـژگان رحيمی - نسـترن 
د اروگـر - ابوالفضل مرشـد لو - سـميرا خليلی مطلـق - مهد ی 
ساقی - مهد ی صانعی - هانيه خراشاد ی زاد ه - محمد قالبی زاد ه 
- فرهـاد فاطمی پـور - امين نيسـاری - مبشـر زمانـي - فريد 
کفيلی - احمد حاتمی - رضـا غالمی - حميد صد يق کفش چين 
- عيسـی د هقـان - تهمينه د هقان - سـحر محمـد ی - فتح ا... 
غفاری - آيد ين نوری - سيدحميد موسوي عماد ي - علي نوايي 
- مهيار کاری - عماد الد ين طالبی مظاهری - محمد علی حسـنی 
- زهرا قرايي - محسن مرگان - حسين مهد وی پور - بتول بينا - 
منصوره شـبان - مهد ی کرمانی نژاد - مصطفی زمانی - اميررضا 
رشـيد ی - احمد کالمی - بيـژن کچرانلويی - اميـد انصاري - 
علي اصغـر کريمي - پروانـه اسماعيل زاد ه - گالبتـون خانی  - 
علـی خانـی - پروانه خانـی - حامد جعفريانـي - تکتم ساد ات 
سيد حسـينی - بابک د اد يور - نيمـا اسحق زاد ه - سميه خليلی 
- فائـزه اسکند ری - نازنين زهرا قد مگاهی - سمانه صد اقت نژاد 
- حبيب ا... سبزه کار - محمد حسن خرمی - ماه منير ابراهيم پور 
- جواد غفوری - عبد ا... ترابی سالمی - سمانه خليلی - عليرضا 
سهامی - حسـن طاهری تربتی - برد يـا د ری - آرمان ايزد ی فر 
- اميرحسين نوائي - تنسواني - روح ا... فضلی - امين سهيل - 
مسـعود رئيس المحد ثين - سيد ه فاطمه موسوی - حيد ر ذبيحی 
- زهـرا حاجی پـور - حميـد اکبـری - فهيمه رمضانـی - رضا 
مهد ی نژاد - ميثم خسـروآباد ی - امين زرين نژاد - سميه تقوي 
- مهد ي نوايي - محمد نصرآباد ی - ابراهيم آذرکسب - نسرين 
قلـی زاد ه - رضا لطفـي ايله ائي - بتول بينـا - جهانگيرخانزاد ه 
شـهبال محمد رضـا   - تقـی زاد ه  نيـره   - خانـزاد ه  سينـا   -

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد    و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد   ول نشریه را ارس�ال کنند   ، جوایزي 
به رسم ی��اد   بود    اهد   ا خواهد    کرد   . رمز جد   ول باید    از طریق ایمی��ل )د   ر صورت تمایل به د   رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد   ي به د   فتر ب��ایت ارسال شود   . پیامک هاي ارس��الي فقط باید    د   ر 

قالب زیر ارسال شوند    تا د   ر قرعه کشي شرکت د   اد   ه شوند   .
روش ارس�ال پیام�ک: کلمه »ب��ایت« )د   ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد   ول، رمز ج�د   ول و حرف »م« یا »M« براي 
مش�هد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذکر نام و نام شهرس�ت��ان د   ر متن پیامک خود   د   اري کرد   ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد   ه کنید   .
روش ارس�ال ایمی�ل: کلمه »ب��ای�ت« )د   ر آغاز متن ایمیل(، ش�م���اره جد   ول، رمز جد   ول و ح�رف »م« یا »M« براي 
مش�هد   ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید   . 

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

رمز جد   ول 290 را د   ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید   
)3 افقی و  4  عمودی( - )5 افقی و 10 عمودی( - )9 افقی و 1 عمودی( - )11 افقی و 5 عمودی(

)6 افقی و 11 عمودی(

)My Computer( رمز جد   ول شم��اره 289: مای کامپیوتر

عمـود   ی:

1- نموداری برای رس��م شبکه )صفحه 12( 2- از انواع ویندوز - دوست 
و همراه 3- از کلیدهای صفحه کلید - ویرانه - از ویتامین ها 4- یکی از 
دالیل استفاده نکردن از اینترنت در آمریکا )صفحه 5( - یکی از گروه های 
جمعیت آفالین در آمریکا )صفحه 5( 5- بزرگترین جانور آبزی - س��مت 
چپ - خاک س��فالگری 6- از انواع غالت - از زبان های برنامه نویس��ی 
- از س��خت افزارها 7- از میوه ه��ا - ت��اب و توان 8- م��اه کامل - تر و 
مرطوب - ابزار بسیاری از ورزش های گروهی مانند فوتبال است 9- آزاد 
و رها - س��رویس Pocket برای این مرورگر ارائه ش��ده است )صفحه 
4( 10- از نرم افزاره��ای آفیس - غ��ذای آبکی 11- از میوه های مناطق 

گرمسیری - بنیان گذار سرویس Pocket )صفحه 4(

1- مدیر شرکت اپل )صفحه 3( 2- صفحات اینترنتی - لوله هایی در گیاهان 
که شیره خام را از ریشه به برگ می آورند - ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد 
3- روشن بودن چراغ ID - مخلوط خاک و آب - از دانشمندان علم رایانه 
)صفحه 3( 4- از چهارپایان اهلی - از اعداد تک رقمی - فلج و بی حسی 5- 
ثروت و مال - یکی از دکمه های روی مودم 6- آدمی - جعبه سخت افزاری 
رایانه 7- از شرکت های تولیدکننده سخت افزار )صفحه 3( - آدرس اینترنتی 
8- نزدیک ترین سیاره به زمین - از عناصر جدول تناوبی 9- ناشنوا - کچلی 
و بی مویی 10- بعد از غذا خورده می شود - به سلول های دستگاه عصبی 

