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اولین جشنواره فیلم 
و عکس همراه تهران 
از اول تا چهارم اسفند 
سال جاری در تهران 
برگزار می شود و 
آخرين مهلت ارسال 
آثار براي آن، دهم 
دي است. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات 
بیش تر می توانند به 
وبسايت   
 www.tfpf.mobi 
مراجعه کنند

هفته گذشته افزایش قیمت ها در حوزه آی تی 
محدود ب��ه ماجرای افزای��ش قیمت اینترنت 
پرسرعت نماند و پای قیمت مکالمه تلفن ثابت 
هم به میان کشیده شد. به طوری که به گزارش 
جام جم آنالین »ن��رخ مکالمه با تلفن ثابت به 
صورت پل��ه ای تا نزدیک به س��ه برابر افزایش 

یافته است.«
یک��ی از سیاس��ت هایی که ب��رای متعادل تر 
ک��ردن اس��تفاده از ش��بکه های مخابرات��ی 
صورت می گیرد این اس��ت که نرخ اس��تفاده 
از این ش��بکه ها در س��اعات غیر اوج مصرف، 
پایین تر از س��اعات اوج مصرف در نظر گرفته 
می ش��ود. این موضوع را به س��ادگی در مورد 
اس��تفاده از اینترنت می توان مش��اهده کرد. 
در م��ورد تلفن ثابت، پیش از این 24 س��اعت 
شبانه روز به سه بازه 7 تا 13، 13 تا 21 و 21 تا 
7 تقسیم ش��ده بود و نرخ مکالمات در این سه 
بازه به ترتیب کم می ش��د. به ط��وری که نرخ 

مکالمات در ب��ازه دوم )13 تا 21( به اندازه دو 
سوم نرخ مکالمات در بازه اول و نرخ مکالمات 
در بازه زمانی س��وم )21 تا 7( به صورت نیم بها 
محاسبه می شد. اما شرکت مخابرات به تازگی 
تعرفه ه��ای مکالمه تلفن ثاب��ت را تغییر داده 
به طوری ک��ه قیمت مکالم��ات در تمام طول 
ش��بانه روز یکسان شده اس��ت. بنابراین فرقی 
نمی کند که شما در ساعات اوج مصرف از تلفن 
ثابت استفاده می کنید  یا در ساعات غیر پیک. 
در هر دو حالت باید هزینه یکسانی بپردازید. 

 البته این اقدام ش��رکت مخابرات را نمی توان 
اقدام��ی غیر قانونی ب��ه ش��مار آورد. به گفته 
حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات 
س��ازمان تنظیم مق��ررات رادیویی، تقس��یم 
روز به س��ه بخش، جزء طرح ه��ای اختیاری 
مخابرات بوده و اقدام اخیر این ش��رکت برای 
یکسان س��ازی هزینه مکالمات در تمام طول 
مدت ش��بانه روز، از لحاظ قانونی بدون اشکال 
است. اما رضوانی عدم اطالع رسانی 
ت  ا ب��ر ش��رکت مخا
ی��ن  در م��ورد ا
اق��دام را تخلف 
دانسته است و 
تصری��ح کرده 
ک��ه ش��رکت 
مخاب������رات 
ب��ه دلی��ل عدم 
اطالع رسانی به موقع 
در م��ورد تغیی��رات تعرفه، 
مجاز به دریافت وجه بیشتر 

از مشترکان نیست. 

هفت��ه گذش��ته و همزم��ان ب��ا برگزاری 
نمایش��گاه الکامپ، خبری منتش��ر شد که 
بسیاری از شرکت های ارائه دهنده سرویس 
اینترنت و همچنین کاربران عادی اینترنت 
را نگران کرد. مضمون کلی این خبر به طور 
خالصه این بود: »اینترنت پرس��رعت گران 
ش��د.« دلیل آن هم این بود که کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات کشور، مصوبه ای 

را تصوی��ب کرد که بنا به آن قیمت اینترنت 
پرس��رعت بی��ن 50 تا 70درص��د افزایش 
می یاب��د. این موضوع قبل از هر چیز صدای 
اعتراض ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت 
را بلن��د ک��رد. به ط��وری که دبی��ر انجمن 
ISP های کشور در این مورد گفت: »افزایش 
غیر اصولی قیمت پهنای باند منجر به کاهش 
کیفی خدمات دسترسی به اینترنت خواهد 

ش��د.« مفهوم این حرف ه��م می تواند این 
باش��د که از آنجا که بازار ارائه اینترنت یک 
بازار به شدت رقابتی است، به احتمال زیاد 
سرویس دهنده ها قیمت اینترنت را چندان 
باال نخواهند برد و به جای آن سرویس��ی با 

کیفیت پایین تر ارائه خواهند داد. 
در ادامه این کش و قوس گزارش��ی منتشر 
شد که با اس��تناد به گفته های »یک منبع 

آگاه« از تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت 
اینترنت خبر می داد. بن��ا به این گزارش به 
دلیل اعتراض های شرکت های ارائه دهنده 
اینترنت، قرار شده است که این تجدید نظر 
صورت بگیرد. در این پیشنهاد یک تخفیف 
حداق��ل 20 درص��دی برای ش��رکت های 
ارائه   کننده اینترنت پرس��رعت )PAP( در 

نظر گرفته شده است. 
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 كاهش كيفيت خدماتى اينرتنتى؟
 اينترنت پرسرعت گران شد

نداشتن تس��لط به تایپ یکی از معضالت اصلی بسیاری از کاربران کامپیوتر 
است. بسیاری از کابرانی که نیاز به تایپ کردن دارند، دوره های مختلف تایپ 
س��ریع را می گذرانند یا از خودآموزهای تایپ اس��تفاده می کنند. اما ممکن 
اس��ت باز هم عمل تایپ کردن برای آنها چندان خوش��ایند نباش��د. یکی از 
راه های رفع این مش��کل استفاده از نرم افزارهایی است که می توانند گفتار را 
به نوش��تار تبدیل کنند. در این روش کاربر می تواند یک متن را از طریق یک 
میکروفون برای یک نرم افزار بخواند و این نرم افزار متن مورد نظر را به صورت 
تایپ ش��ده تحویل دهد. در همین راستا ش��رکت عصر گویش پرداز موفق به 
طراحی و س��اخت سامانه تایپ گفتاری زبان فارسی شده. این نرم افزار عالوه 
بر اینکه می تواند مش��کل تایپ کردن را از سر راه کاربران بردارد، می تواند در 
زمان هم صرفه جویی کند و میزان اش��تباهات تایپی را پایین بیاورد. یکی از 
ویژگی های جالب این نرم افزار این است که امکان تایپ را در تمام محیط های 
تایپی، از نوت پد گرفته تا ویرایش��گر ای میل، در اختیار کاربران قرار می دهد. 
به عالوه این نرم افزار طوری طراحی شده اس��ت که می تواند با لهجه یا لحن 

بیان کاربر منطبق شود. 
یکی از کاربردهای مهم این نرم افزار می تواند برای معلوالن جسمی باشد که 
به طور طبیعی قادر به تایپ کردن نیستند یا با تایپ طوالنی مشکل دارند. این 
افراد می توانند با استفاده از این نرم افزار، کارهای تایپی خود را انجام دهند و 

راحت تر از قبل با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند.

