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بعد از اين كه 
زندگى مان را 
شروع كرديم اخالق 
همسرم تغيير 
كرد، به گونه اى 
كه گاهى اوقات 
احساس مى كردم او 
را نمى شناسم. در 
نهايت هم به دليل 
نخريدن گوشى اپل 
دو ماه مرا ترك كرد و 
به خانه  پدرش رفت

 گزارش تصويري از نمايشگاه الكامپ را در صفحه هاى 8 و 9 دنبال كنيد

بـه تازگى صدا و سـيما وب سـايتى بـراى به 
اشـتراك گذارى ويدئو راه اندازى كرده است. 
آدرس اين سـايت www.mehr.ir اسـت و 
به صورت نامحدود، به كاربران، فضاى مجازى 

اختصاص مى دهد. 
ــه بتوانند  ــايت هايى ك ــور ما تعداد س در كش
سرويس اشتراك ويدئو به كاربران ارائه كنند، 
كم و محدود است، به همين منظور صدا و سيما 
سايتى به نام مهر راه اندازى كرده تا اين كمبود 
ــه چند ماه از  ــران كند. در حال حاضر ك را جب
ــايت مى گذرد، كاربران  راه اندازى اوليه اين س
ــاى خود را روى  ــه راحتى ويدئوه مى توانند ب
سايت آپلود كنند. همچنين امكان آپلود كردن 

عكس و فايل هاى شنيدارى هم وجود دارد. 
ــايت هايى  ــورد چنين س ــوع اصلى در م موض
ــخاص مختلفى  ــواى كاربران و اش ــه بايد ه ك
ــود كننده و  ــو، آپل ــده ويدئ ــل توليدكنن مث
بازديدكننده ها را داشته باشند و در همه جاى 
ــتند،  ــن پيچيده اى رو به رو هس ــا قواني دنيا ب

ــرايط و ضوابط و  ــرى ش ــدى از يكس بهره من
ــت؛ چيزى كه متاسفانه در  استفاده معين اس
ــرى از آن  ــايت مهر خب لينك هاى داخلى س
نيست. تنها محتوايى كه در اين زمينه به چشم 
مى خورد، چند خط ساده در فوتر سايت است 
ــته شده: «با نگاه به پاسداشت  كه اين طور نوش
ــت مادى و معنوى، اگر در اين وبگاه  حق مالكي
ــط كاربران بارگذارى شده باشد كه  فايلى توس
ــانى خود را مالك اصلى آن مى  ــى يا كس كس
ــم چنانچه مايل به  ــت مى كني دانند، درخواس
ــتند، ما را آگاه كنند تا آن فايل  بازنشر آن نيس
ــاپيش از او پوزش  را از وبگاه حذف كنيم و پيش
ــايت هاى  مى خواهيم.» تصور كنيد اگر وب س
ــتند به اين  ــل يوتيوب مى خواس همكارى مث
ــقرى در دنيا به پا  ــكل عمل كنند، چه قش ش
ــد. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اشتراك  مى ش
ويدئوى مهر مى تواند به لطف محدوديت هاى 
ــرون ايران،  ــه از ايران و چه از بي اينترنتى، چ

جايگزين نمونه هاى خارجى شود يا خير.

ــه به  ــي كه هميش ــتفاده از آنتى ويروس اس
ــا كامپيوتر  ــى كه ب ــد، براى هر كس روز باش
ــت.  ــر و كار دارد ضرورى اس ــت س و اينترن
سرورهاى آنتى ويروس خارجى ممكن است 
به داليل مختلف به كاربران داخلى سرويس 
ندهند، اما خبر خوب اين است كه همزمان با 
برگزارى هجدهمين نمايشگاه ايران الكامپ، 
ــانى ضدويروس هاى  ــرورهاى به روز رس س

McAfee براى اولين بار دركشور راه اندازى 
ــت كه  ــدند. با اين روش ديگر نيازى نيس ش
ــرورهاى  براى آپديت اين آنتى ويروس به س
اصلى وصل شويد و سرورهاى داخلى به شما 

خدمات مى دهند.
ــال،  ــگاه الكامپ امس ــن در نمايش همچني
جديدترين محصول Bitdefender براى 
 (Virtual) تامين امنيت محيط هاى مجازى

ــن، ضدويروس  ــر اي ــالوه ب ــد. ع معرفى ش
ــى  ــزار مديريت ــه اب Cloud Security ك
ــاى رايانش ابرى  بر  ــرويس ه آن از طريق س
 Bitdefender ــركت ــرورهاى ش روى س
ــته شد.  ــود به نمايش گذاش ميزبانى مى ش
به اين ترتيب، از اين پس نيازى به راه اندازى 
ــى ضدويروس  ــرور مديريت ــدارى س و نگه
ــود و اين امر  ــازمان ها نخواهد ب در محل س

مى تواند باعث كاهش هزينه و نيروى انسانى 
متخصص شود. با توجه به حمالت سايبرى 
ــزوم تامين امنيت  ــورمان و ل اخير  عليه كش
ــبكه هاى ارتباطى كشور و  هرچه بيشتر ش
ــراى كاربران خانگى  ــتر ب نياز به امنيت بيش
ــردن امكانات  ــرورت فراهم ك و تجارى، ض
ــانى نرم افزارهاى امنيتى از داخل  به روزرس

كشور، بيش از هر زمانى احساس مى شود.

91/9/18
شنبه

91/9/19
يك شنبه

91/9/20
دو شنبه

به روز رسانی مستقیم مکافی از ایران
نمايشگاه الكامپ در تهران با   2   اتفاق امنيتى همراه بود

ــوهر به دليل  ــدن يك زن و ش ــته، خبر جدا ش يكى از عجيب ترين خبرهاى هفته گذش
ــت خوانديد، آى فون باعث جدا شدن يك زوج ايرانى شد. چند  گوشى اپل بود. بله درس
روز پيش زوج جوانى در دادگاه خانواده درخواست طالق توافقى شان را به قاضى دادگاه 
ارائه كردند. مرد جوان كه 35 سال سن داشت، در ابتداى جلسه دادگاه خطاب به قاضى 
گفت: «همسرم زمانى كه به درخواست ازدواج من جواب مثبت داد، از شرايط مالى من 
ــته هاى مالى او پاسخ دهم. اما بعد از  اطالع داشت و مى دانست نمى توانم به تمام خواس
ــروع كرديم اخالق همسرم تغيير كرد، به گونه اى كه گاهى اوقات  اينكه زندگى مان را ش
ــم. در نهايت هم به دليل نخريدن گوشى اپل دو ماه  ــاس مى كردم او را نمى شناس احس
ــى اپل  ــتم تا بتوانم براى او گوش مرا ترك كرد و به خانه  پدرش رفت، زيرا من پول نداش
ــت تا از يكديگر جدا شويم. ازدواج ما بر اساس عالقه بود  بخرم و بعد از دو ماه از من خواس
ــتيم اگر  ــان با اين ازدواج مخالف بودند، به همين دليل از ابتدا قرار گذاش و خانواده ها يم
ــتيم آن را بدون دخالت خانواده ها برطرف كنيم. اما متاسفانه  ــكلى داش در زندگى مش
ــالع داد و آنها به خود اجازه  ــرم از همان ابتدا ناراحتى هايمان را به خانواده اش اط همس
دادند در تمام  موضوعات زندگيمان دخالت كنند و اين دخالت ها بعد از گذشت سه سال 

تاثيرات منفى خود را نشان داد.»
ــاله است در مورد اين  اما حرف هاى طرف مقابل ماجرا هم جالب بود. او كه يك زن 28 س
ــتم، گفت كه نمى تواند آن مقدار  جدايى گفت: «زمانى كه از همسرم گوشى اپل خواس
هزينه كند، اما بعد از گذشت چند روز همان گوشى را براى خواهرش خريد و من آن موقع 
ــت. ديگر نمى خواهيم با يكديگر زندگى  متوجه شدم همه  حرف هاى همسرم دروغ اس
كنيم و من نيز هيچ گونه ادعاى مالى نسبت به شوهرم ندارم.»  قاضى دادگاه بعد از شنيدن 

اظهارات زوج جوان بنا بر اصرار آنها حكم طالق توافقى شان را صادر كرد.

يوتيوب به وقت ايران
صدا و سيما از راه اندازى وب سايت اشتراك ويدئو خبر داد

طالق زوج ايرانى به خاطر آيفون
پاى اپل به دادگاه خانواده باز شد
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براى زندگى بهتر

هفتم فروردين ماه 1356، دو بوئينگ 747 متعلق به شركت هاى كى ال ام و 
پن امريكن در فرودگاه تنريف كه جزيره كوچك و جمع  و جورى در مرزهاى 
ــت، روى باند با هم برخورد مى كنند و از بين مى روند. بعد از ماه ها  اسپانياس
تحقيق و بررسى، ماجرا اين طور تعريف مى شود كه بوئينگ پن امريكن كه 
ــيدن به باند  ــته براى رس زودتر اجازه پرواز از برج مراقبت گرفته بوده، داش
مورد نظرش روى مسيرهاى فرودگاه جا به جا مى شده است. در همين حين 
بوئينگ كى ال ام كه اول به باند اصلى رسيده بوده، از برج مراقبت درخواست 
ــغال بودن باند توسط بوئينگ ديگر،  اجازه پرواز مى كند و آنها با توجه به اش
مى گويند «منتظر برخاست باشيد.» اما اختالل در ارتباط باعث بد رسيدن 
پيام به خلبان هاى بوئينگ مى شود و آنها فكر مى كنند اجازه پرواز داده شده 
ــى از دو سه ساعت معطلى در فرودگاه به  است. از طرف ديگر خستگى ناش
ــود  ــطح باند باعث مى ش داليل امنيتى و از آن مهم تر، وجود مه غليظ در س
كى ال امى ها، بوئينگ پن امريكن را كه كمى جلوتر در حال ورود از باند فرعى 

به اصلى بوده نبينند. 
ــرد. به يك دقيقه  ــتارت! خلبان كى ال ام گازش را مى گي ــه، اس يك، دو، س
ــبز مى شود و هر چقدر  ــد كه ناگهان يك غول آهنى جلويشان س نمى رس
سعى مى كنند از روى آن رد شوند، جواب مثبتى نمى گيرند و با برخورد كف 
ــود.  ــه بوئينگ پن امريكن، ظرف چند ثانيه همه چيز تمام مى ش هواپيما ب
ــينان دو هواپيما. اين بزرگ ترين  همه چيز از جمله جان 583 نفر از سرنش

سانحه هواپيمايى تاريخ (البته بعد از ماجراى 11 سپتامبر) است.
  

شهر شما را نمى دانيم، اما تهران پر است از بنرهايى كه با همكارى شهردارى 
ــده اند و از مردم  ــطح خيابان ها و بزرگراه ها نصب ش و نيروى انتظامى در س
ــال هاى اخير  ــتفاده نكنند. در س مى خواهند هنگام رانندگى از موبايل اس
ــمند، استفاده از تلفن  ــد روزافزون استفاده از تلفن هاى هوش به ويژه با رش
ــى و پيامك بازى خارج  ــى از محدود بودن به تماس تلفن همراه در رانندگ
شده و بخش بيشتر استفاده اى كه مردم از موبايل هايشان دارند، مربوط به 
ــى ام اپليكيشنى دارم كه  وبگردى و اپليكيشن هاست. خود من روى گوش
ترافيك لحظه اى راه هاى اصلى تهران را از مركز كنترل ترافيك شهردارى 
ــان مى دهد. مطمئنا هيچ وقت تا حاال از آن در خانه استفاده  مى گيرد و نش
نكرده ام. هميشه پشت فرمان نشسته بودم و دنبال راه خلوت تر مى گشتم. 
ــين جلويى، اما اگر ترافيك نباشد  چند بار هم نزديك بود بزنم به سپر ماش
ــتفاده از گوگل مپ، يكى را زير بگيريم يا شاخ  ــت هنگام اس چه، ممكن اس
ــين رو به رو؛ اتفاقى كه مطمئنا تا حاال جان خيلى ها را  به شاخ بزنيم به ماش

روى زمين گرفته است.
  

بين سايت هاى كميك و شبكه هاى اجتماعى اگر بگرديد، مطمئنا آن تصوير 
معروف را پيدا مى كنيد كه مردى كنار همسرش نشسته اما دارد با لپ تاپ 
ــت زنى مى كند. مطمئنا اگر به  ــبكه هاي اجتماعي گش كنار دستش در ش
خودمان يا آدم هاى دور و برمان نگاه كنيم، رابطه هاى زيادى يادمان مى آيد 
ــكلى در ايجادشان در  كه به داليل مختلفى كه پاى فن آورى اطالعات به ش

ميان بوده، به سردى و از بين رفتن كشيده  شده اند.
  

ــت. برخورد هواپيما از  ــا دو تاى بعد كامال متفاوت اس جنس رخداد اولى ب
ــتفاده ما از موبايل هنگام رانندگى  روى عمد اتفاق نيفتاده، در حالى كه اس
ــت كامپيوتر عمدى است. شايد سانحه فرودگاه  يا نشستن بيش از حد پش
تنريف جان حدود 600 نفر را گرفته باشد اما تلفات جانى و روحى و عاطفى 
ــتى از خروار اتفاق هاى ناشى از استفاده نادرست از  دو اتفاق بعدى كه مش

فن آوري هستند، خيلى بيشتر از تصادف هواپيماهاست.
ــن موبايل ها و  ــايل، همه اي ــگار ما يادمان مى رود كه همه اين وس گاهى ان
تبلت ها و كامپيوترها و همه اين سايت ها و شبكه هاى اجتماعى و زندگى هاى 
مجازى، براى اين ساخته شده اند كه زندگى ما را در دنياى واقعى بهتر كنند. 
دقيقا زندگى واقعى ما را؛ زندگى كه در آن بقيه آدم ها حضور دارند، خيابان 
ــت. به نظرم تنها با  ــاس دارد و صفر و يكى نيس ــب دارد، احس دارد، روز و ش
رعايت همين موضوع است كه مى شود بقيه مردم را، حتى كسانى كه رابطه 
ــتفاده مفيد از آى تى دعوت  چندان خوبى با دنياى ديجيتال ندارند، به اس
كرد. ضميمه هفتگى 16 صفحه اى كه حاال اولين شماره اش پيش روي 
شماست با اين ديدگاه طراحى شده است. اميدواريم چند ماه بعد در 
همين ستون، از خوبى هاى داشتن همراهانى مثل شما كه از شماره 

اول با ما بوديد بنويسيم.

پذیرش دانشجو
برای رشته گیم در دانشگاه 

علمی  کاربردی

مدتى است بازى سازى در كشـور ما جدى تر از 
قبل گرفته شـده و در همين راسـتا قرار است 
به زودى رشـته تحصيلى گيم هم در دانشگاه 
علمـى كاربـردى راه اندازى شـود. بـه نقل از 

سـايت بنياد ملى بازى هاى رايانه اى نخسـتين 
مركز دانشـگاهى بازى سـازى بنياد در بهمن ماه سال جارى آغاز 

به كار مى كند. 
ــازى رايانه اى-كارگردانى فنى، مبتنى  ــى فنى بازى س دوره كاردان
ــكل از مجموعه اى از دروس نظرى و مهارتى  بر نظام واحدى و متش
ــاى عمومى و فنى به دو  ــت و با توجه به قابليت ها و توانمندى ه اس
بخش «آموزش در مركز مجرى» و «آموزش در محيط كار» تقسيم 
ــود. مجموع واحدهاى دو دوره 72 واحد و مجموع ساعات آن   مى ش
ــت كه در طول حداقل دو و حداكثر سه  هم دو هزار و 64 ساعت اس

سال قابل اجراست.
ــراغ  ــما به بازى هاى كامپيوترى عالقه داريد و مى خواهيد س اگر ش
اين رشته دانشگاهى برويد، بنياد بازى ها شرايط تحصيل در رشته 
گيم را دارا بودن شرايط عمومى تحصيل در نظام آموزش عالى اعالم 
ــطه در  ــت. در حقيقت همه دارندگان ديپلم كامل متوس كرده اس
رشته هاى رياضى-فيزيك، علوم تجربى و فنى،حرفه اى و كاردانش 
(منحصراً رشته رايانه اى) همچنين دارندگان ديپلم فنى-حرفه اى 
و كاردانش (منحصراً رشته هاى انيميشن، گرافيك، نقاشى، سينما، 
ــتيبانى صحنه و صنايع دستى) مى توانند با  نمايش، موسيقى، پش
ــته  گذراندن دروس پيش نياز دوره مربوطه، به تحصيل در اين رش
بپردازند، البته اين رشته دانشگاهى، اولين حركت جدى بنياد براى 
آموزش بازى سازى در كشور نيست و پيشتر هم اين مركز با تاسيس 
انستيتو ملى بازى سازى به عنوان نخستين مركز تخصصى آموزش 

ساخت بازى در كشور كارهايى را در اين زمينه شروع كرده است.

شـركت ارتباطاتى مبين نت هفته گذشـته با 
برخى از مشـتركان خـود در شـهر نجف آباد 
اصفهان تماس گرفت تا نسـبت به جمع آورى 

مودم هاى وايمكس آنها اقدام كند. 
دليل اين كار عجيب و غريب از طرف اين شركت 
به مشتركان اين طور اعالم شده كه چون تعداد 
آنها كمتر از 100 نفر است، شبكه در آن منطقه به 
حد نصاب نرسيده و شركت آنتن ها را جمع آورى 
ــخگوى مشتركان  خواهد كرد و اين اپراتور پاس
قبلى خود نيست. مشتركان هم چاره اى ندارند 
جز اينكه در برابر اين اقدام شركت، مودم هايشان 
را پس بدهند و هر چقدر از مبلغ شارژشان باقى 
مانده مجددا دريافت كنند،البته مبين نت اعالم 
كرده چنانچه مشتركان اين اپراتور تمايل دارند 
ــرويس هاى اينترنت بى سيم اين  همچنان از س
ــد از مودم هاى خارجى  ــركت بهره ببرند، باي ش
استفاده كنند كه هزينه خريد آنها بيشتر از هزينه 
ــت. سوالى كه اينجا  خريد مودم هاى داخلى اس
ــود اين است كه وقتى مشتركان با  مطرح مى ش
ــى دارند، چرا مراجع قانونى  اپراتور قرارداد كتب
ــرى نمى كنند تا  ــي را پيگي ــن اتفاق هاي چني
ــاهد پيش  آمدن ماجراهاى مشابهى از طرف  ش

شركت هاى معتبرى مثل اين اپراتور نباشيم.