گفته می شود 11- رقیبی برای سرویس Pocket )صفحه 4(
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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

آبی و قرمز روباتی
BeeWi KickBee ن��ام ای��ن روبات ه��ای کوچک و دوس��ت داش��تنی اس��ت که ان��دازه آن ها فقط 

7.7×6.2×6.5 سانتی متر بوده و می توانید آن ها را با گوشی موبایل خود کنترل کنید.
این روبات ها می توانند بازی های گروهی مانند فوتبال، هاکی و ورزش های دیگر را به خوبی انجام دهند 

و به توپ ضربه بزنند.
از طریق گوشی های موبایل آیفون، آندروید و با کمک سیستم بلوتوث می توان آن ها را به راحتی هدایت 

کرد. این روبات ها تا 30 فوت برد دارند و قیمت هر کدام 30 یورو می باشد.

برق بیسیم!

تا کنون باتری های متعددی به بازار عرضه شده اند که به کاربر امکان شارژ وسایل 
مختلف را در حال حرکت می دهد. همه این باتری ها با اتصال به وس��یله مورد نظر 

شارژ بهینه را برای کاربر فراهم می کنند.
اما تصویر فوق  بس��ته باتری به نام Mugenizer N11 Power را نشان می دهد 
که بدون نیاز به کابل مخصوص می تواند گوشی موبایل، تبلت و دیگر دستگاه های 
شما را شارژ نماید. در حقیقت با قرار دادن این باتری خارجی روی گوشی موبایل به 

صورت بیسیم  شارژ صورت می گیرد.
اگر چه  این بسته باتری دارای ورودی پورت USB نیز می باشد و کاربر می تواند در 
صورت تمایل از کابل مخصوص نیز برای شارژ وسیله مورد نظر خود استفاده نماید.

قیمت آن 70 دالر است.

یک بازی متفاوت

 Steam Controller در هفته اخیر نوعی دسته بازی جدید با نام Valve ش��رکت
را به بازار عرضه کرد.

عنوان متف�اوت تنها واژه مناس��ب�ی اس��ت که می توان ب��رای این محصول به کار 
برد.چ�را که هی�چ ش��باهتی به دس��ته بازی های معمول ن��دارد و دارای 16 دکمه 

عملکردی می باشد.
در دو طرف آن دو عدد Track Pad مدوری قرار داشته که امکان کلیک شدن دارد 

و همچنین با تماس انگشت عمل می کند.
از طرفی این دس��تگاه می تواند به عنوان اس��پیکر عمل کرده و صدایی مضاعف و 

موج دار ایجاد کند.
در مجموع دسته بازی فوق در نوع خود بی نظیر است .

اسپیکر فانوسی

اگر دوست دارید در محیطی شاعرانه به موسیقی آرام گوش دهید، با داشتن یک عدد 
از این اسپیکر فانوسی شکل می توانید خواسته خود را برآورده کنید.

این محصول که اندازه آن 125×125×198 میلی متر اس��ت، 341 گرم وزن دارد. در 
هنگام پخش موسیقی از آن نورهای نارنجی و سفید منتشر شده و فضایی شاعرانه 

را ایجاد می کند.
اسپیکر فوق مجهز به ورودی کارت MicroSD و حافظه فلش بوده و امکان اتصال 

به انواع گوشی، پخش کننده موسیقی و دستگاه های دیگر را دارد.
قیمت این محصول 33 دالر است.

کارت شارژ مسافرتی

در تصوی��ر نوعی حافظه فلش را می بینید ک��ه در اندازه یک عدد کارت 
اعتباری طراحی شده است.

این محصول که به راحتی در کیف پول شما و در کنار دیگر کارت های 
اعتباری قرار می گیرد، وس��یله ای بس��یار راحت برای ارس��ال و دریافت 

داده های دیجیتالی در هر مکان و هر زمان می باشد.
در شرایطی که کابل دوربین دیجیتال و یا موبایل خود را همراه ندارید و 
می خواهید تصاویر یا دیگر فایل های خود را به لپ تاپ منتقل کنید، این 
کارت شارژ می تواند کمک موثری برای شما باشد. وزن بسیار کم و اندازه 

کوچک از مهم ترین مزیت های این محصول است.

لمس یک آوا

تا کنون فناوری های تماس��ی بس��یاری به بازار عرضه شده است و این 
بار یک ش��رکت کره ای نوعی اسپیکر طراحی کرده است که با فناوری 

لمسی کار می کند.
اس��تفاده از این اسپیکرها که هنوز در مرحله طرح به سر می برند، بسیار 

لذت بخش خواهد بود.
برای کار با آن کافی است کاربر انگشت خود را روی صفحه اسپیکر بکشد 
تا عملکردهای مختلف از قبیل زیاد و کم شدن صدا و تغییر موسیقی ها 
صورت بگیرد. استفاده از فناوری Haptic برای اولین بار در ساخت این 

اسپیکر به کار برده شده است.
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