افزایش هزینه مکالمه تلفن ثابت
هزينه استفاده از تلفن ثابت از حالت سه نرخي بيرون آمد

بگویید تا تایپ شود
به كمك نرم افزار جديد تبديل صوت به متن فارسي
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لطفا پسوردت را به من بده!
در دیجیت��ال این هفته مطالب مختلفی داری��م که به نوعی با هک و 
امنیت مرتبطند و بارزترین ش��ان بحث مربوط به پرداخت اینترنتی 
در صفحه پدر و مادرهاست. اگر در سایت ها و شبکه های اجتماعی یا 
کتاب ها دنبال این موضوع بگردید که اکانت  من چطور هک می شود 
طبیعتا نتایج زیادی به چشم تان می خورد. از روش هایی مثل ویروسی 
کردن کامپیوتر کاربر گرفته تا م��وارد پیچیده تری مثل پیدا کردن 
الگوریتم رمزنگاری در کامپیوتر اصلی ش��بکه یا س��رور. در اکثر این 
موارد، روح کاربر هم خبر ندارد که اکانتش در حال هک شدن است. 
یعنی در حقیقت کاربر هیچ ش��ک و تردیدی نسبت به کارهایش در 
فضای مجازی ندارد و زمانی متوجه از دس��ت دادن اکانتش می شود 
که کار از کار گذشته و خرابکاری جناب هکر، خسارات مادی و معنوی 

زیادی به او و سازمانش وارد کرده است.
اما یکی از روش ه��ای هک که همواره مورد توج��ه هکرها بوده و در 
موارد زیادی از آن اس��تفاده کرده اند، بحث هک به وسیله مهندسی 
 )Social Engineering( اجتماعی است. حاال مهندسی اجتماعی

یعنی چه؟
به صورت ساده باید اینطور بگوییم که مهندسی اجتماعی در تعریف 
انگلیسی اش، هنر استفاده از رفتارهای پرخطر و نقاط ضعف انسان ها 
برای ایجاد شکاف امنیتی در سیستم های کامپیوتری قربانی است، 
بدون اینکه او دچار ش��ک و تردیدی ش��ود. یعنی در این روش هیچ 
نیازی نیست که شما سال ها دوره های مختلف کامپیوتری را گذرانده 
باش��ید و برای یاد گرفتن هک، دود چراغ خورده باشید. کافی است 
بتوانید با جلب اعتماد قربانی و استفاده از حواس پرتی اش، اطالعات 

الزم برای نفوذ به سیستم را در اختیار بگیرید.
  

ای��ن موضوع فق��ط مربوط به مبتدی ها نیس��ت. همی��ن چند وقت 
پیش یکی از خبرنگاران س��ایت وایرد، به شرکت اپل زنگ زد و گفت 
می خواهد پس��ورد آی دی اش را عوض کند. کارمن��د اپل هم بعد از 
یکی، دو س��وال ساده، این کار را برای او انجام داد و عمال پسورد را دو 
دستی تقدیم یک هکر کرد. در نمونه های دیگر و غیر کامپیوتری این 
ماجرا، می توانیم به قضیه عروس ملکه انگلستان اشاره کنیم. حدود دو 
هفته پیش، دو مجری یک برنامه رادیویی در استرالیا، به بیمارستانی 
که کیت میدلتون در آن بس��تری بوده زن��گ می زنند و بدون تالش 
برای تغییر صدا، بعد از معرفی خودشان به عنوان ملکه و شوهر ملکه 
انگلیس، جویای حال کیت می ش��وند. پرستار از همه جا بی خبر هم 
همه ح��ال و روز ناجور بیمار را روي آنتن زنده برای مجری ها ش��رح 
می دهد. جس��د پرس��تار یکی، دو روز بعد به طرز مشکوکی در لندن 

پیدا شد.
  

برای آگاهی مردم از این روش هک و خطر بزرگی که همواره در نبود 
اطالعات کافی، اکانت های متنوع از جمله ای میل، شبکه  اجتماعی، 
بانک اینترنتی، وبالگ، دانشگاه و محل کار کاربران )که هر کدام هدف 
خوشمزه ای برای هکرها هستند( را تهدید می کند، تا کنون کارهای 
انگشت شماری انجام ش��ده. مثال بالگفا همیشه به کاربرانش اخطار 
می دهد که این سیس��تم وبالگ دهی، هیچ وقت و به هیچ دلیلی رمز 
عبور حساب کاربری ش��ما را نه از طریق ای میل و نه از طریق تماس 
تلفنی درخواس��ت نخواهد کرد پس حواس تان به هکرها باش��د اما 
موضوع اینجاست که خیلی از مردم، خصوصا زمانی که با اصطالحاتی 
فراتر از دانش فنی  و کامپیوتری شان رو به رو شوند، جا می زنند و حتی 

گمان هم نمی کنند که ممکن است خطری در پیش باشد.
از طرف دیگر برخی از شرکت ها و سازمان ها که سرمایه زیادی برای 
ایجاد بسترها و فایروال های امنیتی روی شبکه شان خرج می کنند، 
هیچ کالس آموزش��ی و مانوری برای جمع کردن حواس اپراتورهای 
سیستم به هکرهایی که می خواهند از طریق مهندسی اجتماعی نفوذ 

کنند برگزار نمی کنند. 
به همین جهت است که لزوم تعلیم در این زمینه از سوی رسانه های 
جمعی همچون صدا و سیما و معاونت دیجیتال وزارت ارشاد، بیش از 
هر زمانی احساس می شود. کما اینکه تا کنون کارهای مختلفی برای 
آموزش خطرات دیگر فضای مجازی انجام شده و تیزرهای متعددی 
با همکاری این دو ارگان منتشر شده که هرچند کافی نبوده اما جای 

تقدیر دارد.

همه كاره هاى جديد در ايران
ايس�وس يك�ی از بزرگ تري�ن تولیدکنن�دگان محصوالت 
کامپیوتری اس�ت که در همه جای دنیا بخش�ی از ب�ازار را در 
رده های مختلف محصوالت آی تی به خودش اختصاص داده 
است. ايران هم از اين قاعده مس�تثنا نیست و بازار ايران هم 
يكی از بازارهای مورد توجه ايس�وس اس�ت. در همین راستا 
 All in هفته گذشته طی مراس�می ايس�وس از جديد ترين
onهای خ�ود برای بازار ايران رونمايی ک�رد. آل اين وان ها يا 
کامپیوتره�ای يكپارچه، کامپیوترهايی هس�تند که تمامی 
قطعات آنها به شكل مجتمع و در پشت مانیتور قرار گرفته اند 
طوری که کاربران تنه�ا مانیتور، کی بورد و ماوس را می بینند 

 ET27XX، و خب�ری از کی�س نیس�ت. آل اين وان ه�ای
ET2300 و ET2220 از محصوالتی بودند که در اين مراسم 
معرفی شدند. هر دوي اين آل اين وان ها دارای صفحه نمايش 
چندلمس�ی هس�تند و با سیس�تم عامل ويندوز هشت کار 
می کنند.  در اين مراسم مدل های ET20 و ET16 نیز معرفی 
شدند که برای مصارف تجاری و اداری طراحی شده اند. اين 
 COM دو مدل مصرف انرژی پايینی دارن�د و از پورت های
پشتیبانی می کنند. پورت COM برای اتصال دستگاه های 
POS و پرينترهای سوزنی مناسب است که در مراکز اداری 

و تجاری کاربرد دارند.