بيمارى قند خون يكى از خطرناك ترين بيمارى هاسـت كه نياز به كنترل و مراقبت ويژه اى 
دارد و اگر درست و حسابى به آن رسيدگى نشود، آسيب هايش گريبان چشم، قلب و اجزاى 

ديگر بدن را مى گيرد.
 راه هاى مختلفى براى اندازه گيرى ميزان قند خون وجود دارد كه يكى از آنها اندازه گيرى ميزان 
قند موجود در بزاق دهان است،اما معموال مقدار قند موجود در بزاق بين 100 تا دو هزار برابر 
كمتر از ميزان قند خون است و براى اندازه گيرى آن نياز به ابزارهاى دقيقى است كه بتوانند 
 CEE ــبه و تبديل به ميزان قند خون كنند. به تازگى پژوهشگران ميزان قند بزاق را محاس
ــگاه تهران) و EMRI (انستيتو تحقيقات غدد و متابوليسم  (مركز عالى الكترو شيمى دانش
دانشگاه علوم پزشكى تهران) با همكارى يكديگر نمونه هايى از اين دستگاه منحصر به فرد را 
ساخته اند. در  مقاله خبرى منتشر شده در سايت دانشگاه علوم پزشكى تهران كه ترجمه آن در 
نارنجى بازنشر شده، اعالم شده دكتر گنجعلى و همكاران شان موفق شده اند نمونه اوليه اى از 
دستگاه اندازه گيرى قند خون با استفاده از بزاق را ارائه كنند. دانشگاه علوم پزشكى تهران اعالم 
كرده  تا كنون سه نمونه تحقيقاتى از اين دستگاه ها ساخته شده كه دستگاه اخير، جديدترين 
نمونه تحقيقاتى است و اميدوارند تا سال 2013 اولين نمونه تجارى آن را به بازار عرضه كنند.

گفته مى شود در حال حاضر بيشتر از 300 ميليون نفر در جهان دچار بيمارى ديابت هستند 
و پيش بينى مى شود اين تعداد تا سال 2030 دو برابر شود.

91/9/21
سه شنبه

91/9/22
چهار شنبه

91/9/22
چهار شنبه

مبين نت مودم هايش 
را پس گرفت

به دليل نرسيدن به حد نصاب شبكه

ديروز گيم باز، فردا گيم ساز!

قند خون يا قند بزاق؟
روش جديد محققان ايرانى براى تست قند خون

امير جالل الدين شوكتي
ajshokati@gmail.com

ــمند، استفاده از تلفن  ــد روزافزون استفاده از تلفن هاى هوش به ويژه با رش
ــى و پيامك بازى خارج  ــى از محدود بودن به تماس تلفن همراه در رانندگ
شده و بخش بيشتر استفاده اى كه مردم از موبايل هايشان دارند، مربوط به 
ــى ام اپليكيشنى دارم كه  وبگردى و اپليكيشن هاست. خود من روى گوش
ترافيك لحظه اى راه هاى اصلى تهران را از مركز كنترل ترافيك شهردارى 
ــان مى دهد. مطمئنا هيچ وقت تا حاال از آن در خانه استفاده  مى گيرد و نش
نكرده ام. هميشه پشت فرمان نشسته بودم و دنبال راه خلوت تر مى گشتم. 
ــين جلويى، اما اگر ترافيك نباشد  چند بار هم نزديك بود بزنم به سپر ماش
ــتفاده از گوگل مپ، يكى را زير بگيريم يا شاخ  ــت هنگام اس چه، ممكن اس
ــين رو به رو؛ اتفاقى كه مطمئنا تا حاال جان خيلى ها را  به شاخ بزنيم به ماش

روى زمين گرفته است.
  

بين سايت هاى كميك و شبكه هاى اجتماعى اگر بگرديد، مطمئنا آن تصوير 
معروف را پيدا مى كنيد كه مردى كنار همسرش نشسته اما دارد با لپ تاپ 
ــت زنى مى كند. مطمئنا اگر به  ــبكه هاي اجتماعي گش كنار دستش در ش
خودمان يا آدم هاى دور و برمان نگاه كنيم، رابطه هاى زيادى يادمان مى آيد 
ــكلى در ايجادشان در  كه به داليل مختلفى كه پاى فن آورى اطالعات به ش

ميان بوده، به سردى و از بين رفتن كشيده  شده اند.
  

ــت. برخورد هواپيما از  ــا دو تاى بعد كامال متفاوت اس جنس رخداد اولى ب
ــتفاده ما از موبايل هنگام رانندگى  روى عمد اتفاق نيفتاده، در حالى كه اس
ــت كامپيوتر عمدى است. شايد سانحه فرودگاه  يا نشستن بيش از حد پش

تنريف جان حدود 
ــتى از خروار اتفاق هاى ناشى از استفاده نادرست از  دو اتفاق بعدى كه مش

فن آوري هستند، خيلى بيشتر از تصادف هواپيماهاست.
ــن موبايل ها و  ــايل، همه اي ــگار ما يادمان مى رود كه همه اين وس گاهى ان
تبلت ها و كامپيوترها و همه اين سايت ها و شبكه هاى اجتماعى و زندگى هاى 
مجازى، براى اين ساخته شده اند كه زندگى ما را در دنياى واقعى بهتر كنند. 
دقيقا زندگى واقعى ما را؛ زندگى كه در آن بقيه آدم ها حضور دارند، خيابان 
ــت. به نظرم تنها با  ــاس دارد و صفر و يكى نيس ــب دارد، احس دارد، روز و ش
رعايت همين موضوع است كه مى شود بقيه مردم را، حتى كسانى كه رابطه 
ــتفاده مفيد از آى تى دعوت  چندان خوبى با دنياى ديجيتال ندارند، به اس

كرد. ضميمه هفتگى 

برای رشته گیم در دانشگاه برای رشته گیم در دانشگاه 

مركز دانشـگاهى بازى سـازى بنياد در بهمن ماه سال جارى آغاز مركز دانشـگاهى بازى سـازى بنياد در بهمن ماه سال جارى آغاز 

ــازى رايانه اى-كارگردانى فنى، مبتنى  ــى فنى بازى س ــازى رايانه اى-كارگردانى فنى، مبتنى دوره كاردان ــى فنى بازى س دوره كاردان
ــكل از مجموعه اى از دروس نظرى و مهارتى  ــكل از مجموعه اى از دروس نظرى و مهارتى بر نظام واحدى و متش بر نظام واحدى و متش
ــاى عمومى و فنى به دو  ــت و با توجه به قابليت ها و توانمندى ه ــاى عمومى و فنى به دو اس ــت و با توجه به قابليت ها و توانمندى ه اس
بخش «آموزش در مركز مجرى» و «آموزش در محيط كار» تقسيم بخش «آموزش در مركز مجرى» و «آموزش در محيط كار» تقسيم 
 واحد و مجموع ساعات آن  واحد و مجموع ساعات آن 
ــت كه در طول حداقل دو و حداكثر سه  ــت كه در طول حداقل دو و حداكثر سه  ساعت اس  ساعت اس

ــراغ  ــما به بازى هاى كامپيوترى عالقه داريد و مى خواهيد س ــراغ اگر ش ــما به بازى هاى كامپيوترى عالقه داريد و مى خواهيد س اگر ش
اين رشته دانشگاهى برويد، بنياد بازى ها شرايط تحصيل در رشته اين رشته دانشگاهى برويد، بنياد بازى ها شرايط تحصيل در رشته 
گيم را دارا بودن شرايط عمومى تحصيل در نظام آموزش عالى اعالم گيم را دارا بودن شرايط عمومى تحصيل در نظام آموزش عالى اعالم 
ــطه در  ــت. در حقيقت همه دارندگان ديپلم كامل متوس ــطه در كرده اس ــت. در حقيقت همه دارندگان ديپلم كامل متوس كرده اس
رشته هاى رياضى-فيزيك، علوم تجربى و فنى،حرفه اى و كاردانش رشته هاى رياضى-فيزيك، علوم تجربى و فنى،حرفه اى و كاردانش 
(منحصراً رشته رايانه اى) همچنين دارندگان ديپلم فنى-حرفه اى (منحصراً رشته رايانه اى) همچنين دارندگان ديپلم فنى-حرفه اى 
و كاردانش (منحصراً رشته هاى انيميشن، گرافيك، نقاشى، سينما، و كاردانش (منحصراً رشته هاى انيميشن، گرافيك، نقاشى، سينما، 
ــتيبانى صحنه و صنايع دستى) مى توانند با  ــتيبانى صحنه و صنايع دستى) مى توانند با نمايش، موسيقى، پش نمايش، موسيقى، پش
ــته  ــته گذراندن دروس پيش نياز دوره مربوطه، به تحصيل در اين رش گذراندن دروس پيش نياز دوره مربوطه، به تحصيل در اين رش
بپردازند، البته اين رشته دانشگاهى، اولين حركت جدى بنياد براى بپردازند، البته اين رشته دانشگاهى، اولين حركت جدى بنياد براى 
آموزش بازى سازى در كشور نيست و پيشتر هم اين مركز با تاسيس آموزش بازى سازى در كشور نيست و پيشتر هم اين مركز با تاسيس 
انستيتو ملى بازى سازى به عنوان نخستين مركز تخصصى آموزش انستيتو ملى بازى سازى به عنوان نخستين مركز تخصصى آموزش 

ساخت بازى در كشور كارهايى را در اين زمينه شروع كرده است.ساخت بازى در كشور كارهايى را در اين زمينه شروع كرده است.

اگر مى خواهيد سراغ اين 
رشته دانشگاهى برويد، 

بنياد بازى ها شرايط 
تحصيل در رشته گيم را 
دارا بودن شرايط عمومى 
تحصيل در نظام آموزش 

عالى اعالم كرده
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در سال گذشته 
ميالدى  كاربران 
اينترنت در آمريكا 
بيش از دو ميليارد 
ساعت از وقت خود 
را براى باال و پايين 
كردن صفحات، ديدن 
تصاوير و خواندن 
نوشته هاى دوستان 
خود مصرف كرده اند

تالش مهندسان هندي باالخره جواب داد

ملسی شدن صفحه لپ تاپ 
با يک ابزار تازه

براي استفاده از 
هندزميت تنها 
كافى است آن 
را روى نمايشگر 
لپ تاپ يا 
كامپيوتر خود 
نصب كرده و 
سپس از طريق 
پورت USB به 
آن متصل كنيد

مسلح كردن آى فون به دوربين 
360 درجه

ــاى 360 درجه محصوالت  دوربين ه
خالقانه اى هستند كه هر از چندگاهى 
ــى ها عرضه مى شوند  براى انواع گوش
ــى معرفى  ــر خيل ــال حاض ــا در ح ام
نشده اند و شايد افراد زيادى با اين نوع 
از دوربين ها آشنا نباشند، اما حاال يك 
نوع از اين دوربين ها براى گوشى هاى 
ــه بازار آمده و پيش فروش  آى فون 5 ب
ــت. با وصل شدن  ــده اس آن شروع ش
ــى هاى  ــا بر روى گوش اين دوربين ه
ــى در هر  ــون مى توانيد به راحت آى ف
جهتى كه قرار گرفته باشيد تمام زواياى 
ــه راحتى  ــردارى  و ب ــط را فيلم ب محي
تصوير را به سمت چپ يا راست هدايت 
ــن لنز مى توان  ــتفاده از اي كنيد. با اس
ــا را خيلى  ــر پاناروم ــن تصاوي زيباتري
ــن با اين  ــاده ثبت كرد. فيلم گرفت س
دوربين باعث مى شود بعد از ضبط فيلم 
تمامى جهاتى كه با دوربين ثبت شده را 
بررسى كرد. قيمتى كه در حال حاضر 
ــر گرفته اند  ــن دوربين در نظ براى اي

69 دالر است.

من استيو جابز چينى هستم
هنوز سه سال نشده كه شركت زيامى شروع 
به كار كرده اما حاال اين شركت بابت ساخت 
ــمند خود كه در واقع كپى  تلفن هاى هوش
ــى هاى اپل است بيش از چهار ميليارد  گوش

دالر سرمايه دارد.
ــركت لى جون مثل استيو  ــس اين ش موس
جابز لباس مى پوشد، لباس هاى جين و كت 
ــى هاى هوشمندى  مشكى. لى جون گوش
ساخته كه با قيمت خيلى متوسط و كارايى 
ــوالت اپل كار مى كنند.   باال با تقليد از محص
لى مى گويد در چين به من مى گويند تو استيو 
جابز چينى هستى و من مى دانم كه اين يك 
ــه من را در فشار  تعريف است اما اين مقايس

بسيارى قرار مى دهد. 
لى همچنين گفته كه زيامى و اپل دو كمپانى 
كامال مجزا از هم هستند و زيامى در زمينه هاى 
اينترنتى كار مى كند. ما كار مشتركى با اپل 

انجام نمى دهيم.
ــا از آخرين مدل  ــزار ت ــرا 300 ه زيامى اخي
ــرون داده  ــى هايش را كه در ماه مهر بي گوش
ــى نوع دوم زيامى  ــت. گوش بود فروخته اس
ــبيه به مدل هاى  خصوصيات و جزئياتى ش
گالكسى اس 3سامسونگ و آى فون 5 دارد، اما 
تفاوت اصلى اينجاست كه مدل چينى تنها 370 

دالر قيمت دارد يعنى نصف قيمت آى فون 5.
ــه   ــر دارد ك ــال در نظ ــراى امس ــى ب زيام
هفت ميليون گوشى بفروشد و اين درحالى 

ــت كه زيامى در آوريل 2010  اس
ــال بيشتر  ــيس  و دو س تاس

قدمت ندارد.
ــد در  ــا مى خواهن چينى ه
فن آورى ساخت گوشى هاى 
هوشمند از آمريكا هم جلو 
بزنند، آمريكايى كه در سال 
ــدود 165  اخير چيزى ح
ــى  تا 170 ميليون گوش

ساخته است.

BGR NEWS REUTERSENGADGETREUTERS

سامسونگ گلكسى اس چهار 
با صفحه نشكن

آن طور كه خبرگزارى رويترز خبر داده 
گويا قرار است نسل جديد گوشى هاى 
ــونگ صفحه هاى نشكن داشته  سامس
باشند. پيشتر گفته شده بود سامسونگ 
ــه صفحه نشكن دارد اما  گلكسى اس س
ــد  ــاال طبق گزارش ها به نظر مى رس ح
ــن ويژگى را  ــى اس چهار بايد اي گلكس
داشته باشد. صفحه هاى نشكن در واقع 
از نوعى پالستيك ساخته مى شوند كه 
در برابر شيشه مورد استفاده معمول در 

ساخت گوشى ها مقاوم تر هستند.
ــود اعالم  ــرز در گزارش خ ــه رويت البت
ــكن تنها ويژگى  كرده صفحه هاى نش
گلكسى اس چهار نيستند و امكانات زياد 
ــبت به مدل قبلى دارند.  ديگرى هم نس
ــت صفحه نمايش  به طور مثال قرار اس
گلكسى اس چهار بزرگ تر از گلكسى اس 
ــترى نسبت به  ــه باشد و وضوح بيش س
ــد. همچنين  ــته باش ــدل قبلى داش م
ــو چهار  ــى پى ي ــى اس چهار س گلكس
هسته اى و 13 مگاپيكسل دوربين دارد. 
ــى تا اوايل سال 92  قرار است اين گوش

به بازار بيايد.

آى مك 27 اينچى اپل
 هنوز در راه است

ــه اپل از  ــش بود ك ــن چند وقت پي همي
ــاخت آى مك هاى 27 اينچى و عرضه  س
ــازار خبر داده بود اما حاال به گفته  آنها به ب
مقامات شركت اپل به نظر مى رسد بايد تا 
ــيدن اين محصول  يك ماه ديگر براى رس
ــل داراى  ــك جديد اپ ــرد. آى م ــر ك صب
ــت كه نور را نسبت  ــى اس صفحه نمايش
ــيار كمتر منعكس  به مدل هاى قبلى بس
مى كند.  آخرين هسته پردازشگر، هشت 
ــك ترابايت حافظه  گيگابايت RAM، ي
هاردديسك و با آپشن هايى مانند فيوژن 
ــى اين محصول  ــخصات اصل درايو از مش
ــروع  ــت. قيمت آن با 1,299 دالر ش اس
ــده و به 1,999 دالر براى آى مك 27  ش
ــود. در اولين مصاحبه اى  اينچ ختم مى ش
هم كه تيم كوك مدير جديد شركت اپل 
انجام داده بود وي از خط توليد آى مك ها 
ــابى از افزايش  در آمريكا خبر داده و حس
خط توليد اين سيستم صحبت كرده بود. 
پيشتر اپل گفته بود آى مك جديد خود را 
در آبان ماه عرضه خواهد كرد كه بعد از آن، 
اين تاريخ به ماه آذر تغيير پيدا كرد و حاال 
هم اپل خبر داده كه تا دى بايد صبر كرد. 
بايد صبر كرد تا ببينيم باالخره اين آى مك 

اپل چه مى شود.

محسن خسروجردى

ــايد لذت كار كردن با ويندوز هشت براى كسانى كه  ش
صفحه نمايش لمسى ندارند قابل توصيف نباشد، اما در 
صورتى كه تازه لپ تاپى خريده ايدكه  امكانات آنچنانى 
ــراى تهيه آن خرج نكرده ايد، بهتر  ندارد و پول زيادى ب
ــت از يك ابزار ارزان قيمت تازه وارد در بازار استفاده  اس
كنيد كه خيلى ساده صفحه نمايشگر لپ تاپ غير لمسى 
ــى و با توجه به رابط كاربرى لمسى مدرن  ــما را لمس ش

ويندوز هشت، كار را براى شما آسان تر مى كند.
ــده هندزميت  ابزارى كه براى اين كار در نظر گرفته ش
ــركت هندى آن را ساخته است. اين  نام دارد كه يك ش

ــيله جديد از طريق فن آورى هاى فراصوت و مادون  وس
ــاى ديجيتال فراصوتى هم  ــز كار مى كند و از قلم ه قرم
ــتيبانى مى كند. بايد توجه داشت كه ابزار مورد نظر  پش
ــت  طراحى شده و به  به صورت خاص براى ويندوز هش
همين خاطر در اين ويندوز خيلى ساده و راحت مى توان 
ــتفاده كرد. همچنين به كمك اين ابزار برخى  از آن اس
ــت مثل ايجاد  ــى ويندوز هش از قابليت هاى چندلمس
ــت روى صفحه يا انجام  بزرگنمايى با باز كردن دو انگش

ــتفاده همزمان از چند انگشت  بازى هايى كه نياز به اس
دارند امكان پذير مى شوند. 

ــتفاده از هندزميت تنها كافى است آن را روى  براى اس
نمايشگر لپ تاپ يا كامپيوتر خود نصب كرده و سپس از 
طريق پورت USB به آن متصل كنيد. اين ابزار به زودى 
با قيمت 92 دالر وارد بازار هند خواهد شد و احتماال مثل 
اغلب دستگاه هاى ديگر، پس از مدتى با قيمت 300 هزار 

تومان به ايران هم خواهد رسيد.

مسلحمسلح كردن آى فون به
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اخبار
چهره هاى فن آورى

بيل گيتس
بى شك بيل گيتس يكى از مردان شماره يك دنياى 
ــت و حاال هم او در رده بندى مجله  آى تى و رايانه اس
ــاى جهان را  ــارم قدرتمندترين ه فوربس رتبه چه
ــب كرده، درحالى كه سال پيش پنجم شده بود.  كس
ــت، اين  ــه مهم اقتصادى جهان اس فوربس كه مجل
انتخاب را بر اساس قدرت و ميزان مديريت اشخاص 
ــت كه بيل  ــت. جالب اس بر ثروت خود انجام داده اس
ــته بندى باالتر از پاپ قرار گرفته و  گيتس در اين دس
قبل از او هم سياستمدارانى مثل اوباما، آنجال مركل و 
پوتين رتبه هاى بين اول تا سوم را كسب كرده اند. بيل گيتس در حال حاضر 65 
ميليارد دالر سرمايه دارد، البته او بيش از 28 ميليارد دالر از ثروت خود را در گرو 
كارهاى خيريه جهانى گذاشته و با اين پول قرار است به مردم جهان كمك هاى 
درمانى صورت بگيرد. خود بيل گيتس معتقد است تا سال 2020 با پولى كه در 
اختيار سازمان هاى جهانى قرار داده است، مى توان جان هشت ميليارد انسان را 
نجات داد. همه اين اقدامات باعث شده مردى كه روزگارى مرد شماره يك دنياى 

آى تى و رايانه بود، حاال مرد قدرتمند شماره چهارم جهان باشد.

تيم كوك
ــت كه تيم كوك به جاى استيوجابز،  ــالى اس يك س
بنيانگذار فقيد اپل در مقام مديريت اين شركت قرار 
گرفته، اما در اين يك سال مصاحبه اى از او در رسانه ها 
منتشر نشده بود و حاال به قول خودش با توجه به اينكه 
شرايط را مناسب ديده تا با مردم صحبت كند، اولين 
ــبكه خبرى تلويزيونى  مصاحبه خود را با خبرنگار ش
ان بى سى انجام داده است. بيشتر پاسخ هاى كوك به 
سواالت سربسته و مبهم بوده و كوك با ژستى مغرورانه 
به سواالت پاسخ مى داده است، اما در مصاحبه كوك 
اشاره هاى مستقيمى هم به آينده محصوالت اپل شده است؛ آينده اى كه به نظر 
مى رسد خيلى رويايى باشد، اما قسمت جالب مصاحبه او اينجا بوده كه كوك گفته 
استيو جابز به او نصيحت كرده مثل من نباش و مثل من شركت اپل را مديريت 
ــيارى موارد از عملكرد خود در شركت اپل ناراضى بود و  نكن. استيو جابز در بس

كوك هم با اشاره به همين موارد، اين نكته را گفته است.

جان مكافى در زندان
ــت اين آقاى مكافى چه ويروسى گرفته  معلوم نيس
ــن روز افتاده و اين روزها را در زندان گواتماال  كه به اي
ــپرى مى كند. چند وقت پيش بود كه جان مكافى  س
موسس شركت آنتى ويروس مكافى و شخص شماره 
يك دنياى آنتى ويروس ها به قتل مهاجر آمريكايى تبار 
در كشور بليز متهم شده بود. حاال هم  وي به جرم ورود 
ــه گواتماال در زندان اين ايالت نگهدارى  غير قانونى ب
ــده بود مكافى به  مى شود. همين اواخر هم گفته ش
ــتان برده شده كه بعدا معلوم  دليل شوك به بيمارس
شد وي با اين كار قصد فريب مسووالن زندان را داشته است. هنوز معلوم نيست 
كه عاقبت مكافى 67 ساله چه خواهد شد، اما با خبرهايى كه اين روزها از وضعيت 
او شنيده مى شود انگار واقعا اين آقاى آنتى ويروس حسابى ويروسى شده است.

شيگرو مياموتو
شيگرو مياموتو از اولين كسانى است كه براى ساخت 
ــى  ــيدند. كمتر كس بازى هاى ويدئويى  زحمت كش
ــوپرماريو يا همان قارچ خور  ــت با بازى س ممكن اس
ــد. چند وقت پيش درخبرها  ــته باش آشنايى نداش
ــازنده محبوب بازى هاى كامپيوترى  آمده بود كه س
ــتگى دارد اما حاال شيگرو مياموتو 60  قصد بازنشس
ساله گفته كه من نگفتم قرار است بازنشسته شوم و 
فقط اعالم كردم قرار است جايگاه خودم را در شركت 
نينتندو به شخص ديگرى بدهم. مياموتو گفته خيلى 
دلش مى خواهد دوباره مثل گذشته ها بازى هاى محبوب بسازد و به نظرش بايد 
همراه جوان تر ها كارهاى ساده تر و كوچك تر انجام دهد. مياموتو اولين نفرى بود 
كه سيستم هاى بازى سكه اى را طراحى كرد. در سال 1981 ميالدى يك بازى 
به اسم االغ پادشاه باعث شد تا او وارد مسير پر از موفقيتش در بازى سازى شود. 

در واقع اين بازى باعث شد تا سوپر ماريو ساخته شود.

ــى از  خيلى وقت ها براى تميز كردن لنز دوربين عكاس
نفس و ها كردن روى لنز استفاده مى كنيم و اتفاقا خيلى 
هم نتيجه خوبى مى دهد و لنز خيلى تر و تميز مى شود، 
ــده اند كه نفس انسان  ــان متوجه ش اما اخيرا كارشناس
اسيدهاى مضرى دارد كه مى توانند به لنز دوربين آسيب 
ــاب معلوم نيست كه چطور  ــانند. حاال با اين حس برس
ــازنده دوربين  ــد لنز را تميز كرد، اما كمپانى هاى س باي
ــد و معتقدند به جاى  ــه مى دهن ــاى خوبى ارائ روش ه
ــايل دمنده به  هاكردن روى لنز دوربين مى توان از وس
جاى نفس يا از برس مخصوص تميز كردن لنز دوربين 
استفاده كرد. اگر اين وسايل را نداريد نگران نباشيد، با 
قسمت نرم لباس خود به راحتى مى توانيد لنز دوربين را 
تميز كنيد. همچنين گفته شده كه براى تميز كردن لنز 
دوربين به صورت چرخشى از مركز لنز به سمت بيرون 
عمل تميز كردن انجام شود تا لنز دوربين آسيب نبيند. 
خيلى از عكاس ها هم گاهى براى مه آلود كردن تصوير 
خود روى لنز دوربين خود ها مى كنند و نفسشان به لنز 
دوربين مى رسد و با توجه به اين توصيه جديد بهتر است 
ــتفاده كنند تا به مرور زمان  از فيلترهاى مخصوص اس

باليى سر لنز دوربين شان نيايد.

محققان مي گويند بهتر است همين امروز و فردا به فكر خريدن دستمال لنز باشيد

«ها کردن» لرت دوربني را خراب می کند

121 ميليارد دقيقه 
پاى شبكه هاى اجتماعى

ــتفاده از  ــا در اس آمريكايى ه
ــى ركورد  ــبكه هاى اجتماع ش
ــر آنها  ــاه تي ــا در م ــد. تنه زدن
ــاى  ــه پ ــارد دقيق 121ميلي
ــى بودند و  ــبكه هاى اجتماع ش
ــبكه استفاده  داشتند از اين ش
ــته  ــال گذش ــد. در س مى كردن
ــران اينترنت در  ــالدى  كارب مي
آمريكا بيش از دو ميليارد ساعت 
ــت خود را براى باال و پايين  از وق
ــات، ديدن تصاوير  كردن صفح
ــته هاى دوستان  و خواندن نوش

خود صرف كرده اند.
ــط 62 ميليون  آمريكايى ها فق
ساعت به تنهايى در شبكه هاي 
ــد كه 23 درصد  اجتماعي بودن
ــال پيش افزايش  ــبت به س نس
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــته اس داش
ــورت گرفته نصف  تحقيقات ص
ــا از محل كار  ــاله ه 25 تا 34 س
خود وارد شبكه هاى اجتماعى 
ــوم از جوانان  مى شوند و يك س
18 تا 24 سال هم حتى زمانى كه 
دستشويى مى روند از شبكه هاى 
اجتماعى استفاده مى كنند. در 
ــتر صورت  ــى كه پيش تحقيقات
گرفته، گفته شده بود شبكه هاى 
اجتماعى باعث نوعى ناهنجارى 
ــود و  ــى در افراد مى ش اجتماع
كاربران را دچار نوعى نارضايتى 
از سطح زندگى خود با نگاه كردن 

به زندگى ديگران مى كنند.

LA TIMES

پلى استيشن 3 
محصول محبوب 

شماره يك نت فليكس
ــند كه با  ــوالت زيادى باش ــايد محص ش
ــرويس هاى نت فليكس  ــتفاده از س اس
محبوب شده باشند اما انگار كه پى اس3 
قرار است پادشاهانه در اتاق هاى خانه ها 
ــبكه  ــد و همگان را پاى ش ــت كن حكوم
ــاند. اين  ــس بنش ــى نت فليك تلويزيون
ــرده PS3 پلتفرم  ــبكه اخيرا اعالم ك ش
ــه رقبا به  ــت كه بيش از بقي محبوبى اس
ــود. بايد  تلويزيون ها وصل و بازى مى ش
توجه داشت كه بسيارى از امكانات شبكه 
نت فليكس براى PS3 رايگان است و به 
خاطر همين ارتباط خوبى كه بين آن دو 
ــتفاده از آنها در  ــت هميشه اس برقرار اس
ــا از محبوبيت بااليى  ميان بازى كننده ه
برخوردار بوده است. نت فليكس در واقع 
سرويسى است كه امكان تماشاى آنالين 
فيلم ها و برنامه هاى تلويزيونى را از طريق 
اينترنت روى تلويزيون ها فراهم مى كند.

BGR NEWS

پدر و مادرها نگران
 بچه ها در اينترنت

ــه بيش از  ــدر و مادرها هميش پ
ــوز بچه هاى خود  ــران دلس ديگ
هستند و دلشان مى خواهد از كار 
ــر در بياورند و مراقبشان  آنها س
باشند، اما وقتى بچه ها در محيط 
ــدر و مادرها  ــتند پ اينترنت هس
ــد از فعاليت هاى  كمتر مى توانن
ــوند. همين هم باعث  آنها آگاه ش
ــده كه تحقيقات جديد نشان  ش
بدهد پدر و مادرها نگران مراقبت 
از بچه هاى خود در فضاى اينترنت 
ــتند. در اين تحقيقات آمده  هس
ــدر و مادرهاى  ــه 81 درصد پ ك
ــران نوجوانان خود  آمريكايى نگ
ــى  ــت و گذار هاى اينترنت در گش
هستند و در اين ميان 46 درصد 
خيلى نگران بودند و نمى دانستند 
ــى  ــه چيزهاي ــت چ ــه اينترن ك
مى تواند به بچه ها ياد بدهد. اكثر 
افراد شركت كننده در اين تحقيق 
معتقد بودند اينترنت، بازى ها و... 
باعث عقب افتادن بچه ها از درس 

و كندذهنى آنها مى شود.

GIZMODO

افراد شركت كننده در اين تحقيق 
معتقد بودند اينترنت، بازى ها و... 
باعث عقب افتادن بچه ها از درس 

و كندذهنى آنها مى شود.
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اينجا صفحه پدر و 
مادرهاست

صفحه پدر و مادرها، 
جايى است مبتدي 
و آرام، دور از جارو 
جنجال تكنولوژى، 
براى والدينى كه 
مى خواهند در 
اين عصر فناورى 
اطالعات، نه تنها پا 
به پاى بچه هايشان 
سر از كار آنها 
دربياورند، بلكه 
دوست دارند 
محتواهاى خوب 
و غنى براى آنها 
تامين كنند و به آنها 
براي استفاده بهتر 
از لوازم ديجيتال، 
راهنمايى بدهند

 چگونه به سادگی آب خوردن
 جی ميل بسازيم؟

به مدت چند هزار سال نوشتن نامه 
تنها راه ارتباطى بين دو نفر دور از 
هم بود. امـا در حال حاضر يكى از 
سـاده ترين راه ها بـراى برقرارى 

ارتباط با يك نفر ديگر كه شـايد 
هـزاران كيلومتـر دورتر باشـد، 
اسـتفاده از «نامـه الكترونيكى» 
يا همان ايميل اسـت. به عالوه هر 

كسى كه با اينترنت سر و كار دارد، 
حتما به يـك آدرس ايميـل نياز 
دارد، بنابراين ساختن يك حساب 
كاربـرى در يكـى از سـايت هاى 

ارائه كننـده سـرويس ايميل، از 
ضروريات هر كسى است كه تازه 
مى خواهـد از اينترنت اسـتفاده 
كنـد. ايـن شـماره مى خواهيـم 

در صفحـه پـدر و مادرهـا، روش 
ساخت و اسـتفاده ساده از ايميل 
را بررسـى كنيم. وقـت ايميل دار 

شدن است!

ــه آدرس ــد و ب ــاز كني ــان را ب ــر وبت مرورگ
ــى  ــد. اين آدرس  www.gmail.com بروي
است كه در آينده با آن سر و كار زيادى خواهيد 
ــت صفحه باكس هايى  داشت. در سمت راس
ــورد» در نظر  ــراى وارد كردن «يوزر» و «پس ب
ــما هنوز  ــت، اما از آنجا كه ش ــده اس گرفته ش
حساب كاربرى نداريد، پس يوزر و پسورد هم 
 Create نداريد. در قسمت پايين صفحه گزينه
an account وجود دارد كه براى ايجاد يك 
ــاب كاربرى جديد و كامال رايگان در نظر  حس
گرفته شده است. روى اين گزينه كليك كنيد 

و به صفحه بعد برويد.

فرم مشخصات را پر كنيد
صفحه بعد در واقع يك فرم مشخصات است 
كه پر كردن بخش هايى از آن براى گرفتن يك 
ــاب كاربرى ضرورى است. مشخصاتى  حس
ــخ تولد و  ــى، تاري ــام خانوادگ ــد نام، ن مانن
ــيت، اما يكى از مهم ترين قسمت هاى  جنس
اين فرم، قسمت مربوط به انتخاب نام كاربرى 
ــت. در باكس ــان Username اس يا هم

ــد  Choose Your Username باي
ــرط  ــواه (البته به ش ــام كاربرى دلخ يك ن
ــرده  ــاب نك ــى آن را انتخ ــال كس ــه قب آنك
ــد،  ــد) كه تركيبى از حروف و اعداد باش باش
ــما «آرش»  ــد، مثال اگر نام ش انتخاب كني
ــى از  ــد يك ــت، arash2013  مى توان اس
انتخاب هاى شما باشد، همچنين مى توانيد 
ــى و چند عدد  ــام و نام خانوادگ از تركيب ن
ــام كاربرى تبديل  ــتفاده كنيد. اين ن هم اس
ــد. مثال اگر  ــما خواهد ش به آدرس ايميل ش
ــاب  ــرى arash2013 را انتخ ــام كارب ن
ــن خواهد بود: ــما اي كنيد، آدرس ايميل ش
 arash2013@gmail.com و هر كسى 
اين آدرس را داشته باشد، مى تواند براى شما 
ــتد، بنابراين هنگام انتخاب آن  ايميل بفرس
دقت كنيد. دو باكس بعدى براى وارد كردن 
پسورد يا كلمه عبور در نظر گرفته شده. اين 
ــته  ــه به خاطر داش كلمه عبور را بايد هميش
ــيد و آن را به هيچ كس ديگرى ندهيد،  باش
ــد ورود به داخل  ــه عبور، كلي زيرا اين كلم
ــت. اين را هم در نظر  صندوق ايميل شماس

ــيد كه كلمه عبورتان هر چقدر  ــته باش داش
بلندتر باشد، امنيت بيشترى دارد. در قسمت 
پايين فرم هم يك باكس كپچا وجود دارد كه 
ــه گوگل مطمئن  ــده ك براى اين طراحى ش
ــغول ايجاد يك حساب  ــد كسى كه مش باش
كاربرى جديد است، يك كاربر واقعى است. 
در قسمت بعدى هم مى توانيد كشورى را كه 

در آن زندگى مى كنيد انتخاب كنيد.
ــه روى مربع كنار  ــردن اين صفح بعد از پر ك
ــك بگذاريد و روى  عبارت پذيرش قوانين تي
دكمه Next Step كليك كنيد تا به صفحه 
ــت وارد نكرده  بعد برويد. اگر همه چيز را درس
ــه خواهد آمد تا  ــيد، دوباره همين صفح باش
ــخصاتى كه جا افتاده اند يا نادرست وارد  مش

شده اند، اصالح شوند. 

وارد ايميل خود شويد
ــاب  ــخصات و انتخ ــردن مش ــد از وارد ك بع
ــد وارد  ــور، مى تواني ــرى و كلمه عب نام كارب
ــه ــويد. روى دكم ــان ش ــه جى ميل ت صفح
Continue to Gmail كليك كنيد تا وارد 

صفحه اصلى صندوقتان شويد. در اين صفحه 
مى توانيد ايميل هاي تان را چك كنيد، ايميل 
بفرستيد، آنها را دسته بندى كنيد يا بينشان 

دنبال چيز خاصى بگرديد.
ــاى اصلى  ــر مى توانيد بخش ه در تصوير زي
ــاب كاربرى جى ميل  ــه اصلى يك حس صفح

را ببينيد.
ــت.  ــمت اينباكس (inbox) شماس اين قس
ــمت مى توانيد ايميل هاى دريافت  در اين قس
شده را ببينيد. ايميل هاى خوانده نشده، رنگى 
تيره تر دارند و وقتى روى هر كدام از آنها كليك 
كنيد، آن ايميل باز خواهد شد و شما مى توانيد 
آن را بخوانيد يا فايل هاى پيوست شده به آن 

را دانلود كنيد. 
ــمت چپ مى توانيد گزينه هاى  ــتون س در س
 Inbox، Starred، Important، Sent
s�Mail، Dra و ... را ببينيد. هر كدام از اين 
گزينه ها شما را به بخش خاصى از جى ميلتان 
ــتون هم يك  هدايت مى كند. در باالى اين س
ــام Compose قرار  ــگ به ن دكمه قرمز رن

گرفته است.

راهنماى مبتدى

Compose
 اگر روى اين دكمه كليك كنيد، 
به صفحه اى منتقل مى شويد كه 
ــد از آن صفحه ايميل  مى تواني
ــتيد. در اين صفحه بعد از  بفرس
وارد كردن آدرس ايميل گيرنده 
ــد  ــل، مى تواني ــوع ايمي و موض
ــان را براى  ــورد نظرت مطلب م

گيرنده بنويسيد. 

Inbox
 با كليك كردن روى اين گزينه 
ــى را كه  ــد ايميل هاي مى تواني

دريافت كرده ايد ببينيد. 