این روزها همراه داشتن موبایل و شارژر به یکی از 
مهم ترین ضروریات سفر تبدیل شده است. اما اگر 
بخواهیم به یک کشور دیگر سفر کنیم چه؟ در این 
صورت اگر موبایل خودمان را همراهمان ببریم، 
باید به فکر متقبل شدن هزینه های رومینگ هم 
باش��یم. یک راه دیگر هم وجود دارد و آن هم این 
اس��ت که از س��یم کارت های یکی از اپراتورهای 

کشور مقصد استفاده کنیم. 
بنابرای��ن انتخ��اب بی��ن س��یم کارت ایرانی و 
س��یم کارت خارجی در س��فر به خ��ارج از ایران 
چندان کار ساده ای نیست و نیاز به اطالعات دقیق 
از تعرفه های اپراتورها و شرایط خود مسافر دارد. 
در همین راستا سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
کشور آیین نامه ای تصویب کرده که بر اساس آن، 
فروش و تبلیغ سیم کارت های اپراتورهای خارجی 
در دفاتر هواپیمایی و آژانس های مسافرتی تنها 
با ضواب��ط خاصی امکان پذیر خواه��د بود. بنا به 
گفته ه��ای نماینده س��ازمان تنظی��م مقررات 
این مصوبه به دلیل وج��ود فضای ضد رقابتی در 
برخی از آژانس ه��ا و ش��رکت های هواپیمایی، 
تصویب شده است. به این ترتیب بعد از این فروش 
سیم کارت های خارجی در این دفاتر، باید با مجوز 

سازمان تنظیم مقررات باشد.

عکاس��ی با موبایل به یکی از داغ ترین سوژه های روز تبدیل ش��ده است. در حال حاضر 
گوشی های هوشمند مجهز به دوربین هایی هستند که می توانند با کیفیت حداقل هشت 
مگاپیکس��ل عکس بگیرند. از طرف دیگر چندین و چند اپلیکیش��ن عکاسی و ویرایش 
عکس برای پلتفرم های گوشی های هوشمند، باعث شده تا عکاسی با موبایل جدی تر از 
قبل گرفته شود. به طوری که حتی بعضی از عکاسان حرفه ای هم به عکاسی با موبایل رو 

آورده اند و به دنبال سبک خاص خودشان در این حوزه هستند.
همین موضوع باعث شده است که بحث آموزش عکاسی با موبایل هم راه بیفتد و از گوشه 
و کنار خبر برسد که کارگاه هایی برای عکاس��ی با موبایل برگزار می شود. در این زمینه 
برگزار کنندگان اولین دوره جش��نواره فیلم و عکس همراه تهران با همکاری ش��رکت 
سامس��ونگ اقدام به برگزاری یک رشته از این کالس ها کرده اند. برگزاری این مجموعه 
کالس ها در 20 دانش��گاه کش��ور و تا نیمه دی ماه ادامه خواهد داشت. در این کارگاه ها 

آخرین دستاوردهای دوربین های موبایل معرفی خواهند شد. 
گفتنی است اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران از اول تا چهارم اسفند سال جاری در 
تهران برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار براي آن، دهم دي ماه است. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیش تر می توانند به وب سایت www.tfpf.mobi مراجعه کنند.

91/9/25
شنبه

91/9/26
يكشنبه

91/9/27
دوشنبه

ممنوعیت فروش 
 سیم کارت خارجی 

در آژانس ها

ايسوس از All-in-one هاي جديدش در بازار ايران رونمايي کرد

فراخوان اولین جشنواره فیلم و عكس همراه
ورود سامسونگ به حوزه فعالیت هاي فرهنگي در ايران

آل اين وان ها يا 
کامپیوترهای يكپارچه 

کامپیوترهايی هستند که 
تمامی قطعات آنها به شكل 
مجتمع و در پشت مانیتور 

قرار گرفته اند

ajshokati@gmail.com / امير جالل الدين شوكتي
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دانشمندان دانشگاه 
کالیفرنیا با ساختن 
ابزار تازه ای که روی 
تلفن های هوشمند 
نصب می شوند 
توانستند حساسیت 
افراد را نسبت به 
مواد غذایی بررسی 
کنند

كشف يك باگ امنيتي جديد در مرورگر مايكروسافت

اينترنت اکسپلورر
خوراک هکرها

 برای امنیت 
بیشتر، بهتر 
است روی 
آگهی هايي که 
نامطمئن به 
نظر می رسند 
يا شعارهای 
اغراق آمیز دارند 
کلیک نكنید

تلويزيون های هوشمند
 دزدی می کنند!

محققان مسائل امنیتی یک ناکارآمدی 
امنیتی را در تلویزیون های هوش��مند 
سامس��ونگ ک��ه تحت لینوک��س کار 
می کنند پیدا کردند که ای��ن امکان را 
به هکرها می دهد تا دسترسی زیادی به 
دوربین، میکروفون و یو اس بي تلویزیون 
داشته باشند. در واقع این باعث می شود 
که هکر بتواند به راحتی زمانی که شما 
در حال تماش��ای تلویزیون هس��تید 
ه��م صدای ش��ما را بش��نود و هم خود 
ش��ما را ببیند. محققان با دسترسی به 
یک تلویزیون هوشمند توانسته بودند 
اطالعات داخل آن را به دست بیاورند و 
بعد از پخش کلیپ ویدئویی این نفوذ در 
اینترنت بحث نا امن بودن تلویزیون های 
هوشمند سامس��ونگ را مطرح کنند. 
البته بعد از اینکه این هک صورت گرفت 
محقق��ان از طریق ای میل مس��ووالن 
سامس��ونگ را مطلع کردن��د و آنها هم 
در نامه ای  پاس��خ دادند که سامسونگ 
در بح��ث امنی��ت محصوالتش خیلی 
حس��اس اس��ت و به زودی مشکالت را 
برطرف خواهد کرد. البته اگر تلویزیون 
هوش��مند دارید خیلی نگران نباشید. 
با رعایت نکات س��اده امنیتی مشکلی 
برای شما پیش نخواهد آمد. هکر برای 
هک ک��ردن تلویزیون ش��ما نیاز به آی 
پی تلویزیون ش��ما دارد که با حفاظت 
از روتر وصل کننده ل��وازم الکتریکی و 
دیجیتالی خود در خانه به صورت شبکه 
اینترنت��ی مي توانید از دزدیده ش��دن 
آی پی محافظت کنید. باید توجه داشته 
باشید که تلویزیون شما از ویروس های 
اینترنتی آسیب نمی بیند و باید شخص 
به صورت مستقیم به تلویزیون دسترسی 

داشته باشد.