Starred
ــر ايميلى كه   در كنار موضوع ه
درون اينباكس  است، يك عالمت 
ــتاره كوچك مى بينيد كه اگر  س
ــد، رنگ آن  روى آن كليك كني
ــن كار آن  ــود. با اي عوض مى ش
ــتاره دار كرده ايد. اگر  ايميل را س
ــه Starred كليك  روى گزين
ــن ايميل هاى  ــام اي ــد، تم كني

ستاره دار را خواهيد ديد. 

Sent Mail
در اين قسمت ايميل هايى را كه 

فرستاده ايد مى توانيد ببينيد.

Dra�s
 بعد از كليك كردن روى دكمه 
ــردن  ــاده ك Compose و آم
ــال،  يك ايميل جديد براى ارس
آن را ذخيره كنيد و بعدا دوباره 
ــپس ارسال كنيد.  ويرايش و س
ــمت s�Dra مى توانيد  در قس
ــتاده و  ــى را كه نفرس ايميل هاي

ذخيره كرده ايد را ببينيد. 

شبکه اجتماعی کودکان
Everloop Goobit

ــبكه هاى اجتماعى اجازه عضويت به افراد  اكثر ش
ــال را نمى دهند،  اما  ــا 18 س ــال و بعض زير 16 س
ــى  ــن اجتماع Everloop Goobit اپليكيش
ــده و پر از  ــت كه به تازگي معرفى ش جديدى اس
سرگرمى هاى اينترنتى و دورهمى براى كودكان 

است. 
ــت و بچه ها  ــده و امن اس ــواى آن كنترل ش محت
ــب و عكس هايى كه با هم  ــد مطال در آن مى توانن
ــد و اليك كنند.  ــتراك مى گذارند را ببينن به اش
طراحى جذاب و پر رنگ و لعاب اين اپليكيشن هم 
سبب شده كه استفاده از آن براى كم سن و سال ها 

دوست داشتنى تر شود.

صفحه جادويی برای بچه ها
MagicMarker

ــت، موبايل  ــيد و در خانه تبل ــدر و مادر باش اگر پ
ــته باشيد، حتما  ــيله هايى شبيه به آن داش يا وس
ديده ايد كه لمس صفحه نمايش هاى رنگى براى 
ــرحال كننده اى است.  بچه ها چه كار جذاب و س
ــراى فرزندتان  ــد اين كار را ب حاال اگر مى خواهي
ــده كنيد، حداقل كارى كه  تبديل به كارى آموزن
ــى به  ــتتان بر مى آيد آموزش اعداد انگليس از دس
ــن  ــت. اين هفته براى اندرويدى ها اپليكيش اوس
ــن  ــم. اي ــى مى كني Numbers 0-10 را معرف
ــاوى چند فلش كارت  ــاده و كم حجم ح برنامه س
ــت كه با كاراكترهاى جالب و بامزه اش،  صوتى اس
اعداد صفر تا 10 انگليسى را به بچه ها ياد مى دهد.

Download:  http://tinyurl.com/d9r458r/Download:  http://tinyurl.com/butbcxx/
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 بهترين بازى هاى 
ورزشى سال 2012

FIFA 13
ــت در ميان  ــرى بازى هاى فيفا چند سالى اس س
ــاى رايانه اى به محبوب ترين  عالقه مندان بازى ه
ــده است. اين بازى ورزشى  بازى فوتبال تبديل ش
كه نسخه قبلى اش به پرفروش ترين بازى ورزشى 
تاريخ صنعت بازى هاى ويدئويى بدل شد، بارديگر 
ــترده خود  ــال هم با قابليت هاى جديد و گس امس
ــيارى را جلب كند. فيفا13  توانسته مخاطبان بس
ــك يكى از بهترين شبيه سازي هاي بازى  بدون ش
ــت، هرچند طرفداران رقيب  ــى فوتبال اس ورزش
ــتند و بيشتر  ــورمان بيشتر هس اين بازى در كش
ــازى رايانه اى فوتبال Pro Evolution Soccer 2013 بازى  طرفداران ب
مى كنند. بخش  Career فيفا13 پيشرفت خوبى داشته و مى تواند ساعت ها 

شما را سرگرم كند.

NBA 2K13
اگر از طرفداران بازى بسكتبال هستيد اين بهترين 
ــت. به قدرى اين بازى  و تنها انتخاب براى شماس
ــتوديو رقيب (استوديو ورزشى  خوب است كه اس
الكترونيك آرتز يا همان EA Sports با ديدن آن 
تصميم گرفتند بازى NBA Live ساخته خود را 
آن هم تنها يك هفته به تاريخ انتشار منتشر نكنند 
ــدن بازى NBA Live در هاله اى از  و ساخته ش

ابهام قرار بگيرد. 
ــت كه احتماال  روند بازى واقعى و هيجان انگيز اس
ــيارى از اطرافيان  با بازى كردن NBA 2K13 بس
ــما در حال مشاهده يك بازى بسكتبال در ليگ  شما به اشتباه فكر كنند ش

NBA هستيد. 
ــيار روان است و از سختى  ــده بس كنترل جديدى كه براى بازى طراحى ش

بازى كم كرده.

SSX
ــنوبورد بازى كردن يكى از هيجان انگيزترين  اس
ــت. آن هم زمانى كه  بازى هاى ورزشى جهان اس
ــاى جهان و در حالى كه خود را  در بلندترين قله ه
ــن مى اندازيد، اين كار را انجام  از هليكوپتر به پايي
دهيد. بازى SSX يكى از بازى هاى خوب ورزشى 
ــت و با جلوه هاى بصرى مناسب  ــال 2012 اس س
ــرعت و هيجان ورزش اسنوبورد  توانسته حس س
ــازى رايانه اى منتقل كند. اين  را به خوبى به يك ب
بازى محيط هاى جذاب و متنوعى را پيش روى شما 
قرار مى دهد و اسنوبوردسواري به همراه موسيقى 
با ريتم تند با هيجان خاصى شما را سرگرم مى كند. اين بازى را تجربه كنيد.

NHL 13
ــاى محبوب قاره  بازى هاكى روى يخ از بازى ه
ــت كه  ــمالى و برخى نقاط اروپاس ــكاى ش آمري
ــور ما دارد، اما  ــاال طرفداران كمى در كش احتم
ــازى اش آن را  ــولى و مج طرفداران بازى كنس
ــابى لذت بخش مى دانند. بازى NHL  در  حس
ــال ها يكى از بازى هاى محبوب اين  طول اين س
ــيارى دارد. روند  ــوده و طرفداران بس صنعت ب
ــر با توجه به  ــده و اين ام بازى چالش برانگيز ش
فيزيك جديدى كه در بازى تعريف شده و هوش 
مصنوعى بسيار قدرتمند بازى محقق شده است. 
ــان بازى را آغاز كنيد تا به آرامى تكنيك هاى  ــختى آس ــت با س بهتر اس

بازى را ياد بگيريد.

Black Ops II برخالف نسخه هاى پيشين Call Of Duty بيشتر 
اتفاقاتش را در آينده تخيلى نه چندان دور روايت مى كند؛ آينده اى 
ــال 2025 پر از انواع و اقسام روبات ها و تسليحات خودكار  حوالى س
ــه يك آدم بدخواه كنترل آنها را بدست مى گيرد تا با  كه مثل هميش
ــى دنيا را به هم بريزد؛ البته مثل هميشه اتفاق هايي  نهايت سرخوش
در گذشته، جنگ سرد را هم به صورت موازى با خط داستانى اصلى 
ــون  ــر الكس ميس روايت مى كند. نقش اصلى بازى را هم ديويد پس
ــر عهده دارد؛ چيزى كه  ــخه هاى قبلى بازى ب همان نقش اصلى نس
ــه تكرار خيلى از كليشه هاى هميشگى اين سرى  شايد مثل هميش
بازى ها باشد. در نتيجه قطعا داستان مهم ترين تغييرى نيست كه در

   Black Ops II مى بينيم بلكه ساختار و نگرش جديد تيم سازنده 
ــمار مى روند؛  ــه المان هاى مهم آن اصلى ترين تغييرات بازى به ش ب

ــب  ــايد برحس ــه ش ــى ك المان هاي
ــود تا  ــتفاده از آنها بش چگونگى اس
حدودى در سرنوشت داستان بازى 
ــت. اين بخش اصطالحا  تاثير گذاش
ــى  ــروى تهاجم ــاى ني عمليات ه
  (Strike Force Missions)
ــته به انتخاب  خوانده مى شود و بس
بازى  مى توانند در سرنوشت و جريان 
داستان بازى تاثير بگذارند و خواهيد 
ديد كه دنيا پس از موفقيت يا شكست 

شما چگونه تغيير مى كند. 

المان هاى جديد
تركيب مراحل جانبى بازى  شبيه به همان چيزى است كه مدت هاست 
در ماموريت هاى حاشيه اى سرى Modern Warfare شاهدش 
ــيه اى الزمه تمام  ــتيم با اين تفاوت كه اين بار اين مراحل حاش هس
كردن بازى اصلى هستند. مراحلى مثل غيرفعال كردن يك سيستم 
ــرايطى  دفاعى ظرف مدت 20 دقيقه يا دفاع از مواضعى خاص در ش
خاص تر و ماموريت هايى از همين قبيل كه اگر خاطرتان باشد حتى 

ــترى  ــى Modern Warfare هم جذابيت بيش ــتان اصل از داس
ــت. در بازى جديد المان هايى از بازى هاى چند نفره هم حاضر  داش
هستند يعنى بازى تا حدودى تركيبى از خواص بازى هاى استراتژى 
و گروهى را هم در خود دارد مثال با صدور دستوراتى خاص نيروهاى 
تحت فرمان خود را براى رسيدن به هدف مورد نظر همانند يك بازى 
ــه مى توانيد در هر لحظه  ــتراتژى هدايت مى كنيد، در عين اينك اس
ــتان خود يا تجهيزاتى را كه  ــخص هر كدام از زيردس كنترل اول ش
كنترل مى كنيد، در دست بگيريد. آن طور كه ديو آنتونى كارگردان 
بازى مى گويد: «تمام نسخه هاى پيشين بازى روايتى خطى داشتند 
ــتى از  ــدود مهارت بازى باز مفهوم درس ــه بدون توجه به حد و ح ك
ــل نمى كردند. اما در  ــدم موفقيت را به مخاطبان خود منتق نتايج ع
ــاس مى كنيد.» تانك هاى  ــخه اين تفاوت را به خوبى احس اين نس
ــدون  ــاى ب ــك و هواپيماه روباتي
سرنشين تهاجمى همگى مشكالت 
ــاى مقابل  ــتند كه فض جديدى هس
شما را پر مى كنند و مبارزه با هر يك 
هم راه و روش خاص خودش را دارد، 
ــورت كلى  ــن موضوع به ص البته اي
ــايد تفاوت چندانى با تجربه بازى  ش
ــخه هاى قديمى نداشته باشد اما  نس
رنگ و بوى آن اندكى متفاوت است.

تغيير فرم 
ظاهرا تالش اصلى در بخش آنالين بازى بيشتر روى باالنس كردن بهتر 
شرايط در نبردهاى چند نفره متمركز شده است. اين موضوع گاهى يكى از 
مهم ترين مشكالت بخش آنالين سرى  Modern Warfare به شمار 
مى رفت. واقعيت اين است  كه تغييرات مى توانند همانند چاقويى دو لبه 
ــگى نداي  عمل كنند، فراموش نكنيم كه يكى از داليل موفقيت هميش
وظيفه در برابر عناوينى مثل«مدال افتخار» تجربه بازى بهترى بوده كه 
به بازيكنان منتقل مى كرده و حاال براى ساختن يك تجربه جديد ممكن 
است ناچار باشد بخشى از خصوصيات خوشايند قديمى را كنار بگذارد.

نگاهى به بازى
 Call Of Duty Black Ops II كه اخيرا منتشر شده

بازي عوض شد!

يكى براى همه
Black Ops II بجز كامپيوتر روى 
اكثر كنسول هاى فعلى ارائه شده. در 
 PS Vita عين حال نسخه سبكى از آن هم براى

در آينده نزديك ارائه خواهد شد.

حميد عليزاده

بازىنگاهى به بازىنگاهى به بازى
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هر سـال حوالى  آخر پاييز كه روزها 
بـه كوتاه ترين حد خود مي رسـند، 
خيلى ها دچار يكنواختى مى شوند. 
بازى هاى رايانـه اى هم معموال كم و 
بيش همين طورند و تكرار المان هاى 
دوست داشتنى بازى هايى كه زمانى 
تجربه اى هيجان انگيز بودند دقيقا 
چنيـن نتيجـه اى دارد. در اين بين 
شكستن اين حلقه تكرار كار چندان 
ساده اى نيست. كارى كه جديدترين 
نـگارش سـرى Black Ops بازى 
«نداى وظيفه» قصد انجامش را دارد.
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اينترنت ُپرسرعت 
تقريبا بيشترين 
مشتريان نمايشگاه  
امسال را داشت كه 
هر كدام تخفيف هاى 
ويژه اى براى 
نمايشگاه در نظر 
گرفته بودند

قلب فن آوري ضعيف می تپد!
در هجدهمين نمايشگاه الكامپ تهران چه خبر بود؟

 اين دوستمان هم 
در حال استفاده از 
همان نقشه آنالين 

نمايشگاه است! 
شايد هم در ميان 

اين همه اپراتور 
مخابراتى دنبال 

ذره اى آنتن روى 
صفحه نمايش 

گوشى خود است. 

در ادامه تحريم دريافت برنامه هاى تلفن همراه، در اين سال ها 
عرضه كننده هاى برنامه هاى اندرويد به صورت بسته هاى دى وى دى 

يا آنالين افزايش يافته اند كه اين موضوع در نمايشگاه هاى اخير 
مرتبط با فن آورى افزايش محسوس تري را نشان مى دهد. 

از هر كدام از در هاى نمايشگاه كه وارد 
مى شويد مكان هايى براى ارسال فايل 

راهنماى نمايشگاه به وسيله بلوتوث برپا 
بود كه جماعتى را موبايل به دست و خيره 

به صفحه نمايش گرد هم آورده بود. اگر چه 
تعدادى از اين چادرهاى درنظر گرفته شده 

در سطح نمايشگاه هم ديده مى شدند كه در 
حسرت يكى از همين مشترى هاى موبايل 

به دست بودند. در اين ميان مشترى نقشه هاى 
كاغذى همچنان پابرجا بود.

سيلور مني كه در تصوير 
مي بينيد واقعي است! 
بعضي از شركت ها در 
زمان برگزاري نمايشگاه 
دست به روش هاي 
تبليغي عجيبي مي زنند 
كه بازديدكنندگان، 
شايد براي گرفتن 
عكس با سيلورمن، 
سمت غرفه آنها بيايند.

پاييز جدا از فصل هواهاى دو نفره و خاطره هاى دوستانه، 
فصـل برگزارى تعـدادى از مهم ترين نمايشـگاه هاى 
عامه پسند ايران است. از نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال 
و مطبوعات كه اوايل فصل برگزار مى شوند گرفته تا دو 
نمايشگاه حوزه آى سى تى يعنى «ايران تلكام» و «ايران 
الكامپ» اگر هميشه براى تان سوال بوده كه فرق تلكام 
با الكامپ چيست و اصال چرا اين دو را دوباره مثل سابق 
يكى نمى كنند، پاسـخ اين اسـت كه تلكام به صورت 
تخصصى تر به مسائل مربوط به ارتباطات مى پردازد و 

نام كاملش هم گوياى همين موضوع اسـت: نمايشگاه 
صنايع مخابرات و اطالع رسانى، اما الكامپ، عمومى تر 
است و جدا از اسم طويلش كه «الكترونيك، كامپيوتر 
و تجارت الكترونيكى» است، جايى است براى معرفى 
خدمات و محصوالت كامال مصرفى مختلف به كاربران. 
اين طور بگوييم كه اگر شما خوره تكنولوژى نباشيد و 
استفاده تان از لوازم ديجيتال در حد كاربرهاى معمولى 
باشد، الكامپ براى شما حداقل يكى، دو كيسه خريد و 

سوغات خواهد شد. 

در نمايشـگاه الكامپ تهـران، شـركت هاى مختلف 
كامپيوتـرى كـه آشـناترين و پرمخاطب ترين شـان 
اپراتورهاى موبايل مثل ايرانسل و همراه اول، شركت هاى 
ارائه دهنـده خدمـات اينترنت و شـركت هاى فروش 
نرم افزار هستند، جديدترين محصوالت شان را به مردم 
معرفى مى كنند. اگر شما به اين موضوعات عالقه داريد 
اما نتوانستيد خودتان را به الكامپ برسانيد، ما براى تان 
يك گزارش تصويرى اختصاصى آماده  كرده ايم از حال 

و هواى روزهاى برگزارى نمايشگاه.

انى
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 مطمئنا در ساعات ظهر چشم خيلى ها 
به دنبال اين تابلو بـوده تا بتوانند چند 
دقيقه اى حداقل تجديد انرژى كرده و 

دوباره راه بيفتند.
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يادداشت

هفته گذشته هجدهمين الكامپ تهران در حالى آغاز شد كه صرف نظر 
از حاشيه هاى ابتدايى آن در بركنارى وزير ارتباطات و زمزمه هاى ادغام 
ــخصه دوباره آن، كه  اين وزارتخانه در يك وزارتخانه زيربنايى، تنها مش
مى رود به يك مشخصه هميشگى تبديل شود باز هم حكايت مجادالت 
صنفى و كوتاه نيامدن شركت دولتى در برگزارى نمايشگاه بود تا نهايتا 
مرجع ديگرى مسوول برگزارى نمايشگاه شود و نمايشگاه الكامپ امسال 
هم بدون حضور بزرگ ترين حاضران بازار و با حضور پُررنگ اپراتورهاى 

مخابراتى به بهانه عرضه خدمات اينترنتى برگزار شود.
ــه روزگارى قرار بود الكامپ تهران به عنوان رقيبى  فراموش نكرده ايم ك
براى نمايشگاه هاى مشابه منطقه اى و حتى به جيتكس دوم تبديل شود، 
ــاى اينكه با اجراى نقش خود به عنوان  اما با وجود اين مجادالت و به ج
ــورمان باعث تقويت  بزرگ ترين رويداد تجارى فن آورى اطالعات كش
ــب و كار فن آورى اطالعات كشور  شركت هاى دانش بنيان و رونق كس
باشد هر ساله شاهد ادامه شيب نزولى كاهش كيفيت و قدرت آن هستيم.
 در الكامپ هجدهم، بر خالف نمايشگاه هايى كه روزى قصد رقابت با آنها 
ــاله پيش از برگزارى آن رسانه ها مملو از  را داشتيم، به جاى اينكه هرس
گزارش دستاوردها و امكانات جديدى باشد كه قرار است در اين نمايشگاه 
شاهد باشيم، از هفته ها و حتى ماه ها قبل شاهد كشمكش بر سر متولى 
برگزارى و نزاع درون صنفى بر سر شركت در آن باشيم كه البته دستاورد 
امسال اضافه شدن دعوا بر سر نرخ ارز مرجع به آن بود تا همچنان از فوايد 

برگزارى جيتكس دوم منطقه به دور بمانيم.
اگرچه حضور نداشتن شركت هاى سخت افزارى در نمايشگاه امسال را 
ــان نرخ ارز نسبت داد كه به زعم اين  مى توان به مشكالتى از جمله نوس
ــبه ارز به نرخ آزاد توان آنها را براى شركت در چنين  شركت ها با محاس
نمايشگاهى مى گرفت اما در عين حال نمى توان موضوع نبود شفافيت 
در نحوه برگزارى و ديگر مشكالت به وجود آمده از سوى متولى برگزارى 
نمايشگاه را ناديده گرفت. اين مشكالت تا آنجا ادامه يافت كه حتى دامنه 
بى ميلى شركت هاى سخت افزارى به دولتى ها نيز سرايت كرد و درهاى 
بزرگ سالن 35 دولت الكترونيك بسته ماند تا دليل ديگرى بر كاهش 

كيفيت و بازدهى الكامپ به حساب بيايد.
مسووالن برگزارى نمايشگاه چند روز قبل از آغاز اين نمايشگاه از برپايى 
ــگاه فيزيكى به عنوان يكى از تحوالت  نمايشگاه مجازى در كنار نمايش
نمايشگاه امسال خبر داده بودند كه اگر چه با الگوبردارى از نمايشگاه هاى 
خارجى به صورت مجازى بود و قرار بود محفلى براى تبادل با شركت ها و 
نمايش محصوالت آنها باشد، اما تا لحظه نوشتن اين يادداشت چيزى جز 
چند لوگو در آن ديده نمى شود كه به صفحه اى خالى هدايت مى  كنند، 
ــركت هايى كه از حضور آنها در نمايشگاه فيزيكى هم خبرى  لوگوى ش

نبود. 
نمايشگاه امسال را تقريبا مى توان تلكام دوم دانست، چرا كه شركت هاى 
مخابراتى سهم بسزايى در افزايش بازديدكنندگان و جذب مخاطب براى 
ــتند. از ثبت نام اينترنتى  ــگاه حتى پيش از برگزارى آن داش اين نمايش
ــرعت با تخفيف هاى  ــيم كارت رايگان تا ارائه اينترنت پرس واگذارى س
ويژه بدون حضور حتى يك شركت سخت افزارى گواه اين موضوع است. 
برگزارى الكامپ در چنين فصلى خوشبينانه ترين پيش بينى ها را بر اين 
موضوع مى داشت كه جلب توجه چندانى را شاهد نخواهيم بود، اما حضور 
ــتفاده از روش هايى كه به آن اشاره شد  بازديدكنندگان صرف نظر از اس
اين موضوع را بيش از پيش روشن مى كند كه با شهروندانى جويا و تشنه 
فن آورى روبه رو هستيم كه به هر بهانه اى سعى در آشنايى بيشتر با اين 
بازار دارند. اين دقيقا همان موضوعى است كه تمام مدعيان برگزارى و 
حضور در اين نمايشگاه ها بايد به آن توجه داشته باشند. نمايشگاه الكامپ 
به يك اتاق، سازمان يا شركت دولتى تعلق ندارد، اين نمايشگاه به همين 
شهروندان تعلق داشته و گرم به حضور آنان است كه با وجود تحمل هر 
شرايطى باز هم سالن هاى خالى از فن آورى الكامپ را با حضور خود گرم 

مى كنند. بهتر است حداقل حضور آنها را گرامى بدانيم و بداريم.

محسن صحافى
سردبير سايت خبرى فارنت

اينترنت پُرسرعت تقريبا بيشترين 
مشتريان نمايشگاه  امسال را داشت 
كه هر كدام تخفيف هاى ويژه اى براى 

نمايشگاه در نظر گرفته بودند. به 
سراغ هر كدام از آنها كه مى رفتى سعى 

مى كردند هرطور كه شده در همين 
نمايشگاه قال قضيه را بكنند و شما را 

قرارداد به دست و با يك دستگاه مودم 
ناقابل راهى خانه كنند!

غرفه هاى فضاى باز نمايشگاه از بازديدكنندگان خوبى در 
هواى مساعد دو روز اول نمايشگاه برخوردار بودند اما در 
روزهاى بارانى طبيعتا همه ترجيح مى دادند همان داخل 
سالن ها بتوانند بازديد الزم را به عمل آورده  و اكثرا وقت 
بگذرانند! به هرحال غرفه فضاى باز در كنار مزيت هاى 
خود دردسرهايى هم دارد.

رايتل پيش از برگزارى نمايشگاه در وب سايت خود 
براى عرضه سيم كارت رايگان ثبت نام كرده بود كه 

بازديدكنندگان خود را به نمايشگاه بكشاند. متقاضيان 
سيم كارت رايگان در برابر غرفه فضاى باز اين اپراتور 
بعضا صف هاى طويلى را تشكيل مى دادند. اگرچه در 
يكى، دو روز اول كه هوا در تهران آفتابى بود چندان 

مشكلى به چشم نمى آمد، اما در دو روز بارانى نمايشگاه 
اين دسته از بازديدكنندگان سختى هاى خاص خود را 

براى گرفتن اولين تماس تصويرى تجربه كردند!

حسرت الكامپ
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 Temple Run
(تمپل ران ) بازى 
هيجان انگيزى براى 
گجت هاى اپل است. 
در اين بازى شما يك 
گنج باارزش را از 
معبد دزديده ايد و در 
حال فرار با حمالت  
سهمگين دشمن 
مواجه مى شويد و 
براى اينكه زنده 
بمانيد بايد تا جايى 
كه مى توانيد بدويد. 
اين بازى مثل يك 
فيلم اكشن و مهيج 
است كه سرعت و 
دقت عمل بازيگر 
نقش اول نقش مهمى 
در سرانجام خوش 
آن دارد

اندرويد

Viber   1
ــتان خود تلفنى صحبت  همه ما در طول روز دقايقى را با دوس
مى كنيم و براى هم پيامك مى فرستيم كه طبيعتا هزينه هايى 
ــته  ــت كامپيوتر يا لپ تاپ نشس ــراه دارد. البته اگر پش به هم
ــيد مى توانيد از طريق اسكايپ يا چت هاى تصويرى ديگر  باش
ــتان خود صحبت كنيد. اما ما يك پيشنهاد بهتر داريم.  با دوس
وايبر يك برنامه ارتباطى بسيار كاربردى براى برقرارى تماس 
ــتادن پيامك به صورت رايگان است. با نصب اين  تلفنى و فرس
ــه از اندرويد يا اپل  ــتان خود ك ــه مى توانيد با ديگر دوس برنام
ــتفاده مى كنند از طريق اينترنت بدون پرداخت هزينه اى  اس
ــه اعضاى وايبر  ــت ك براى تلفن صحبت كنيد. نكته اينجاس
ــايت عضو مى شوند و  ــماره تلفن همراهشان در س بوسيله ش
اين طورى مى توانيد هر كسى كه بين دوست و آشنايتان عضو 
ــد را براحتى پيدا كنيد. هنگام استفاده، حواستان به  وايبر باش

مصرف حجم اينترنت باشد.

VPlayer   2
ــى از پخش كننده هاى فايل هاى تصويرى براى  اين برنامه يك
سيستم عامل اندرويد است كه از فرمت هاى تصويرى رايجى 
ــتيباني  ــدAVI ، 3GP ،WMV،MP4 وFLV پش مانن
ــى به نمايش  ــا كيفيت باالي ــر و فيلم ها را ب ــد و تصاوي مي كن
ــن برنامه 4,6  ــذارد و زيرنويس ها را نمايش مي دهد. اي مي گ
ــده  مگابايت حجم دارد و براي اندرويد 2,3 و باالتر طراحي ش

است.

Widgetsoid   3
ويجت سويد يكى از اپليكيشن هاي اندرويد است كه تغييرات 
الزم براى دسترسي بهتر و سريع تر به نرم افزارها و بخش هاي 
مهم و پركاربرد مثل ساعت، مموري، بلوتوث و شبكه واي فاي  
در گوشي را انجام مى دهد. امكاناتى مانند انتخاب پس زمينه 
از گالري تصاوير، ويرايش در اندازه و جاي آيكون هاى موجود 

در منو و تنظيم رنگ در اين برنامه وجود دارد. 

4   نبض بازار
برنامه نبض بازار همان طور كه از نامش پيداست در مورد تغيير 
ــازار و قيمت كاالها صحبت مى كند. در اين برنامه  و تحوالت ب
تاكنون قيمت روز كاالهاى ديجيتالى مانند لپ تاپ، دوربين، 
تلفن همراه، تبلت و همچنين خودرو و لوازم آن قرار داده شده و 
ساير كاالها هم بزودى اضافه مى شوند. نبض  بازار به خودى خود 
اعالم كننده قيمت نيست و اعداد و ارقامش را از چندين منبع 
مختلف مى گيرد و بسته به انتخاب شما، نمايش مى دهد. اين 
برنامه يكى از ساده ترين راه ها براى آگاهى از نوسانات بازار است.

شب يلداى مخصوص براى همراه اولى ها
اگر مشترك همراه اول هستيد، پيشنهاد ويژه ديجيتال 
به شما براي شب يلداسرويس هاى مناسبتى و جديدى 
است كه روى اين اپراتور فعال شده. همه اين سرويس ها 
از 27 تا 30 آذر، روزى يك پيامك به شما ارسال مى كنند 
كه قيمت  هر كدام 50 تومان اسـت. براى فعال سـازى 
بايد كليدواژه  سرويس را به شماره 7020 ارسال كنيد. 
اولين سرويس ويژه يلدا فال حافظ با معنى است كه از 
طريق ارسال كليدواژه fal فعال مى شود. اگر دنبال پيام 

 samimi تبريك صميمى هستيد مى توانيد كليدواژه
و براى پيام تبريك رسمى payamak را ارسال كنيد. 
 cheleh تاريخچه و سنبل هاى يلدا با ارسال كليدواژه
و شـعرهاى مخصوص شـب يلدا با ارسـال كليدواژه 
taraneh براي شما ارسال مى شوند. ضمنا اگر دوست 
داريد در همه اين سرويس ها عضو باشيد و شب يلداى 
 yalda پر اس ام اسى داشته باشيد، مى توانيد كليدواژه

را به شماره 7020 ارسال كنيد.

ــاهكارى ديگر از خالق پرندگان خشمگين. اگر از عالقه مندان به بازى «انگرى بردز» باشيد حتما نسخه هاى  ش
مختلف آن را ديده ايد. اين بار سازندگان اين بازى تصميم گرفته اند خوك ها را براى گرفتن ستاره ها و رسيدن به 
اهداف پرتاب كنند. بد  پيگيز در كنار بامزه بودن، يك بازى كامال مبتنى بر فيزيك است كه نياز به فكر و مهارت دارد.

 Bad
Piggies

اپـل

بازي موبايل

2 1
34

iDownloader Pro   
ــنگين روي گجت هاى اپل است. با  ــبتا س iDownloader يك برنامه براى دانلود فايل هاى نس
استفاده از اين برنامه مى توانيد هر نرم افزار، آهنگ و كليپى كه خواستيد را به آسانى و با سرعت باال 
دانلود كرده و آن را روى گوشى، تبلت يا لپ تاپ خود منتقل كنيد. اين برنامه در حقيقت يك مرورگر 

است كه همزمان فايل هاى شما را دانلود مى كند و در صورت تمايل مى تواند آنها را پخش كند. 

Ultimate Voice Recorder  
اين نرم افزار يكى از بهترين اپليكيشن هاى ضبط صداست. كيفيت باالى صداى ضبط شده، تغيير 
مود قبل از ضبط يا فايل ضبط شده، انتقال فايل هاى ضبط شده به كامپيوتر از طريق wi-f i، گرفتن 
عكس از سوژه همزمان با ضبط صدا، مشاهده جزئيات ضبط مانند زمان ايجاد، اندازه، مدت زمان و 

فرمت هاى گوناگون ضبط از مهم ترين امكانات اين برنامه است.

  همشهرى
ــخه موبايلى روزنامه  ــايت همشهرى آنالين و در واقع نس ــن همشهرى، نسخه موبايلى س اپليكيش
ــه ايران را در  ــاده مى توانيد مطالب پرتيراژترين روزنام ــت. به كمك اين برنامه س ــهرى اس همش
دسته بندى هاى مختلف روى آى پد، آى پاد يا آى فونتان بخوانيد و هر زمان كه به اخبار جديد احتياج 

داشتيد آن را آپديت كنيد. استفاده از اين نرم افزار هيچ هزينه اى ندارد.

SMS
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وبگرد

www.varzesh3.com
ورزش سه يك سايت ورزشى يا بهتر بگوييم فوتبالى 
ــت. آخرين اخبار  ــدان به فوتبال اس براى عالقه من
ــر جهان،  ــات در مورد فوتبال ايران و سراس و اطالع
اتفاق ها و حواشى تيم ملى، تيم هاى باشگاهى، نتايج 
ــران و اروپا، نقل و انتقال هاي نيم فصل و  ليگ هاى اي
ــابقات  پايان فصل بازيكنان،جدول پخش زنده مس
فوتبال از تلويزيون،  بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
ــال  و خالصه هر چيزى كه مربوط به فوتبال و فوتس
باشد را مى توانيد در اين سايت مشاهده كنيد. در اين 
ــايت مى توانيد به صورت فانتزى با ديگر اعضاى  س
سايت فوتبال بازى كنيد و با پيش بينى درست مسابقات فوتبال جايزه بگيريد. 

www.ashpazonline.com
ــپزى براى همه اعم از زن  سايت ها و برنامه هاى آش
ــى از بزرگترين  ــايت يك و مرد جذابيت دارد. اين س
ــت. راهنماى پخت انواع  مراجع آشپزى آنالين اس
ــمزه را مى توانيد در اين  غذاهاى خوشرنگ و خوش
ــى، گياهى و  ــاى درياي ــايت ببينيد. انواع غذاه س
گوشتى، غذاهايى براى كودكان، انواع سوپ و ساالد، 
ــى جات و سس ها، انواع  انواع شيرينى و كيك، ترش
ــمزه از فرهنگ هاى  ــيدنى ها و دسرهاى خوش نوش
مختلف در اين سايت قرار داده شده است كه مى توانيد 
طرز پخت آنها را ياد بگيريد و امتحان كنيد. با عضويت 
در اين سايت وارد يك تاالر گفتمان خواهيد شد كه مى توانيد با كاربران ديگر در 

مورد هر چه كه به غذا و خوردن مربوط مى شود تبادل نظر كنيد.

www.irlanguage.com
مرجع آموزش زبان ايرانيان يك وب سايت آموزشى 
ــت كه فعاليت خود را از فروردين ماه سال  جديد  اس
ــا هدف آموزش زبان هاى زنده دنيا به ايرانيان و  91 ب
فارسى زبانان سراسر دنيا  آغاز كرده است. در صفحه 
ــتى از محصوالت قابل  ــايت فهرس ــت اين س نخس
ــطح بندى شده  ارائه به كاربران مانند كتاب هاى س
ــى و ديگر زبان هاى مهم دنيا به همراه  زبان انگليس
ــت هاى آموزشى، فيلم ها و  فايل صوتى آنها، پادكس
ــى و مجالت آموزش زبان در  ويدئوهايى با زبان اصل
ــده كه برخى از آنها براى  معرض نمايش قرار داده ش
دانلود و برخى ديگر براى خريد اينترنتى است. اگر عالقه منديد زبان را در سطوح 
گوناگون از مبتدى تا پيشرفته بياموزيد اين وب سايت به شما كمك خواهد كرد. 

www.qoqnoos.com
ققنوس يك سايت هنرى در زمينه هاى مختلف هنر 
مانند مجسمه سازى، سنگ تراشي و تنديس سازى 
 است كه در آن مى توانيد با مشاهير هنر اين سرزمين 
ــويد، زندگينامه آنها را بخوانيد و كارها و آثار  آشنا ش
ارزشمندشان را مشاهده كنيد. طراحان اين سايت 
تالش كرده اند تا عالوه بر معرفي هنرمندان به  صورتي 
كه آثار و بيوگرافيشان در معرض ديد عالقه مندان قرار 
ــد و نظر خواهي از بينندگان  گيرد، ارتباط با هنرمن
ــد. در حال حاضر اطالعات بيش  هم امكان پذير باش
از 450 نفر از هنرمندان در رشته هاي مختلف روي 

سايت قرار گرفته است.

www.flashbazi.ir
ــر زمان كه  ــايت مى توانيد ه ــا عضويت در اين س ب
ــواع بازى هاى فلش  ــتيد به صورت آنالين ان خواس
ــى، معمايى، ركوردى،  با موضوعات   اكشن، ورزش
تيراندازى، مرحله اى، متفرقه و بازى هاى چند نفره 
ــگى  را انجام دهيد و براى خود همبازى هاى هميش
انتخاب كنيد. در صفحه نخست اين سايت مى توانيد 
جديدترين بازى هاي قرار داده شده و همچنين نام 
بهترين بازيكنان و ركوردهايى كه تا كنون زده شده 

را ببينيد. 

  iBrowser    
iBrowser   يك مرورگر اينترنتى 
كم حجم اما پرسرعت براى سيستم 
ــى  ــت كه از زبان فارس عامل جاواس
ــتيبانى مى كند. مثل بيشتر  هم پش
مرورگرهاى پيشرفته داراى قابليت 
ــت  و  bookmark و history اس
يكى از امكانات خوب آن نياز نداشتن 
ــط وب در زمان  ــروج از محي ــه خ ب

صحبت كردن با گوشي است.

MicroZip   
ــاى  ــي از برنامه ه ــپ يك  ميكروزي
كاربردى براى فشرده سازى فايل ها 
ــه هاى موجود در گوشى هاى  و پوش
ــت. يكى از ويژگى هاى خوب  جاواس
اين برنامه اين است كه مى تواند يك 
فايل را بدون اينكه كل فايل زيپ را باز 
ــتخراج كند. استفاده از  كند از آن اس
اين نرم افزار ساده است و روى تمامى 

گوشى هاى جاوا نصب مى شود.

GPSMid Iran  
اين اپليكيشن يكى از برنامه هاى جاوا 
ــه  راه هاست كه به  براى دريافت نقش
زبان انگليسى توليد شده و در صورتى 
كه گوشى داراى فناورى GPS باشد 
ــرعت باال بدون نياز به  قادر است با س
ــه راه ها و مسيرها را در  اينترنت نقش
ــخه آخر  ــار كاربر قرار دهد. نس اختي
اين برنامه راه هاى جديد ايران را هم 

نمايش مى دهد.