GUARDIAN TECHRADARNBC NEWSNBC

تعويض ژاپن در  زمینه بازی 
رد و بدل کردن ديتا

حاال دیگر انگلس��تان اصلی ترین کشور 
جا به جای��ی اطالع��ات از طریق موبایل 
است و جای ژاپن را در این زمینه گرفته. 
انگلیس��ی ها هر ماه 424 مگابایت داده 
رد و ب��دل می کنند و این رقم 60 درصد 
نسبت به س��ال پیش افزایش پیدا کرده 
اس��ت. ژاپنی ها با 392 مگابایت انتقال 
داده جایگاه بع��دی را دارند. در این بین 
آمریکا رده شش��م را ب��ا 319 مگابایت 
انتقال داده دارد. ارگان اطالعات داده ای 
انگلس��تان آف��کام همچنی��ن دریافته 
که کارب��ران اینترنتی در انگلس��تان به 
صورت متوس��ط هر هفت��ه 728 دقیقه 
آنالین هس��تند که البته سال پیش این 
میزان 746 دقیقه بوده. باالرفتن تبادل 
اطالعات داده ای ممکن اس��ت به خاطر 
اس��تفاده کاربران انگلیسی از تلویزیون 
اینترنت��ی در حجم باال حتی بیش��تر از 
آمریکا باشد. با توجه به اینکه انگلستان 
در سال اخیر با تغییرات عمده ای که در 
سیستم های اینترنتی کشور خود انجام 
داده و طب��ق گزارش تایمز ب��ا توجه به 
اینکه 58 درصد از مردم انگلستان در 
رونق بازار فروش کاالهای 
دیجیتالی انگلستان 
ن��د  دخی��ل بوده ا
ر  د ن  نگلس��تا ا
جای��گاه اول بازار 
موبایل جهانی قرار 

گرفته است.

محسن خسروجردی

مش��کالت امنیتی و آس��یب پذیری مرورگر اینترنتی 
مایکروسافت به هکرها اجازه مي دهد تا حرکات موس 
را به راحت��ی دنبال کنند. ش��اید در ظاهر دنبال کردن 
ح��رکات موس و اطالع پی��دا ک��ردن از کارهایی که با 
موس انجام مي ش��ود به نظر خطری نداش��ته باشد اما 
کیبوردهای مجازی که بیش��تر برای س��ایت بانک ها 
و وارد ش��دن به حس��اب بانکی اس��تفاده می شوند )و 
در صفح��ه پدر و مادرها یعنی صفحه ش��ش این هفته 
می توانید اطالعات بیش��تری راجع به  آنه��ا بخوانید( 
مهم تری��ن عامل مورد ه��دف برای هکرها هس��تند و 
با توجه به آس��یب پذیر بودن اینترنت اکس��پلورر این 
اطالعات می تواند در اختیار هکرها قرار بگیرد. با توجه 

 Wired به تحقیقاتی که انجام شده و مجله اینترنتی
آن را منتش��ر کرده، در نسخه شش��م تا دهم اینترنت 
اکسپلورر بیشترین خطر برای فهمیدن حرکات موس 
توس��ط هکرها وجود دارد و بدتر از همه این اس��ت که 
هکرها حت��ی زمانی که اینترنت اکس��پلورر به صورت 
مینی مایز و بسته است، باز هم مي توانند حرکات موس 
را دنب��ال و ردیاب��ی کنند. هکرها به ای��ن صورت عمل 

مي کنند که ابتدا یک آگهی تبلیغاتی می خرند و بعد از 
آن صبر می کنند تا شما این آگهی را باز کنید و تا زمانی 
که این آگهی تبلیغاتی روی صفحه کامپیوتر ش��خص 
مورد حمله باز باش��د هکر می تواند حرکات موس شما 
را ردیابی کند. پس برای امنیت بیشتر، بهتر است روی 
آگهی هایي که نامطمئن به نظر می رسند یا شعارهای 

اغراق آمیز دارند کلیک نکنید.

پايان دوران کتابخوان های 
الكترونیک

تا چند وق��ت پیش خرید کتابخوان های 
الکترونی��ک تبدی��ل ب��ه کار معم��ول 
عالقه مندان ب��ه کتاب های الکترونیکی 
در جهان شده بود، تا جایي که  فروش این 
دستگاه ها در س��ال 2011 در بیشترین 
حال��ت ب��ه 23.2 میلی��ون کتابخ��وان 
رس��ید، یعنی دوبرابر فروش نس��بت به 
سال گذش��ته. البته باید توجه داشت که 
یکی از مهم ترین شرکت های فروشنده 
کتابخ��وان الکترونیک یعن��ي  آمازون 
آمار دقیق فروش خ��ود را ارائه نمی دهد 
و با این حس��اب باید آم��ار فروش خیلی 
بیش��تر از اینها باش��د، اما در حال حاضر 
فروش کتابخوان های الکترونیک در سال 
2012 حدود 15 میلیون دس��تگاه بوده 
که البته هنوز هم رقم باالیی است. به نظر 
می رسد فروش این دستگاه ها رفته رفته 
کمتر ش��ود و طبق پیش بینی ها درسال 
2016 به 7.1 میلیون دس��تگاه در سال 
برسد. کم ش��دن فروش کتابخوان های 
الکترونیک بیش��تر ب��ه خاطر ب��ه بازار 
 آمدن تبلت ه��ای خ��وب و ارزانی مثل 
Nexus 7 و کین��دل فایرها س��ت که 
محصول اصل��ی آمازون ب��رای خواندن 
کتاب های الکترونیک به حساب می آیند. 