OpenPuff v4.00  
امنيت يكى از مهم ترين مسائل مربوط به كامپيوترهاى شخصى است. همه ما ممكن است 
ــت نداريم  ــيم كه دوس ــته باش فايل ها و اطالعاتى در لپ تاپ يا كامپيوتر خانگى خود داش
ــت. اما اين  ــا را مخفى كرد يا براى آنها رمز گذاش ــى آن را ببيند. البته مى توان فايل ه كس
ــتجو در ويندوز مى توان آنها را پيدا كرد.  روش چندان هم قابل اعتماد نيست و با يك جس
نرم افزار �OpenPu يك برنامه تخصصى و حرفه اى براى پنهان كردن فايل ها و اطالعات 
محرمانه است. اين برنامه كه نياز به نصب هم ندارد به شما كمك مى كند فايل ها و اطالعات 
ــد پنهان  مهم خود را درون فايل هاى ديگر كه مى تواند فايل هاى صوتى و تصويرى هم باش
ــما در دل يك آهنگ فايلى مخفى  ــى هرگز نخواهد فهميد كه ش كنيد. در اين صورت كس
كرده ايد و جستجو در ويندوز هم آن را آشكار نخواهد كرد. اين نرم افزار از انواع فرمت هاى 
ــتيبانى مى كند و با ايجاد سه رمز عبور هر گونه  فايل هاى صوتى و تصويرى و ويدئويى پش

امكان دستبرد به فايل محرمانه شما را از بين مى برد.

WWW.MOKHAFAF.COM
راهنمای کلمه های مخفف

 PDF اگر همين حاال يكى از شما بپرسد پسوند
مخفف چه عبارتى است، مى توانيد جوابش را 
بدهيد؟ يا حتى چيزهاى خيلى سـاده تر مثل 
USB يـا RAM؟ احتمـاال از نام اين سـايت 
متوجه موضـوع فعاليتش شـده ايد. مخفف 
كـردن يعنى كوتاه سـازى واژه هـا و عبارات 
تخصصى كه در حالت معمول طوالنى هستند 
و كاربردشان به خصوص اگر زياد تكرار شود، 
 mokhafaf.com دشوار است.  وب سـايت
اولين وب سايتى است كه بصورت تخصصى در 
زمينه معانى كلمات اختصارى فعاليت مى كند. 
طراحان اين سـايت هـدف از راه اندازى آن را 
كمك بـه كاربران اينترنتى بـراي پيدا كردن 
معنى عبارات مخفف شـده عنـوان كرده اند. 
اين سـايت در واقع يك پايـگاه فرهنگ لغت 

جامع و كامل است كه شامل كلمات اختصارى 
بسـيارى در زمينه هـاى گوناگـون از جملـه 
كامپيوتـر، تكنولـوژى، عبارات سـازمانى، 
پزشـكى و... مى شـود. «بانك اطالعاتى اين 
سايت، شـامل بيش از 2500 عبارت مخفف با 
توضيحات فارسى اسـت. همچنين در بخش 
جسـتجوى پيشـرفته ايـن سـايت، بيش از 
850هزار كلمه اختصارى براى جستجو وجود 
دارد.» اگر تاكنون واژه  مخففى شنيده ايد كه 
نمى دانستيد كوتاه شـده چه عبارتى است يا 
مايليد مخفـف برخى از عبـارات را بدانيد به 
اين وب سايت سر بزنيد. ضمنا اگر مايل باشيد 
مى توانيـد اپليكيشـن هاى جـاوا، آى او اس 
و كامپيوتـر را هـم دانلـود كنيد تا هميشـه 

همراه تان باشند.

وب سايت 
مخفف دات كام 
اولين وب سايتى 
است كه بصورت 
تخصصى در زمينه 
معانى كلمات 
اختصارى فعاليت 
مى كند

جاوا

نرم افزار ويندوز
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خروجى اين صفحه 
قرار نيست به شما 
برترين محصول 
بازار را معرفى كند. 
ما در صفحه ويترين 
صرفا چند رقيب را با 
هم مقايسه مى كنيم 
و انتخاب نهايى با 
شماست. همچنين 
بد نيست يادآورى 
كنيم كه قيمت هاى 
اين صفحه حدودى 
هستند و ممكن است 
در درج مشخصات، 
خطاهاى كوچكى رخ 
داده باشد

رفقـاى جمع و جـور ديجيتالى ما يعنـي موبايل ها،  از 
بزرگ ترين تا كوچك ترين كارهاى ارتباطى را برايمان 
انجام مى دهند. اما  به جز تماس تلفنى، وب گردى، بازى و 
پخش صوتى و تصويرى، عكاسى و فيلم بردارى با موبايل 
يكى ديگر از شيرين كارى هاى اين همراه دوست داشتنى 

اسـت و البته اين روزها دوربين هـاى موبايل به چنان 
پيشـرفتى دسـت يافته اند كه به سـادگى مى توانند 
زحمـت حمل يـك دوربين ديجيتـال را از دوشـمان 
بردارند. همشهرى ديجيتال اين هفته نگاهى انداخته 
به موبايل هايى كه مگاپيكسل شان از بقيه بيشتر است!   ك

اجي
رم ت

اك

گوشي هاي موبايل  
اين هفته

  Processor:Qualcomm MSM8260, Dual-Core 
CPU 1.7GHz   Memory:32 GB    Networks: 3G - 
GPRS - WLAN - GPS - NFC - Bluetooth   Display: 
4.3 inch - 720 × 1280   Camera:12 MP     Video Call  

  OS:Android  v4.0.4 
ظاهرا سونى پس از جدا شدن از اريكسون تصميم گرفته حسابى 
ــان دهد و Xperia SL  يكى از گوشى هاى خوب  خودش را نش
ــركت هم به لحاظ ويژگى هاى فنى و هم طراحى ظاهرى  اين ش
است. آخرين نسخه سيستم عامل اندرويد، حافظه 32 گيگابايتى، 
امكانات نرم افزارى كاربردى اى مانند جاوا، مايكروسافت آفيس 
ــگر بزرگ و با كيفيت   720 × 1280 و طراحى  و  PDF ، نمايش
فوق العاده زيبا، باريك و سبك از ويژگى هاى قابل توجه اين گوشى 
ــت. اكس پريا اس ال عالوه بر داشتن دوربين 12 مگاپيكسلى  اس
كه عكس هاى بسيار خوبى مى گيرد داراى دوربين جلويى براى 

مكالمه ويدئويى ، فوكوس اتوماتيك و فالش هم است.

حدود قيمت:
1/250ميليون تومان

حدود قيمت:
3 ميليون تومان

سينماى خانگى هم مانند بسـيارى از محصوالت صوتى 
و تصويرى ديگر جايگاه خـود را در خانه هاى ايرانى پيدا 
كرده اند. سيستمى كه با وجود آنها نوع ديگرى از كيفيت 
صدا و تصويـر را تجربه خواهيد كرد كه حتمـا به يك بار 

امتحان كردن مى ارزد.

صدا، تصوير، حركت

IN
FO

R
M

A
T

IO
NLG - LH-877HTS

اين محصول همان سـينماى 
خانگى معروف ال جى اسـت 
كه قصر صدا ناميده مى شود. 
ويژگى هاى صوتى اين سيستم 
آن را بـه يكـى از بهتريـن 
سيستم هاى صوتى خانگى تبديل كرده است. قدرت خروجى 
 ،FULL HD  صـداى 1100 وات، قابليت ارتقاي تصوير بـه
بلندگو مخروطى شـكل (Parabola)كه صدا را با بهترين 
 BLUETOOTH كيفيت و جهت پخش مى كند و  فناورى

2,0 بخشى از امكانات فنى اين محصول است. 
5.1CH 

Full HD 1080p 
w 1100 

Bluetooth 
XTS Pro قوت: آمپلى فاير ديجيتال

ضعف: نداشتن صداى سه بعدى
سه و نيم ستاره

قيمت: 740,000 تومان

Sony  -  Xperia SL
حاصل شيرين جدايى

Full HD 1080p نقطه قوت: قابليت فيلم بردارى
نقطه ضعف: عدم پشتيبانى از كارت حافظه

«مگاپيکسل »کدامشان بيشتر است؟

 Processor:Dual Core Cortext-A9 CPU , TI 
OMAP 4460 Chipset 1.5GHz  Memory: 4 GB  
Networks:3G - GPRS - WLAN - GPS - Bluetooth  
Display4.3 inch - 540 × 960  Camera:8 MP   Video 
Call   OS: Android 4.0 

شركت چينى هواوى به تازگى گوشى هاى هوشمند فوق العاده اى 
ــد با برندهاي مطرح دنيا رقابت كنند.  طراحى كرده كه  مي توانن
P1 يكى از اين گوشى هاست. با قابليت هاى بسيارى مانند آخرين 
ــخه اندرويد، پردازنده 1,5 گيگاهرتزى، شبكه هاى ارتباطى  نس
ــايد اگر بدانيد اين  ــترده و نمايشگر لمسى با كيفيت باال. ش گس
گوشى چينى است كمى نسبت به آن بدبين شويد اما بايد گفت 

گوشى هاى هواوى نمونه اى از بهترين اجناس چينى هستند. 

Huawei-U9200 Ascend P1
چينى درجه يك

نقطه قوت: طراحى بسيار باريك و سبك
نقطه ضعف: نداشتن راديو

  Processor:Apple A6 Chipset , Dual Core CPU   
OS: iOS 6.0    Networks:3G - 4G - GPRS - WLAN 
- GPS - Bluetooth   Video Call   Camera:8 MP    
Display: 4.0 inch - 1136 × 640   Memory: 32 GB

ــى اپل مدتى است وارد بازار شده. آيفون پنج از  جديدترين گوش
نظر ظاهر مانند گوشى هاى ديگر اين كمپانى است با اين تفاوت 
كه كمى باريك تر، كشيده تر و سبك تر شده. دوربين اين گوشى 
ــلى مدل  قبل است اما با كيفيت  همان دوربين هشت مگاپيكس
ــده  ــا قابليت پانوراما هم كه به آن اضافه ش ــردارى بهتر. ب فيلمب
ــود عكس هاى عريض و خالقانه اى گرفت. سيستم عامل  مى ش
ــى هاى اپل يعنى ــتم عامل گوش ــى جديدترين سيس اين گوش
 iOS 6 است كه نسبت به نسخه هاى پيشين قابليت هاى بسيارى 
ــى هم نسبت به مدل هاى  ــده. نمايشگر اين گوش به آن اضافه ش
ــود با آن به گشت  و گذار در  ــده و راحت تر مى ش قبل بزرگ تر ش

اينترنت پرداخت.

Apple-iPhone 5
آخرين شاهكار اپل

نقطه قوت: عملكرد سخت افزارى عالى
O�ce نقطه ضعف: نداشتن

Sony - BDV-E985W
 Blu-ray فناورى صدا و تصوير سه بعدى، پخش كننده
Player ، دو پـورت HDMI و خروجـى نهايى صدا با 
قدرت 1000W اين محصول سونى را به يكى از بهترين 
سـينماهاى خانگى تبديل كرده اسـت. با قـرار دادن 
اسپيكرهاى قدرتمند اين سيستم در چهار سوى اتاق 

يك سينماى سه بعدى واقعى خواهيد داشت.
ch 5.1  

1000W 
kg 7.8 

Blu-ray  
Wi-Fi قوت: فناورى

ضعف: قيمت باال
چهار و نيم ستاره

قيمت: 2,500,000 تومان

حدود قيمت:
1 ميليون  تومان

 آيفون پنج از 
نظر ظاهر مانند 

گوشى هاى ديگر 
شركت اپل است 
با اين تفاوت كه 
كمى باريك تر، 

كشيده تر و 
سبك تر 

شده است
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راهنماي خريد 
موبايل- بخش اول

انتخاب گوشـى موبايل مانند هـر كاالى ديجيتال ديگري نيازمند 
داشـتن اطالعاتى دربـاره ويژگى هاى فنى و تخصصى آن اسـت 
كه وقـت زيادى از شـما نخواهد گرفـت. در عوض اگر با دانسـتن 
اين اطالعات به بازار موبايل برويد هم سـاده تر انتخاب مى كنيد و 
هم از انتخابتان پشيمان نمى شـويد. gsmarena.com  يكى از 
سايت هاى مرجع موبايل است كه انواع موبايل از برندهاى مختلف 
در آن بررسـى شـده اند. مى توانيد قبل از رفتن به بازار، با مراجعه 
به اين سـايت اطالعات الزم را در مورد گوشـى ها كسب كنيد، اما 
مهم ترين ويژگى هايى كه هنگام انتخاب يك گوشى موبايل بايد به 

آنها توجه كنيد اينها هستند.

سيستم عامل
ــتم عامل يكى از مهم ترين  ــمند انتخاب مى كنيد سيس ــى هوش  اگر گوش
ــام كارهايى كه  ــه آن توجه كنيد زيرا تم ــت كه بايد ب ويژگى هاى فنى اس
ــت، بنابراين قبل از  ــتم عامل اس ــى خود انجام مى دهيد روى سيس با گوش
ــتم عامل مورد نظر خود را با توجه به استفاده اى  انتخاب گوشى ابتدا سيس
كه از آن مى كنيد، انتخاب كنيد. اندرويد، Windows Phone ،ios (كه 
ــيمبين و بلك برى مهم ترين  ــد از آن به ويندوز 8 كوچ كنيم)، س كم كم باي
ــط برندهاى مطرح توليدكننده  سيستم عامل هاى موبايل هستند كه توس

موبايل استفاده مى شوند.

پردازنده
 پردازنده در حقيقت قلب تپنده موبايل شماست. اگر مى خواهيد با گوشى 
ــبتا سنگين انجام دهيد، بهتر است  خود بازى كنيد  يا كارهاى گرافيكى نس
ــى ضعيف باشد  پردازنده قدرتمندى انتخاب كنيد. اگر پردازنده يك گوش

ممكن است هنگ كند  يا سرعت پايينى داشته باشد.

حافظه
ــمند حتى اگر قابليت ارتقا داشته باشد  ــى هاى هوش  حافظه داخلى گوش
نبايد زياد پايين باشد. برخى از برنامه ها و عمليات ها ناخواسته روى حافظه 
ــود و در صورت پايين بودن سرعت آن را كاهش مى دهد.  داخلى اجرا مي ش
در مورد گوشى هاى ساده هم حافظه نه تا اين حد اما به هر حال مهم است. 

دوربين
ــى موبايل محسوب مى شود، يعنى   دوربين جزو امكانات جانبى يك گوش
بودن يا نبودن و ميزان حرفه اى بودن آن كامال بستگى به استفاده كاربر دارد. 
با اين حال گوشى هايى با دوربين پنج مگاپيكسل به باال جزو دوربين دارهاى 
نسبتا خوب محسوب مى شوند. حواستان باشد كه «مگاپيكسل» همه چيز 
ــى هاى ساده  و  ــت! بايد به نوع لنز و موارد ديگرى هم توجه كنيد. گوش نيس
ــه پايين ترين كيفيت در بين دوربين  ارزان قيمت دوربين VGA دارند ك

گوشى هاى موبايل است. 

شبكه هاى ارتباطى
ــى در حقيقت اولين امكاناتى است كه يك  ــبكه هاى ارتباطى يك گوش  ش
ــوث و اينفرارد جزو  ــد. بلوت ــته باش ــل بايد در تعريف اصلى اش داش موباي
ابتدايى ترين شبكه هاى ارتباطى هستند كه در گوشى هاى ساده هم وجود 
دارند. در مورد گوشى هاى هوشمند مهم ترين راه هايى كه به كارتان مى آيند 
 GPRS ،(براى سيم كارت هاى رايتل و ارتباط تصويرى)  3Gشــبکه های
 WLAN ،(براى اتصال به اينترنت از طريق سيم كارت ايرانسل و همراه اول)
(براى ارتباط با شبكه هاى واى فاى)، GPS (براى موقعيت يابى ماهواره اى) و 
NFS (براى ارتباطات آنى) هستند كه البته مى توانيد با توجه به عملكردى 
كه از موبايلتان انتظار داريد نسبت به موجوديت آنها اطمينان حاصل كنيد.

صفحه نمايش
 نمايشگر گوشى به ويژه در گوشى هاى هوشمند از اهميت زيادى برخوردار 
است. وقتى يك گوشى با سيستم عامل و پردازنده قدرتمند انتخاب مى كنيد، 
ــگر آن هم بزرگ و با كيفيت باشد تا بتوانيد  ــيد كه نمايش توجه داشته باش
ــد را با اندازه و كيفيت مطلوب  ــطه اين دو انجام مى دهي عملياتى كه به واس

مشاهده كنيد.

ريزه كاري هاي خريد موبايل آنقدر زياد اسـت كه همه شان در اين 
سـتون جا نمي شـد! ادامه اين راهنماي خريد، هفته بعد در همين 

صفحه چاپ مي شود.

  Processor:ARM 11 1.3GHz  Memory: 
16GB     Networks: 3G - GPRS - WLAN - GPS - 
NFC - Bluetooth   Display: 4 inch - 360 × 640   
Camera:41MP    Video Call   OS: Symbian Belle 

ــر بدانيد كه  ــت، اما اگ ــى در ظاهر چندان خاص نيس اين گوش
ــد  ــت حتما متوجه خواهيد ش ــل اس دوربين آن 41 مگاپيكس
ــه دوربين 808 با  ــت، البت ــل از لحاظ دوربين، بهترين اس حداق
ــل عكس مى گيرد اما همين كيفيت هم  دقت موثر 38 مگاپيكس
در بين گوشى هاى موبايل بى نظير است، خصوصا وقتى در مورد 
ــتم عكس بردارى آن تحقيق  تكنولوژى ها و برنامه نويسى سيس
ــى نسخه بل سيستم عامل  كرده باشيد. سيستم عامل اين گوش

سيمبين است كه نوكيا عالقه خاصى به آن دارد.

حدود قيمت:
1/5ميليون تومان

ت:
حدود قيم

1ميليون تومان

حدود قيمت:
1/5ميليون تومان

رتبه اول

 اين روزها 
دوربين هاى 

موبايل به چنان 
پيشرفتى دست 

يافته اند كه به 
سادگى مى توانند 
زحمت حمل يك 
دوربين ديجيتال 

را از دوشمان 
بردارند

Nokia - 808 PureView
دوربين سيم كارت خور! 

نقطه قوت: دوربين قدرتمند 41 مگاپيكسلى
نقطه ضعف: رزولوشن پايين نمايشگر

 Processor:Quad-core Cortex-A9, Exynos 4412 
Chipset 1.4GHz  Memory: 16 GB   Networks: 
3G - 4G - GPRS - WLAN - GPS - NFC - Bluetooth 

 Display 4.8 inch - 1280 × 720  Camera:8 MP    
Video Call   OS:Android 4.0.4 

ــين خود تغييرات  ــوم گلكسى نسبت به دو مدل پيش نسخه س
ــت. در  ــته اس زيادى هم در ظاهر و هم در ويژگى هاى فنى داش
حقيقت سامسونگ خواسته مدل كامل ترى را كه جاى حرفى 
ــى بدنه گردترى  ــى نگذارد روانه بازار موبايل كند. اين گوش باق
ــبت به مدل هاى قبل دارد و حجم گوشى كمتر شده است،  نس
ــيار بااليى در جلوى  ــگر 4,8 اينچى با كيفيت بس البته نمايش

گوشى خودنمايى مى كند.