اينترنت 4G در تبلت های انگلیسی
یک شرکت انگلیس��ی تبلت ال تی ای 
جدیدی را معرفی کرده که برای اولین 
بار در انگلی��س با قابلیت اس��تفاده از 
اینترنت 4G ساخته شده. برند جدیدی 
با عنوان هرچی��زی هرجایی یا EE که 
یک ش��رکت انگلیسی حامی آن است، 

این تبلت را معرفی کرده. 
در ای��ن تبلت دیگ��ر خب��ری از لزوم 
اس��تفاده از wifi برای وصل ش��دن به 
اینترنت نیس��ت و به ج��ای آن ارتباط 
پرس��رعت تری تحت عنوان استاندارد 
 4G LTE سیس��تم های وایرل��س
استفاده می ش��ود. در حال حاضر تنها 
چند ش��هر از انگلس��تان مجهز به این 
سیس��تم اینترنتی پر سرعت شده اند و 
از این تبلت می توانند اس��تفاده کنند، 
اما مدیران ش��رکت EE تصمیم دارند 
ت��ا اوایل س��ال نو میالدی ح��دود 70 
درصد جمعیت انگلس��تان و همچنین 
ت��ا س��ال 2014 ح��دود 98 درصد از 
مناطق انگلس��تان را به این سیس��تم 
اینترنتی پرس��رعت تجهی��ز کنند. در 
حال حاضر نوکیا لومی��ا 920 و 820، 
سامس��ونگ گلکس��ی S3 و ه��واوی 
 4G از ش��بکه پر سرعت P1 اکسنت

پش��تیبانی می کنن��د. این 
ش��رکت همچنین گفته که 

در آینده نزدیک گوشی های 
بیشتری از سامسونگ، 
اچ تی سی و هواوی را 

ب����ه سیس�����تم 
تجهی����ز   4 G

می کن����د.
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چهره های فناوری

مارك زاکربرگ، مرد قدرتمند جهان است؟
فوربس چند روز پیش قدرتمندترین مردان جهان را 
انتخاب کرد اما خبری از مارک زاکربرگ، بنیان گذار 
یکي از شبکه هاي اجتماعی در 10 نفر اول رده بندی 
این مجله اقتصادی جهان نبود. مارک زاکربرگ رتبه 
بیس��ت و پنجم را در این لیست داش��ت و خیلی ها 
از اینک��ه او در رده های ابتدایی نب��ود تعجب کرده 
بودند،اما حاال مارک زاکربرگ در رده بندی دیگری 
اول است، او حاال رتبه اول جوان ترین قدرتمندهای 
جهان را دارد. حاال مارک زاکربرگ 28 ساله میلیاردر 
آمریکایی در جوان ترین لیست قدرتمندترین هاست. پادشاه عربستان در این 
جدول رتبه هش��تم را آورده است، آن هم با 88 سال سن به عنوان پیرترین. در 
این لیس��ت لری پیج و سرجی برین، روسای گوگل هر دو با 39 سال سن بعد از 

زاکربرگ قرار گرفته اند.

جوزف وودلند، آقای بارکد درگذشت
جوزف وودلند شخص س��رمایه داری بود که وقتی 
روی شن های سواحل میامی نشسته بود ایده ساخت 
بارکد به ذهن��ش آمد و بارکد را ک��ه امروزه همه جا 
دیده مي ش��ود اختراع کرد. او ح��اال در خانه اش در 
سن 91 س��الگی دارفانی را وداع گفته. ایده اولیه 60 
سال پیش به ذهن او آمد. او مي خواست با استفاده از 
سیستم کدنویسی مرس عددها را به صورت یک الگو 
روی هر کاالیی از خوار و بار گرفته تا کاالهای صنعت 
ماشین س��ازی قرار دهد و در حال حاضر میلیاردها 
کاالی مختل��ف در جهان بارک��د دارند. جوزف در س��اخت و پرداخت بارکد با 
مشکالت زیادی مواجه ش��د اما در نهایت سراغ پدربزرگش رفت و یک روز که 
روی شن های ساحل میامی نشسته بود طرح اصلی به ذهنش آمد و عالئم بارکد 

را با انگشت هایش روی شن ها نقاشی و شکلی از بارکد امروزی را طراحی کرد.

ری کرزویل، گوگلی شد
گوگل که این روزها حس��ابی گل کاشته و تغییرات 
جدید و ح��ذف و اضافه های زیادی داش��ته حاال با 
آوردن ری کرزویل قرار است برنامه های جدیدی را 
برنامه ریزی و تهیه کند. کرزویل به عنوان مدیر تیم 
مهندسی روی پروژه هایی که به آموزش ماشینی و 
پردازش زبانی مربوط می ش��وند کار می کند. مدیر 
جدید گوگل از طرح های آینده اش مي گوید و اشاره 
مي کند طرح هایی مثل ماش��ین های بدون راننده و 
تلفن های هوشمندی که مي توانند به سوال ها پاسخ 
دهند از 10 س��ال پیش مدنظر بوده و به تازگي   این طرح ها به واقعیت نزدیک 
شده و برخي به واقعیت پیوسته اند. حاال باید منتظر بود که با ادعاهای این مدیر 
جدید گوگل تا سال 2029 چه بالیی سر گوگل مي آید یا شاید هم باید منتظر 

بود که ببینیم گوگل چه بالیی سر ما مي آورد.

جولی الرسن گرین: همه کامپیوترها لمسی می شوند
طراح و مدیر پروژه ویندوز هشت معتقد است خیلی 
از پی سی ها در آینده نزدیک صفحه های تاچ خواهند 
داشت. جولی الرسن گرین در مصاحبه ای گفته که 
دیگر دورانی که پی سی ها از کیبورد و موس تشکیل 
شده بودند تمام ش��ده و حاال دیگر تاچ بودن صفحه 
پی سی ها اصل مهمی اس��ت که خیلی ها دنبال آن 
هس��تند. معموال همه فکر مي کنند که پی سی های 
قدیمی نباید صفحه تاچ داشته باشند اما من معتقدم 
خیلی از کامپیوترها مي توانند این قابلیت را داشته 
باشند. الرسن گرین گفته که ما درحال حاضر داریم مي بینیم که کامپیوترهایی 
با صفحه تاچ با سرعت زیادی فروخته مي شوند. حتی نمی توانم تصورش را هم 
بکنم که یک کامپیوتر بدون صفحه تاچ وجود داش��ته باشد. اولین بار که کار با 
ویندوز صفحه تاچ را تجربه کنید برگشتن از آن و بی خیال شدن از داشتن یک 
کامپیوتر با قابلیت صفحه تاچ برای شما غیرممکن مي شود. تبلت مایکروسافت 
به نام Surface اولین محصول جدی و مهم ویندوزی بود که قابلیت تاچ و صفحه 
لمسی داشت، به نظر مي رسد مایکروسافت در نظر دارد محصوالت بعدی اش را 

دیگر با قابلیت صفحه های نمایش تاچ ارائه کند.

شاید شبیه فیلم های علمی تخیلی باشد، اما دستبند جدیدی ساخته شده 
اس��ت که با آن هم مي توان به زندانی شوک وارد کرد و 

هم ب��ه او چیزی تزریق کرد. در این دس��تبندهای 
هوشمند  از الکترودهایی استفاده شده که ولتاژ 

باالیی تولید می کند که باعث پایین آمدن 
سطح هوش��یاری زندانی می شود. جالب 
است که این دس��تبند از طریق سیستم 
وایرلس کنترل می ش��ود و سنس��ورها و 
حس گرهای پیچیده ای در آن تعبیه شده 
است. این دستبندها قابلیت های بیشتری 

هم دارند؛ مثال سیس��تمی در آنها قرار داده 
ش��ده که با اس��تفاده از آن زندانی تحت کنترل 

کامل قرار می گیرد. این دستبندها زمانی که زندانی 
از دستورات سرپیچی کند یا حرکت تعریف نشده ای انجام 

دهد هشدار می دهند، به این صورت که صدا تولید می کنند و مي لرزند.
بر اس��اس مطلبی که Popular Science منتشر کرده برای این دستبندها 

برنامه خاصی هم نوشته شده؛ یعنی می شود آنها را طوری تنظیم کرد که از طریق 
امواج رادیویی پاس��خگو باش��ند و زمانی که زندانی باید در یک قسمت بماند و از جایش 

تکان نخورد این رادیومترها مانع از حرکات اضافی او می شوند. همچنین این دستبندها طوری طراحی 
شده  اند که به زندانی اجازه نمی دهد به اسلحه نزدیک شود.