Samsung-Galaxy S III I9300
آخرين كهكشانى

نقطه قوت: مصرف باترى خوب
نقطه ضعف: عملكرد نسبتا ضعيف دوربين در برابر نور مصنوعى مستقيم

 Processor:Nvidia Tegra, Quad-Core Cortex-A9 
1.5GHz  Memory: 16 GB   N etworks:3G - 4G - 
GPRS - WLAN - GPS - NFC - Bluetooth  Display 
4.7 inch - 1280 × 720  Camera:8 MP    Video Call 

 OS:Android 4.0 
ــد  ــا تولي ــى ب ال ج
 Optimus 4X
ــرد  ــت ك HD  ثاب
ــوز در بازار  ــه هن ك
گوشى هاى هوشمند 
ــاى زيادى  حرف ه
براى گفتن دارد. اين 
ــى با  دوربين  گوش
پيكسلى  هشت مگا
ــراه دوربين  ــه هم ب
ــه ويدئويى،  مكالم
ــوس اتوماتيك  فوك
و فالش و همچنين 
شبكه هاى ارتباطى 
ــترده و كارآمد  گس
به بازار آمده است و 
از لحاظ ظاهرى هم 
در بين گوشى هاى 
ــود نمره  هم تراز خ

خوبى مى گيرد.

LG  - Optimus 4X HD P880
رقيب هوشمند كره اى

نقطه قوت: پردازنده چهار هسته اى قدرتمند
نقطه ضعف: نگهدارى ضعيف شارژ باترى

JVC - NX-F55
اين سينماي خانگى ظاهرى متفاوت با سينماهاى 
خانگى ديگر دارد. اسـپيكرهاى پهن و كوتاه و 
بزرگ اين محصول تقريبا همان كيفيت و كارايى 

را دارند اما جاى بيشتري  را اشغال مى كنند.
2ch 

260W 
1080p 

312x95x312 mm 
قوت: اسپيكر قابل نصب روى ديوار

ضعف: نداشـتن فن آورى همگام سـازى صدا و 
تصوير

سه ستاره
قيمت: 750,000 تومان

Pioneer - HTP-RS777
پايونير جزو معتبرترين شركت هاى 
توليد كننـده لوازم صوتى اسـت و 
سيسـتم هاى اين برنـد از آخرين 

فن آورى هاى صوتى برخوردارند. 
ch 5.1 

Ohms 8  
W 200   

Kg 15.2 
قوت: 330 وات ساب فعال

ضعف: طراحى نه چندان زيبا
قيمت: 1,900,000 تومان

Samsung - HT-E4551
نكته اى كه اين محصول را از ديگر سـينماهاى 
 3D Sound خانگى متمايز مى كند صداى كامل
Plus  توليد شده توسط اين سيستم است كه با 
تحليل تصوير سه بعدى، صدا را براى هماهنگى 

با حركت و عمق تصوير همسان سازى مى كند.
5.1CH 

3D Sound Plus 
Kg 2.3 
w 1000 

3D قوت: صداى هوشمند
Wi-Fi ضعف: نداشتن قابليت

قيمت: 1,125,000 تومان
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 امكان دارد 
عكسهايي كه 
هيدن شده اند، 
بعد از گذشت 
زمان خود به خود 
حذف شوند؟

خير. اين اتفاق 
با هيدن كردن 
فايل ها رخ 
نمى دهد. مگر 
اينكه مثال 
عكس ها به 
صورت هيدن در 
يك فولدر بوده 
باشند، شما هم 
نديده باشيدشان 
و فولدر را پاك 
كرده باشيد.

چطور فايل هاي قفل شده ويندوز را پاك و جا به جا كنيم يا تغييرنام دهيم؟

 new ويندوز من دچار مشكل ويروس
folder شـده، از آنتـى ويروس هاى 
مختلف نيز استفاده كرده ام ولى مشكل 
حل نشده است لطفا راهنمايى كنيد؟ 

اين يك مشكل همگانى است كه خيلى از 
كاربران به آن دچار مى شـوند يا شده اند، 
اول از همه بايد توضيح بدهيم كه اين مورد 
يك ويروس نيست بلكه يك تروجان است 
و برنامه هايى كه شـما اسـتفاده مى كنيد 
آنتى ويروس هسـتند و گاهـى بعضى از 
آنهـا مى توانند شناسـايى كنند و بعضى 
ديگر خير. شما دو راه حل داريد يا استفاده 
 Doctor از آنتـى تروجان هايـى مثـل
spyware يـا ابزارهايـى كـه مخصوص 
اين تروجان تهيه شـده اسـت كـه براى 
دسترسـى به آنها مى توانيد متن « آنتى 

ويروس new folder » را در گوگل سرچ 
كنيد تا به آن دسترسى پيدا كنيد.

كامپيوترم ويروسـى شـده. خواستم 
آنتى ويـروس نصـب كنـم تـا از شـر 
ويروس ها خالص شوم اما هنگام نصب 
ارور داد. فايل سـتاپ هم در هارد كپى 
كردم اما اين بار پس از ارور فايل ستاپ 
هم از روي هارد پاك شد. براى حل اين 

مشكل چه كنم؟
اين مشـكل به علت تروجـان موجود در 
سيستم شماسـت كه باعث جلوگيرى از 
نصب آنتى ويروس مى شـود. بـراى حل 
 safe اين مشـكل شـما يا بايـد از محيط
mode  اقدام به نصب آنتى ويروس كنيد 
كه ويروس فعال نشود و بتوانيد كامپيوتر 
خود را اسكن كنيد يا با آنتى تروجان هاى 

 Dr.spyware موجود در اينترنـت مثل
اقدام بـه پاك كـردن آن بكنيد سـپس 
آنتى ويروس را نصب كنيـد يا مى توانيد 
از برنامه هـاى آنتى ويـروس قابـل حمل 
(portable) اسـتفاده كنيد كه نيازى به 

نصب ندارند.

من بـه تازگـى سـيم كارتى گرفته ام 
كـه كامـل اسـت، اما گوشـى مـن از 
ميكروسيم پشـتيبانى مى كند. چطور 

بايد تبديلش كنم؟
سر راست ترين راه اين است كه سيم كارت 
را تحويل دفتر خدمات كامپيوتر و موبايل 
محلتان بدهيد تا خيلى سـريع پانچ كند، 
اما اگر نمى خواهيد هزينه كنيد، قيچى و 
كاتر را برداريد و با راهنمايى هاى تصويرى 

دسترسي به فايل هاي سرسخت ويندوز

سين جيم

محسن صحافى

پاسخ به پرسش هاى
 ارسالى شما

اين شماره 
خودمان 
سوال ها 

را از بچه ها 
پرسيده ايم 

و انتخاب 
كرده ايم. اما 
از هفته هاى 

بعد، شما 
صاحب 

اين بخش 
هستيد. 

سوال هايتان 
را زودتر 

بفرستيد 
كه دير به 
دستمان 

نرسند.

 hamshahri.digital@
gmail.com

ــه فايل هايي  ــات در كامپيوترتان ب گاهى اوق
برمي خوريد كه فضاي زيادي را اشغال كرده اند 
ــد برنامه مورد نظر كه  و با وجود اينكه مي داني
ــي در  اين فايل ها را ايجاد كرده عمال هيچ نقش
ــما ندارد اما باز ويندوز اجازه پاك  ــتم ش سيس
كردن اين فايل ها را به شما نمي دهد و هنگامي 
كه قصد پاك كردن، تغيير نام  يا جابه جا كردن 
اين فايل ها را داريد اين پيغام در برابر شما ظاهر 
ــود كه اين فايل در حال استفاده در يك  مي ش

برنامه در حال اجراست. 
ــما روشن نيست  در برخي مواقع حتي براي ش
ــرده يا احتماال  ــدام برنامه اين فايل را قفل ك ك
يك روند اجرايي پس زمينه آن را به حالت قفل 
درآورده اما پس از اتمام كار دوباره آن را به حالت 
اول درنياورده و حاال ويندوز اجازه دسترسي به 

آن فايل را به شما نمي دهد. 
ــت تا  ــود اين برنامه ها را بس حاال چطور مى ش

فايل ها قابل پاك كردن بشوند؟

(Unlocker) برنامه آن الكر
برنامه آن الكر يك ابزار مفيد و به دردبخور براي 
باز كردن قفل اين گونه فايل هاست. با نصب اين 
برنامه شما تنها با يك كليك راست  روي فايل 
و انتخاب گزينه Unlocker مي توانيد فايل 
مورد نظر را از حالت قفل درآورده و هر باليي كه 

بخواهيد سر فايل مورد نظر بياوريد.
با انتخاب گزينه آن الكر با ليستي از برنامه ها 
يا پروسه هاي در حال اجرا روبه رو مي شويد كه 
باعث قفل شدن آن فايل شده اند كه مي توانيد 
ــه يا برنامه در حال اجرا را متوقف  ابتدا پروس

ــراغ باز كردن قفل فايل يا  كرده و سپس به س
نه اصال مستقيم به سراغ فايل مورد نظر برويد 
اگر چه در حالت دوم احتمال متوقف كردن يا 
اختالل در روند اجراي برنامه وجود دارد چرا 
ــي دائم به  كه طبيعتا برنامه به دنبال دسترس
آن فايل است. طبيعتا بعد از آنكه فايل را باز يا 
آن الك كرديد مي توانيد به صورت عادي آن 

را تغيير نام داده، پاك كرده يا جابه جا كنيد.
ــب برنامه  ــيد هنگام نص ــته باش ــر داش در نظ
ــه نصب  ــورت پيش فرض گزين ــر بص آن الك
ــت كه  ــال اس ــز فع Babylon toolbar ني

مي توانيد آن را در صورت لزوم غيرفعال كنيد.

مرورگر پروسه هاي در حال اجرا
شما همچنين مي توانيد يك فايل در حال اجرا 
 Process Explorer ــتفاده از برنامه را با اس
ــه كرده، از  ــافت خود آن را عرض كه مايكروس
حالت قفل دربياوريد. كافيست ابتدا به عنوان 
ــه را باز كنيد و  ــر اصلي اين برنام ادمين و كارب
 Show Details for ــه با كليك  روي گزين
ــام برنامه ها و  ــات تم All Processes جزئي
پروسه هاي در حال اجراي آنها را مشاهده كنيد، 
سپس پس از كليك روي پروسه يا برنامه مورد 
 (Find) ــتجو نظر و انتخاب آن، از منوي جس
ــه Find Handle or DLL را انتخاب  گزين
ــتفاده از دو كليد تركيبي  ــن كار با اس كنيد. اي
Ctrl+F نيز امكانپذير است. پس از آن به دنبال 

نام فايل قفل شده يا فولدر مورد نظر باشيد.
پس از پيدا كردن فايل مورد نظر و كليك  روي 
آن برنامه ها يا پروسه هاي در حال اجراي مرتبط 
با آن را در پنجره پاييني پنجره اصلي خواهيد 
ديد، حاال كافيست  روي فايل مورد نظر كليك 

ــه Close Handle را  ــت كرده و گزين راس
انتخاب كنيد. نكته ديگر اينجاست كه اگر اين 
ــه درگير باشد بايد براي  فايل در چندين پروس
تك تك آنها اين كار را انجام دهيد. پس از انجام 
اين كار شما قادر به انجام اقدامات مورد نظر خود  

روي فايل بصورت عادي هستيد.

با فايل هاي سرسخت تر چه كار كنيم؟
ــت شما با فايل هايي  در برخي مواقع ممكن اس
روبه رو شويد كه چون همزمان با شروع ويندوز 
و اجراي استارت آپ درگير پروسه ها مي شوند 
ــتفاده از هيچكدام از  ــا اس ــه حذف آن ب قادر ب
روش هاي باال نشويد يا پس از شروع به كار مجدد 
ويندوز دوباره شاهد قفل شدن آنها باشيد. براي 
دسترسي به اين فايل ها تنها كافيست ويندوز 
ــت ايمن يعني Safe Mode به  خود را در حال
اجرا دربياوريد. براي رفتن به اين حالت  هنگام 
ــتم كليد F8 را  روي صفحه  شروع به كار سيس
كليد چندين مرتبه بزنيد و اين گزينه را انتخاب 
كنيد و پس از  شروع به كار ويندوز در اين حالت به 
سراغ فايل مورد نظر برويد و حذف يا جابه جايش 
كنيد، البته مطمئنا روش هاي ديگري براي پاك 
ــه وجود دارد و  ــردن اين گونه فايل هاي اضاف ك
ــتفاده از برخي برنامه ها طوري  مي توانيد با اس
ــار با راه اندازي ويندوز  زمان بندي كنيد كه هر ب
اين گونه فايل ها بصورت خودكار پاك شوند. به 
هر حال براي برخي كاربران حتي پاك كردن يك 
فايل هم غنيمت بوده و فضاي بيشتري در اختيار 

آنها قرار مي دهد.

نكته
ــده و پاك كردن  ــردن فايل هاي قفل ش  باز ك

تصاويري از محيط برنامه پورسس اكسپلورر

نحوه استفاده از برنامه آن الكر

ورود به حالت Safe Mode ويندوز

ــكالتي براي برنامه هاي  آنها ممكن است مش
در حال اجرا و باز به وجود بياورد. بنابراين سراغ 
فايل هايي مانند فايل هاي سيستمي كه حتي 
حدس مي زنيد باز كردن و پاك كردن آنها براي 

سيستم شما دردسرساز باشد، نرويد.
bit.ly/gQDW2L :لينك برنامه آنالكر

لينك برنامه پروسس اكسپلورر:
bit.ly/9htVhn 
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هر هفته با 
وبالگ نويسى

اگر شما هم كاربر اينترنت باشيد يا با اينترنت سر و كار داشته باشيد يا 
نه، همين كه در جامعه اى زندگى مى كنيد كه افراد زيادى در آن جامعه 
ــتفاده مى كنند و صحبت هاى زيادى در مورد اينترنت در  از اينترنت اس
ــود، دليل كافى و  ــانه هاى عمومى و خصوصى مختلف مطرح مى ش رس
خوبى است تا دست كم يك بار واژه  «وبالگ» به گوش شما خورده باشد.
وبالگ ها را مى توانيم نوعى رسانه به حساب بياوريم، گاهى شخصى، گاهى 
عمومى و گاهى گروهى و شخصى. به طور كلى نمى توانيم محدوديتى براى 
ــر مى شوند قائل شويم. وبالگ هايى  نوع محتوايى كه در وبالگ ها منتش
ــتند كه فقط مطالب مربوط به دنياى تكنولوژى را منتشر مى كنند،  هس
ــكى، وبالگ هايى در مورد آموزش آشپزى يا  وبالگ هاى تخصصى پزش

حتى استفاده از وبالگ بصورت يك دفترچه خاطرات آن الين.
ــايت» در ابتدا كمى پيچيده باشد، اما  شايد تفكيك «وبالگ» از «وب س
ــايت ها يك فرق بزرگ باهم دارند، وب سايت ها  معموال وبالگ ها و وب س
محتواى ثابتى دارند و كمتر ممكن است محتواى يك وب سايت بطور كلى 
ــتخوش تغييرات زياد شود، ولى در وبالگ ها  در بازه هاى زمانى كوتاه دس
دست كم هر هفته مطالب جديدى در موضوعات مختلف منتشر مى شوند.
ــد در اين مورد مثالى بزنيم، شايد بشود وب سايت را به كتاب  اگر قرار باش
تشبيه كرد و وبالگ را به مجله و روزنامه. معموال محتويات يك كتاب در 
ــال تغيير چندانى نمى كند و فقط ممكن است هر چند  ــاليان س طول س
ــايد مطالب دچار  ــده و ش مدت يك بار بازچاپ ش
ــند، ولى كليت محتوا  ــده باش تغييرات اندكى ش
همان چيزى بوده كه از قبل وجود داشته، ولى در 
وبالگ ها مثل روزنامه ها به صورت روزانه مطالب 

جديدى منتشر مى شود.
شايد اين سوال در ذهن شما هم نقش ببندد كه چرا 
ــا يا هفته نامه هاى آن الين  به وبالگ ها، روزنامه ه

(اينترنتى) نمى گوييم؟ چرا وبالگ؟
ــن هم مثل نمونه هاى  روزنامه ها و مجالت آن الي
ــان هستند، شما به «روزنامه نگار»  آفالين (چاپى) نيازمند ساختار يكس
براى نوشتن مطالب روزنامه نياز داريد، همچنين ويرايشگرى نياز داريد 
ــخص، و يك سردبير براى  ــاختار مش براى منظم  كردن مطالب به يك س
ــمى  دارند، ولى در  ــتر قالب رس بازبينى مطالب. روزنامه ها و مجالت بيش
وبالگ ها ما ساختار مشخصى نداريم. به نوعى وبالگ ها نامحدود هستند، 
ــت، شما  ــى رايگان اس مى توانيم بگوييم هزينه اى ندارند و وبالگ نويس
ــتن اينترنت فقط در چند دقيقه وبالگ شخصى  براحتى مى توانيد با داش
ــتن هيچ موردى از قبل و بدون هيچ  ــازيد و بدون دانس براى خودتان بس
تجربه اى شروع به نوشتن كنيد و مطالبى براى وبالگ تازه تاسيس خودتان 
بنويسيد و بدون نياز به سردبير و ويرايشگر و مشكالتى از اين دست مطلب 

خودتان را منتشر كنيد.
محوريت مشخصى براى شروع و به طور كلى وبالگ نويسى وجود ندارد، 
بله، درست است كه شايد در آينده براى حرفه اى بودن نياز باشد يكسرى 

اصول و قواعد را رعايت كنيد، ولى الزامى نيستند.
شايد هنوز در ايران وبالگ نويسى به صورت يك شغل تعريف نشده باشد 
و بيشتر جنبه  تفريحى داشته باشد و بيشتر وبالگ نويس ها به دليل عالقه  
شخصى وبالگ مى نويسند، اما اگر كلى تر نگاه كنيم افراد زيادى هستند 
كه «وبالگ نويسى» شغل اصلى آنهاست و فقط از وبالگى كه دارند كسب 
درآمد مى كنند. فقط كافيست مطالبى كه در وبالگ خودتان مى نويسيد 
مورد پسند افراد زيادى قرار بگيرد و خواننده هاى زيادى داشته باشد، در 
ــى زياد دور از ذهن و سخت  ــب درآمد از راه وبالگ نويس اين شرايط كس

نيست.
ــما مطالبى در مورد  ــت من در اينجا براى ش از اين پس تا مدتى قرار اس
وبالگ و وبالگ نويسى بنويسم و ابزارهاى مختلفى را براى شما معرفى 
ــتيد  ــن ابزارها اگر وبالگ نويس نيس ــه كمك اي ــما بتوانيد ب كنم تا ش
براحتى وبالگ نويس شويد و بتوانيد در اين زمينه حرفه اى شويد و مثل 

حرفه اى ها رفتار كنيد.
ــى حرفه اى باشيد و از وبالگتان كسب  پس اگر مى خواهيد وبالگ نويس
ــيد. ضمنا اگر وبالگ  ــنبه اينجا باش ــد كنيد، از هفته   بعد هر يكش درآم
ــت. برويد  ــده ايد، حاال وقتش اس ــد و به اين موضوع عالقه مند ش نداري
ــاده اى، همان جا  ــد. راهنمايى هاى س ــتارت بزني blogfa.com و اس

نوشته شده است.

بسيارى از ما به طور روزانه از 
سرويس  هاى پست الكترونيكى يا 
همان ايميل ها استفاده مى كنيم. در 
ميان سرويس هاى پست الكترونيكى، 
جى ميل طرفداران زيادى دارد كه 
با وجود آنها روز به روز به برترى اين 
سايت نسبت به بقيه سرويس ها 
مى افزايد.
مطمئنا براى شما هم پيش آمده كه 
خواسته باشيد تنها به قسمتى از يك 
ايميل طوالنى پاسخ بدهيد، مثال 
به قسمت كوتاهى از يك ايميل كه 
براى شما ابهام دارد. در اينگونه موارد 
معموال كارى كه مى كنيم اين است 
كه دكمه پاسخ را زده و پس از آنكه 
پاسخ خود را مى نويسيم دكمه ارسال 
را مى زنيم تا پس از آن گيرنده دوباره 
مجبور به دريافت متن طوالنى و 
جستجوى آن براى فهميدن منظور 
شما باشد. 
حاال چاره كار چيست و گوگل در 
جى ميل چه امكانى در اين خصوص 
براى ما تدارك ديده؟ خب در 
اين گونه موارد كافيست تنها 
ابتدا همان قسمت از متن ايميل 
دريافتى را كه قصد پاسخ به آن 
داريم به وسيله كليد چپ ماوس و 
كشيدنش روي متن، عالمتگذارى 
(هاياليت) كنيم. در گام دوم دكمه 
ريپالى را مى زنيم. خواهيد ديد 
تنها قسمتى را كه مشخص 
كرديد به صورت نقل قول و 
برجسته و جدا از كل متن در 
ايميل ارسالى شما ظاهر مى شود. 
حاال كافيست متن مورد نظر يا 
همان توضيح خود را نوشته و دكمه 
ارسال را بزنيد تا دقيقا تنها قسمت 
مورد نظر شما به همراه پاسختان 
براى گيرنده ارسال شود. حاال كه از 
وجود اين امكان در جى ميل خبردار 
شديد، كافيست در پاسخ ايميل 
دوستانتان از آن استفاده كنيد تا 
بقيه هم از وجود آن آگاه شوند.

اگر مبتدى هستيد و اكانت جى ميل 
نداريد، راهنماى كاملى براى شما در 
صفحه 6 نوشته شده است.

استفاده  از 
مهجورمانده ترين 
امكان جى ميل!

خلوت كردن صفحه هاى شلوغ در 
ويندوز با يك اشاره!

شـايد شـما هم تا به حال با مشكل فرسـتادن برنامه ها 
به سـينى ويندوز هنـگام پايين آوردن يـا در اصطالح 
مينى مايزكـردن آنها برخورد كرده و از شـلوغ شـدن 
بيش از حد سـينى وظيفه و دردسرهاى فراوان  هنگامى 
كه برنامه هاى باز زيادى در صفحه خود داشـته باشـيد، 

روبه رو شده ايد.
راه چـاره شـما يـك برنامه بسـيار 

كم حجـم و رايـگان بـه نـام 
MoveToTray اسـت كـه 
اين كار را براى شـما بسـيار 

راحت و بى دردسر مى كند.
 MoveToTray برنامـه
احتياج بـه هيچ گونه نصبى 

ندارد و شـما براحتى با دوبار 
كليك برنامه را اجرا مى كنيد و 
 Systemبا مشاهده برنامه در

Tray  ايـن برنامـه را آماده 
خدمـت رايـگان بـه خـود 

مى بينيد.
بـراى كار بـا ايـن برنامـه 

كافيسـت روى هـر پنجـره  
بـاز كـه روى صفحـه رايانـه 

خـود داريـد كليـد تركيبـى 
Ctrl+Alt+M را بـا هم بفشـاريد تا 

برنامـه شـما بـه System Tray منتقل شـود،  شـما 
مى توانيد بـا فراخوانى اين برنامـه براحتى برنامه هاى 
مينيمايز كرده خود را مشـاهده كنيد و با دو بار كليك 
كردن روى آيكون برنامه مورد نظر دوباره آن را فراخوانى 
و به اين ترتيب براحتى از شـلوغى بيش از حد سـينى 

وظيفه ويندوز خود جلوگيرى كنيد.
براى دانلـود و بارگـذارى اين برنامه با يك جسـتجوى 
كوچك در اينترنت مى توانيـد اين برنامه 44 كيلوبايتى 

را براى تمامى نسخه هاى ويندوز دانلود كنيد.

كه در اين لينك آمده، آن را ببريد:
solutios.com/simcutting

با وجود اينكـه بارهـا در برنامه تايپ 
 Alt+Shi� آفيس از تركيب كليدهاى
براى تغيير زبان اسـتفاده مى كنم باز 
هم همان زبان انگليسى براى من باقى 

مى ماند؟
اول مطمئن شـويد كه زبان فارسى را در 
ويندوز خود اضافه كرده ايد. براى اين كار 
دقيقا بايد در نوار ابزار پايين كنار ساعت 

حروف En ديده شود. 
در برخـى اوقات هم ممكن اسـت شـما 
عالوه بر زبان فارسـى زبان ديگرى را هم 
اضافه كرده باشيد به همين دليل هنگام 
استفاده از كليدهاى تركيبى در واقع زبان 

ديگرى به غير از فارسى را دوباره انتخاب 
مى كنيد.

كامپيوتر مـن در بعضى از سـاعت ها 
خودش به صـورت ناگهانى روشـن و 
 power خاموش مى شود و تا زمانى كه
�o نكنم اين مـورد ادامه دارد؟ دليل 

اين اتفاق چيست؟
در جـواب بايد عرض كنيـم كه اين عمل 
دو علـت دارد؛ يكـى نصـب برنامه هاى 
مخصوص ايـن كار كه معموال دوسـتان 
براى دانلودهاى شـبانه از آن اسـتفاده 
مى كننـد كه اگـر تنظيمات آن درسـت 
نباشـد اين مشـكل به وجـود مى آيد و 
مورد دوم كه كمتر درباره آن اطالع دارند 
در BIOS Setup مادربـورد شماسـت 

كه بـه گونه اى تنظيم شـده كه كامپيوتر 
در زمان بندى خاصى روشـن مى شـود. 
براى حـل ايـن موضـوع كامپيوتر خود 
را رى اسـتارت كنيد و به محض روشـن 
شـدن كليـد delete را چند بار پشـت 
 Bios Setup سر هم فشار دهيد تا وارد
مادربورد خود شويد، سـپس با توجه به 
Bios كـه در   Setup گزينه هـاى 
مادربوردهاى مختلف يكسـان نيسـت 
بايد دنبال قسـمت power بگرديد. بعد 
از ورود بـه قسـمت Power  بايد دنبال 
 Automatic گزينه اى مشـابه گزينـه
Power Up باشـيد و آن را بصـورت 
disable در آوريد، تغييـرات را ذخيره 
و سپس سيستم را رى اسـتارت كنيد تا 

مشكل شما بصورت كامل حل شود.
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ــل و گرتل در آن زمان GPS داشتند، هيچ وقت داستان به اين        اگر هانس
بلندى به وجود نمى آمد و شب ها قبل خواب وقت مان را نمى گرفت.
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چهره ها و زندگى 
ديجيتال

ــن موقعيت  ــى براى تعيي ــامانه موقعيت ياب جهان ــا س GPS ي
ــتفاده مى شود. شما به كمك  ــتگاه هاى مختلف اس لحظه اى دس
ــيد به راحتى طول و عرض  ــتم مى توانيد هر جا كه باش اين سيس
 GPS جغرافيايى منطقه اي كه هستيد را در بياوريد. اساس شبكه
ــكيل شده از 24 ماهواره است كه آنها را  NAVSTAR  صدا  تش

مي زنند و هر كدام روزى دو بار دور زمين مي چرخند. 
    

ــت هيچ هزينه يا  ــتم GPS نياز به پرداخ ــتفاده از سيس براى اس
استفاده از اينترنت نيست. اما بعد از يافتن مشخصات جغرافيايى، 
بايد آن را روى يك نقشه ببينيد. اينجاست كه آنالين و آفالين بودن 
ــود. خيلى از نقشه ها مثل گوگل مپ فقط در حالتى به  مهم مى ش
درستى كار مى كنند كه به اينترنت متصل باشند و بتوانند آخرين 

تغييرات نقشه را دريافت كنند.
    

اگر گوشى تان به اينترنت دسترسى ندارد، بايد دنبال نرم افزارهايى 
ــيد كه نقشه شهرهاى مختلف از قبل روى آنها نصب و ذخيره  باش
شده باشد، مثال اندرويدي ها مي توانند از اپليكيشن فارسي اقليم 
استفاده كنند. بقيه سيستم عامل ها هم به همين شكل، برنامه هايى 
دارند كه GPS آفالين ناميده مى شوند و از طريق اينترنت يا مراكز 

خدمات كامپيوترى مى توانيد آنها را پيدا كنيد.
    

اولين ماهواره GPS در سال 1978 توسط وزارت دفاع آمريكا به فضا 
ــد و آخرين  آن هم در سال 1994 با موفقيت در مدار قرار  پرتاب ش
گرفت، اما كشورهاى ديگر مثل روسيه كه نمى خواستند از سيستمى 
آمريكايى براى راهبرى تجهيزات مختلف شان از جمله هواپيماها 
استفاده كنند، سامانه گلوناس را راه انداختند كه هم  اكنون قريب به 
50 درصد از جهان را پوشش مى دهد. سامانه هاى ديگرى هم مثل 
گاليله از طرف اتحاديه اروپا و بيدو از طرف چين  هم راه اندازى شده اند 

كه غالبا پوشش كشورى و حداكثر قاره اى دارند.

ــتان  ــه بين يك بحث جدى، از اصطالحاتى كه فقط خودتان و دوس اول اينك
نزديك تان معنى اش را مى دانيد استفاده نكنيد. اگر كسى معنى حرف شما را 
نفهمد، جواب مناسبى هم نخواهد داد، ضمنا استفاده از شوخى هايى كه همه 
ــو تفاهم هاى بدى به وجود بياورد. دوم اينكه  متوجهش نيستند، مى تواند س
در بحثى كه در خالل كامنت هاى يك پست شكل گرفته، لينك يك مطلب 
ــي برايش مهم است شما تحت تاثير كدام وبالگ  ديگر را نگذاريد. كمتر كس
هستيد، بنابر اين كسى روى لينكى كه شما گذاشته ايد، كليك نخواهد كرد. 
ــت ديگر در  ــراغ يك پس آدم ها نمى خواهند بحث را نيمه كاره رها كنند و س

وبالگي ديگر بروند. وقت براى هر كاربرى طالست.
نكته سوم اينكه از نقل قول آدم هاى مشهور با دقت و در زمان خودش استفاده 
كنيد، ضمنا از نوشتن نقل قول هاى بلند خوددارى كنيد، همچنين به اين نكته 
هم حواستان باشد، كسى كه از او نقل مى كنيد، آدم بحث برانگيزى نباشد. اگر 
از آدمى مثل كارل ماركس جمله معروفى را نقل مى كنيد، بايد خودتان را براى 

يك بحث كامال جديد هم گرم كنيد.
ــت: در دام فحاشان نيفتيد! ممكن  ــتراتژيك اس چهارمين نكته يك نكته اس
است در روند بحث به جايى برسيد كه طرف مقابل شروع به داد و بيداد و شما را 
«ديوانه» يا «احمق» خطاب كند. هول نكنيد و آب در دلتان  تكان نخورد. اينجا 

دقيقا همان جايى است كه آنها فهميده اند مغلوب منطق درست شما شده اند 
ــعى مى كنند با اين كار شما را در دام بيندازند. كارى كه در اين لحظه بايد  و س
انجام بدهيد اين است كه خيلى ساده موضع تان را توضيح دهيد و اين جمله 
را در آخر بياوريد: «البته من «احمق» نيستم. بهتره اين طورى حرف نزنيم.» 
ــد پرهيز كنيد. بعضى ها  ــتن كامنت هاى بلن آخرين نكته هم اينكه از گذاش
عادت دارند كامنت هايى طوالنى و گاهى بلندتر از پست اصلى بگذارند. بعدا 
هم از اينكه كسى كامنت آنها را نخوانده، شكايت كنند! واقع بين باشيد. كسى 
حوصله خواندن كامنت هاى طوالنى را ندارد. حرف تان را كوتاه و واضح بيان 

كنيد و بين يك بحث جدى، به هيچ دليلى طفره نرويد.

چطور بدون اينکه روی اعصاب بقيه باشيم، حبث کنيم؟
راهنماى بحث و جدل اينترنتى

فضاى اينترنت و به ويژه شبكه هاى اجتماعى جاى خوب و نسبتا بى محدوديتى براى 
گفت وگو، بحث، زد و خورد كالمى و چيزهايى از اين قبيل است. شكر خدا كه مسائل 
سياسى، اجتماعى، ورزشى، فرهنگى و شبه فرهنگى زيادى وجود دارند كه همه ما 
از دم در آنها صاحب نظريم، اما اگر بخواهيم بحث  و تبادل نظرمان فايده اى داشـته 
باشد و فقط داد و بيدادهاى اينترنتى نكنيم، به ما بپيونديد! اين شماره مى خواهيم 

بگوييم كه چطور مى توانيم يك ترول آزار دهنده اينترنتى نباشيم!
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اميرعلى نبويان، مجرى و نويسنده
ــرگرمى و تفنن  ــاى تكنولوژى براى من جنبه س دني
ندارد و در صورت لزوم از آن استفاده مى كنم. دوست 
دارم قصه هايم را روى كاغذ بنويسم و خط بزنم تا اينكه 
تايپ شان كنم. خودم مى دانم كه تايپ كردن خيلى 
بهتر و كم هزينه تر است ولى ترجيح مى دهم بنويسم 
و خط بزنم يا كتاب هايى كه دوست شان دارم را بخرم و 
ورق بزنم و زياد با e-book و كتاب هاى الكترونيكى 

ارتباط نمى گيرم.
مدت زيادى جلوى كامپيوتر نمى نشينم و فقط وقتى 
احتياج است از آن استفاده مى كنم، اما واى به روزى 
ــى  را از من بگيرند، چون چه  خوب، چه بد از  كه گوش
ــى ام زياد استفاده مى كنم. با گوشى به اينترنت  گوش
ــان هستم را  ــوم و چيزهايى كه دنبال ش وصل مي ش

سرچ مى كنم .
وبالگ خاصى ندارم اما سايت خودم به زودى افتتاح 
  amiralinabavian.comــش ــود. آدرس مى ش
است كه قرار بود دوستم همه كارهايش را انجام دهد 
ــفانه ازدواج كرد و  و خودش مديريتش كند اما متاس
من منتظرم چند ماه ديگر زندگى شان به هم بخورد 
تا سايت من راه بيفتد! در واقع راه افتادن سايتم رابطه 

معكوس دارد با روابط خانوادگي دوستم!
براي قرارهاى مالقات هم معموال ساعت كوك مى كنم 
ولى چون نمى شود روى ساعت ها يادداشت گذاشت، 

اكثرا يادم مى رود چه قرارى داشتم.
ــس و دى وى دى پلير  ــم ديدن از ايكس باك براى فيل
استفاده مى كنم و با لپ تاپ فيلم ديدن را دوست ندارم، 
ــده ام و چاره اى  ــوم، خب مجبور ش اما اگر مجبور ش
نيست. با ايكس باكس و PS2 فوتبال هم بازى مى كنم 

و حاضرم با هر كسي كه ادعايى دارد مسابقه دهم.
كتاب ها را معموال آنالين و از طريق اينترنت مى خرم. 
ــتم  جلد دوم كتابم را هم براى خريد اينترنتى گذاش
روى سايت انتشارات، چون تعداد زيادى از مخاطبان 
ساكن شهرستان هستند و به آنها قول دادم بعد از ثبت 
ــم خودشان امضا و پست كنم. اين  نام، كتاب را به اس
naghshonegar. كتاب تا اسفند ماه روى سايت

org است.
نكته قابل توجهى كه در زندگى ديجيتالى من وجود 
ــه سر بعضى  ــت كه با پدر و مادرم هميش دارد اين اس
ــان زمانى كه  چيزها چالش دارم. آنها در دوره خودش
ــد، ترفندهايش را  گرامافون تبديل به ضبط صوت ش
ياد گرفتند و خودشان مى گفتند ما در اين كار حرفه اي 
بوديم، اما ناگهان با انفجار تكنولوژى، مثل كسى كه 
چندين سال در كما بوده و وقتي به هوش آمده با دنياى 
جديدى مواجه شده كه اين برايش خطر مرگ دارد، 

پدر و مادرم هم دچار چنين حالتى شده اند. 
ــك مى خريد و  ــول ديس ــدر من ك ــان قديم پ از زم
ــا برنامه اى  ــتان هاى من را ضبط مى كرد. هرج داس
داشتم در آرشيو پدرم موجود بود. وقتى ممورى اين 
ــد، آنها را به لپ تاپ منتقل  ــك ها پر مى ش كول ديس
نمى كرد و يك كول ديسك جديد مى خريد. االن پدرم 
حدود 50 كول ديسك دارد و همه را به اسم نگهدارى 
مى كند و وقتى به او يادآورى مى كنم كه مى شود آنها 
ــد مى دانم اما من  ــاپ منتقل كرد، مى گوي را به لپ ت

اين جورى راحت ترم!

سعي كنيد هميشـه آنتي ويروس  دستگاه تان به روز باشـد. بدافزارهاي كامپيوتري هر روز 
تغيير مي كنند و به روز نبـودن آنتي ويروس، يكي از مهم ترين داليل ويروسـي و در نتيجه 

كندشدن سيستم است.

پند ديجيتالى 
اين هفتـــه

ديـجيتــــــــال
يكشنبه26 آذر1391   شماره اول

يكشنبهيكشنبهيكشنبهيكشنبه