فناوری، يقه زنداني ها را هم گرفت!

دستبندهاييکهشوکواردمیکنند

 بچه های کار 
در خط توليد هاي فناوري

سامس��ونگ اتهام خ��ود علیه 
اس��تفاده غیرقانونی از کودکان 
در ش��رکت های خود را رد کرد. 
بع��د از آن ک��ه بحث اس��تفاده 
سامس��ونگ از کودکان کار در 
شرکت هایش مطرح شد بعد از 
بازرسی ها گفته شد که مشکل 
ج��دی وجود نداش��ته، اما حاال 
دوباره اتهامات برگش��ته است. 
با توجه به این ک��ه کودکان کار 
چینی در یکی از ش��رکت های 
سامس��ونگ در چی��ن دی��ده 
شده اند به نظر می رسد حداقل 
سه دختر کمتر از سن قانونی در 
بین کارگران شرکت سامسونگ 
در چین کار می کنند. هر سه این 
دختربچه ها دستگیر شدند و به 
خاطر این که در شناسنامه خود 
تغییراتی ایجاد ک��رده بودند تا 
به عن��وان بزرگس��ال کار کنند 
هرکدام یک یا دو سال به زندان 
اف��راد زیر 16 س��ال فرس��تاده 
ش��دند. البت��ه درح��ال حاضر 
سامسونگ گفته است که هیچ 
کارگر کودکی در کمپانی هایش 
در کشورهای دیگر کار نمی کند 
و به طور کل ای��ن موضوع را رد 
کرده اس��ت. ام��ا در اتهام قبلی 
هم شک و ش��بهه زیادی وجود 
داش��ت که نش��ان می داد این 
شرکت در به کار گرفتن کارگران 

قوانین را زیر پا گذاشته است.

GIZMODO

آزمايشگاه همراه برای گوشی شما
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با ساخت 
ابزار تازه ای که روی تلفن های هوشمند 
نصب می شوند توانستند حساسیت افراد 
نس��بت به مواد غذایی را بررس��ی کنند. 
خیلی ها هستند که به خیلی از موادغذایی 
آل��رژی دارند و این دس��تگاه می تواند به 
آنها کمک کند تا قبل از خوردن غذا نوع 
مواد به کار رفته در آن را بررس��ی کنند تا 
مطمئن ش��وند که نس��بت به آن آلرژی 
ندارند. البته برای استفاده از این دستگاه 
باید حوصله زیادی داش��ته باشید چون 
برای تست مواد غذایی حدود 20 دقیقه 
وقت می برد تا پاس��خ را بدهد. اس��م این 
تشخیص دهنده را آی تیوب گذاشته اند 
و باید توجه داشت که کار با آن خیلی هم 
آسان نیس��ت. روش کار این دستگاه به 
این صورت اس��ت که ابتدا ذرات آلرژی زا 
را رنگ،  س��پس آنها را با بررس��ی غلظت 
رنگی که دارن��د اندازه گی��ری می کند. 
تقریبا برای کار با این دس��تگاه باید یک 
فرآیند آزمایشگاهی در مقیاس کوچک 
انجام ش��ود اما با توجه به دستگاهی که 
روی گوشی وصل مي شود و اپلیکیشنی 
که ب��رای این کار نصب ش��ده خیلی کار 
ساده تر از فرآیند آزمایشگاهی خواهد بود.

UNI OF CA

لنوو با قفل صدايی
 A586 تلفن همراه هوشمند لنوو
با بلندگوهای جدی��دی که برای 
قفل صدا به کار مي روند وارد بازار 
شده است. مثل اندروید چهار که 
چهره شخص را تشخیص مي دهد 
و با دیدن چهره او صفحه گوش��ی 
را ب��از مي کند این ب��ار لنوو روش 
جدیدی را ایجاد کرده که می توان 
از طریق هندزفری گوشی تلفن را 
باز کرد؛ یعنی با حرف زدن و گفتن 
اسم رمز. برای این کار از فن آوری 
تشخیص صدای بلندگو استفاده 
می ش��ود که اجازه می دهد کاربر 
با گفت��ن رمز عب��ور و عبارت رمز 

گوشی خود را باز کند.
صفحه نمایش این تلفن هوشمند 
در پنج نقطه حساس��یت لمسی 
دارد، س��ی پی یو دو هسته ای 1.2 
گیگاهرتزی دارد و حافظه داخلی 

آن هم چهار گیگابایت است.
با این گوشی حتی مي توان فایل ها 
را ب��ا صدا جا به جا ک��رد یا پیامک 
فرستاد و با دوربین پنج مگاپیکسل 
آن عکس گرفت و به نوعی می شود 

با گوشی صحبت کرد. 

LENOVO
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اگر پرداخت 
اينترنتي تان
 موفق نبود
بعد از وارد کردن اين 
مشخصات، می توانید 
روی دکمه »پرداخت« 
کلیک کنید تا انتقال 
وجه انجام شود 
و کاال يا سرويس 
مورد نظر شما، 
در اختیارتان قرار 
بگیرد. اگر از اينجا به 
بعد اشتباهی رخ دهد 
يا پس از پرداخت به 
سايت فروشنده کاال 
منتقل نشويد، پول 
شما ظرف 72 ساعت 
برگشت می خورد. در 
صورتی که اين اتفاق 
نیفتاد، بايد با مرکز 
ارتباط مشتريان 
بانک صاحب درگاه 
پرداخت تماس 
بگیريد

راهنمای ساده بازار مجازی! 
خريد کردن يكی از کارهايی اس�ت 
که معموال بزرگ تره�ای خانه انجام 
می دهند. چیزهايی مثل مواد غذايی 
و پوشاک و. .. که معموال پدر و مادرها 
در انتخاب و خريدشان استاد هستند. 
پ�در و مادرها معموال ب�رای خريد به 

بازارها، س�وپر مارکت ها و پاس�اژها 
س�ر می زنن�د و خريد می کنن�د اما 
چیزی که اين ش�ماره می خواهیم به 
آن بپردازي�م، خري�د از داخل خانه 
و آن ه�م از طري�ق اينترنت اس�ت. 
در ايران کم نیس�تند س�رويس ها و 

کاالهايی که می ت�وان از داخل خانه 
و از طري�ق اينترنت خري�داری کرد. 
مث�ا از طري�ق اينترن�ت می توانید 
کارت ش�ارژ بخريد، لوازم مورد نیاز 
خانه را س�فارش دهید يا قبض آب و 
برق و تلف�ن را پرداخ�ت کنید. برای 

پیدا کردن فروش�گاه های درست و 
حسابی، کافی اس�ت عبارت فروش 
اينترنتی را در گوگل جست وجو کنید. 
با اين روش سايت های معتبری مثل 
البس�كو، چاره، ش�اپ و ارادو به شما 
نشان داده می شوند که طبیعتا رتبه و 

بازديد بیشتری نسبت به بقیه دارند. 
شیوه کار در اکثر خريدهای اينترنتی 
تقريبا يكسان است و الزم نیست برای 
خريدن کارت ش�ارژ يا خريدن چرخ 
گوشت به صورت اينترنتی، عملیات 

متفاوتی انجام دهید. 

خرید کردن از اینترنت راه  و چاه هایی دارد که باید از قبل همه شان را بشناسید

محل وارد کردن تاريخ انقضای کارت
 تاریخ انقضای کارت اعتباری معموال به صورت برجسته 
روی کارت نقش بسته است. این تاریخ را باید به صورت 

ماه و سال پایان اعتبار، در این قسمت وارد کنید.

محل وارد کردن کپچا 
در این قسمت باید اعداد و حروفی را که در تصویر می بینید را 
وارد کنید. این یک آزمون ساده است برای اینکه از واقعی بودن 
شخصی که مشخصات را وارد می کند، اطمینان حاصل شود. 

آموزش ریاضی به کودکان
Math Flash Cards

اگر گوش��ی موبایل یا تبلت اپل داری��د، می توانید 
ب��ه کم��ک آن ب��ه کودکت��ان ریاض��ی بیاموزید و 
آموخته هایش را بسنجید. برای این کار کافی است 
نرم افزار Math Flash Cards را نصب کنید. این 
برنامه بر آموزش چهار عمل اصلی متمرکز است و از 
طریق آزمون های ساده و متوالی سرعت محاسبات 

کودکان را افزایش می دهد.
از جمله امکانات این برنامه می توان به امکان انتخاب 
سطح دش��واری س��واالت، امتیازدهی به آزمون ها 
براساس زمان پاسخ دادن و تعداد جواب های صحیح، 
انتخاب مجموعه ای از آزمون ه��ا به منظور تمرین 
بیشتر یک عمل ریاضی و کیبورد عددی  اشاره کرد.

بچه دست نزن!
Kid Mode

اگر مي ترسید که کودک خردس��التان هنگام بازی 
با تلف��ن همراه، با دسترس��ی به بعض��ی از بخش ها 
دردسرساز ش��ود، می توانید با نصب این برنامه و قرار 
 kid mode دادن دستگاه در وضعیت کودک یا همان
دسترسی اش را محدود کنید. مهم ترین امکانات این 
برنامه عبارتند از: مش��خص ک��ردن برنامه های قابل 
دسترس��ی، ارس��ال گزارش هفتگی از فعالیت های 
فرزند به پست الکترونیکي والدین، داشتن یک بخش 
برای نقاش��ی کودکان و نگهداری هم��ه برنامه های 
مورد احتیاج کودک در یک محل. توجه داشته باشید  
باید برنام��ه Adobe Flash Player  از قبل روی 

گوشي تان نصب شده باشد.
Download:  http://tinyurl.com/d9edcx6/Download:  http://tinyurl.com/cunmzga/
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ب�رای خری�د اینترنتی ب�ه چه 
چیزهایی نیاز داریم؟

برای انجام یک خرید اینترنتی داشتن 
ی��ک کارت بانکی که رمز دوم داش��ته 
باشد اجباری است. رمز دوم را می توانید 
از خودپردازه��ای بانک  ص��ادر کننده 
کارت تان بگیرید. باقی اطالعات مورد 
نیاز برای انجام یک خرید اینترنتی روی 
کارت اعتباری تان درج ش��ده که از این 
قرارند: ش��ماره 16 رقمی کارت، تاریخ 
اعتب��ار کارت و CVV2 یا به اصطالح 
کد اعتبارس��نجی دوم ک��ه معموال در 
پشت کارت های اعتباری نوشته شده. 
اگر نوش��ته نشده باشد، می توانید آن را 

از بانک بگیرید.

چطور گرفتار هکرها نشویم؟
فرض کنید وارد یک فروشگاه اینترنتی شده اید، 
س��رویس یا محصول مورد نظرت��ان را انتخاب 
و روی دکم��ه »خری��د« کلی��ک کرده اید. در 
این مرحله ش��ما به صفح��ه پرداخت اینترنتی 
یک��ی از بانک ه��ا منتقل می ش��وید تا ب��ا وارد 
کردن مش��خصات کارت تان، پرداخت را انجام 
دهید. اینجا باید به چن��د نکته دقت کنید. این 
مرحله حساسیت ویژه ای دارد، چون قرار است 
مشخصات مالی تان را وارد کنید. هکرها ممکن 
است به روش های مختلف بخواهند مشخصات 
مالی ش��ما را سرقت کنند. با رعایت کردن چند 
نکته می توانید جلوی آنه��ا را بگیرید و با خیال 

راحت خرید کنید. 
اولین نکته این اس��ت که ب��ه آدرس صفحه ای 

که به آن منتقل می شوید دقت کنید. یک هکر 
ممکن است صفحه ای ش��بیه صفحه پرداخت 
اینترنت��ی یک بانک را جعل کند و بعد از کلیک 
روی دکم��ه پرداخ��ت یا خرید، ش��ما را به آن 
صفحه هدایت کند. اگر دقت نکنید و مشخصات 
کارت تان را در این صفح��ه وارد کنید، در واقع 
مشخصات کارت را برای آقای هکر فرستاده اید! 
برای اطمینان می توانید آدرس اینترنتی صفحه 
پرداخت همه بانک ها را در س��ایت اصلی شان 
ببینید. همچنین دق��ت کنید که پورتال مورد 
نظر از پروتکل SSL استفاده کند. نشانه آن هم 
 https:// این اس��ت که ابتدای آدرس سایت با

 .http:// آغاز مي شود، نه با
نکته دیگر اینکه برای وارد کردن مشخصات از 
صفحه کلید اس��تفاده نکنید. اکثر پورتال های 

پرداخ��ت ی��ک صفحه کلی��د مج��ازی برای 
وارد کردن مش��خصات در نظ��ر گرفته اند که 
با اس��تفاده از کلی��ک ماوس می توانی��د از آن 
استفاده کنید. این موضوع دلیل ساده ای دارد. 
یکی از معمول ترین ش��یوه های هک، استفاده 
 Keylogger از نرم افزارهای��ی موس��وم ب��ه
اس��ت. کی الگرها این طور عم��ل می کنند که 
هرچی��زی که کارب��ر در محیط ه��ای مختلف 
تایپ مي  کند را در ی��ک فایل ذخیره می کنند 
و در اختی��ار هکر قرار می دهند. خیلی س��اده 
ممکن اس��ت تمام مش��خصات مالی شما هم 
در بین این چیزهای تایپ شده باشد. بنابراین 
برای وارد کردن مش��خصات مال��ی، از صفحه 
کلید مجازی پورتال های پرداخت الکترونیکی 

استفاده کنید. 

آدرس سايت
 دقت کنید که آدرس صفحه پورتال، یک آدرس جعلی نباشد و از پروتکل 
SSL استفاده کند. عبارت https در ابتدای لینک نشان دهنده این است 
که این صفحه اینترنتی از این پروتکل امن استفاده می کند.

محل وارد کردن شماره کارت
 در این قسمت باید شماره 16 رقمی کارت اعتباری تان را وارد کنید. این 
شماره روی کارت شما به صورت برجسته هک شده.

محل وارد کردن رمز دوم
 رمز دوم یا رمز اینترنتی کارت را می توانید از دستگاه های ATM بگیرید. 
در این قسمت باید این رمز را وارد کنید. دقت کنید این رمز، همان رمزی 
نیست که با آن از ATM پول برداشت می کنید. این رمز در واقع مخصوص 
خرید اینترنتی است. اگر دقت کنید در کنار این باکس تصویر کوچکی 
شبیه به ماشین حساب می بینید. اگر روی این تصویر کلیک کنید، یک 
صفحه کلید مجازی باز می شود که می توانید به کمک آن رمزتان را وارد 
کنید. برای امنیت بیشتر حتما از این شیوه استفاده کنید. 

CVV2 محل وارد کردن
 کد اعتبارسنجی دوم یا CVV2 یک عدد سه رقمی است که پشت 
کارت های اعتباری نوشته شده است. در این قسمت باید این کد سه رقمی 
را وارد کنید. 
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نگاهي به جديدترين نسخه 
سري بازي هاي لِگو که بر اساس داستان ارباب حلقه ها ساخته شده است

ارباب لگوها

 چهار  بازی برتر  
2012

Guardians of Middle-Earth
اگر از بازيکناني باشيد که بيشتر با کامپيوتر بازي  
مي کنند، حتما با سبک MOBA آشنايي داريد. 
بازي هاي��ي مانن��د League of Legends يا 
DOTA 2 از بازي هاي مطرح اين سبک به حساب  
مي آيند که در آنها چند نفر به صورت آنالين روي 
بازي تمرکز  مي کنند. اين سبک بازي با کامپيوتر 
طرف��داران زي��ادي دارد، اما بازيکنان کنس��ولي 
تاکنون بازي خاصي در اين س��بک نداشته اند. به 
 Monolithهمين دليل استوديوي بازي سازي
دس��ت به س��اخت ب��ازي Guardian of Middle-Earth زده تا 
بازيکنان کنسولي نيز بتوانند از اين س��بک دوست داشتني لذت ببرند. 
اين بازي با توجه به داستان ارباب حلقه ها ساخته شده و بازيکنان در اين 
بازي قهرمانان اين بازي را کنترل  و با يکديگر مبارزه  مي کنند. روند بازي 
مانند اکثر بازي هاي MOBA موجود دربازار اس��ت و  مي تواند هيجان 

خاص خودش را داشته باشد.

Far Cry 3
Far Cry 3 در اين مدت سروصداي زيادي به پا 
کرده اس��ت. Ubisoft با اين بازي سال 2012 را 
به شکلي رويايي به پايان رساند و توانست تحولي 
بزرگ در اين سري از بازي ها به وجود بياورد. يک 
بازي Open-World بس��يار زيبا که از هر نظر  
مي تواند ش��ما را جذب خودش کند. آزادي عمل 
بسيار زيادي در اين بازي خواهيد داشت و کارهاي 
مختلفي مي توانيد انجام دهيد. محيط هاي بازي 
بسيار زيبا طراحي شده اند و جزئيات خوبي دارد. 
ش��خصيت پردازي ها و داس��تان خوب بازي نيز از ديگ��ر جاذبه هاي اين 

عنوان به حساب  مي آيند. 

The Walking Dead
اين بازي که به صورت س��ريالي ب��راي دانلود در 
دسترس بازيکنان قرار گرفت، يک نوآوري بزرگ 
و يک تجربه بي نظير در دنياي بازي هاي رايانه اي 
بود. واکينگ دد که توانس��ت به عن��وان بهترين 
 Spike VGAs ب��ازي س��ال 2012 از مراس��م
انتخاب شود، از جمله بازي هاي بسيار خوبي است 
که حتما باي��د آن را تجربه کنيد. در اين بازي پنج 
قس��متي با ماجراهاي مختلفي روبه رو مي شويد و 
انتخاب هاي��ي که در آن انج��ام  مي دهيد، بر روند 
کلي بازي تاثير گذار است. شخصيت پردازي هاي بسيار خوب و داستان 
عالي از جمله المان هايي است که اين بازي را بسيار عالي جلوه داده است. 

Hitman: Absolution
مامور 47 يکي از شناخته شده ترين شخصيت ها 
دردني��اي بازي هاي رايانه اي به حس��اب  مي آيد. 
ت��ا کن��ون ماجراه��اي مختلف��ي را با اوپش��ت 
سرگذاشته ايم و اکنون در نسخه جديد اين سري 
از بازي ها که پس از شش سال راهي بازار شده، ما 
با يک ماموريت تازه روبه رو مي شويم. مامور 47 در 
اين نسخه راهي ماجرايي مي شود که انگيزه هاي 
ش��خصي در آن دخيل ش��ده و او براي يک هدف 
شخصي وارد اين درگيري بزرگ شده است. بازي 
از نظر گرافيک و داستان بس��يار شگفت انگيز است و در قسمت گيم پلي 
نيز دست شما را براي انجام دادن کارهاي مختلف بازگذاشته است. مراحل 
بازي بسيار هيجان انگيز است و توانايي انجام دادن کارهاي مختلف براي 

به پايان رساندن مراحل بازي را داريد.

در دنياي بازي هاي رايانه اي هميش��ه ش��اهد اين موضوع هس��تيم که 
بازي هاي مختلف از روي فيلم هاي بزرگ سينمايي ساخته مي شوند که از 
نظر خيلي ها اکثرا خوب از کار در نمي  آيند و کيفيت خوبي ندارند. اما لِگوها 
به ش��کلي ديگر دنياي فيلم هاي سينمايي را در قالب يک بازي رايانه اي 
لگويي پيش روي بازيکنان قرار  مي دهند. نسخه جديد اين سري بازي ها  
اين بار سري فيلم هاي »ارباب حلقه ها« را سوژه خود قرار داده  و با استفاده 
از فضاي سينمايي که پيتر جکسون در اين سري فيلم ها خلق کرده، قصد 

دارند بازيکنان را در بازي، به دنياي عجيب اين فيلم سينمايي ببرند.

به دنبال حلقه گمشده
داس��تان بر اساس آن چيزي که در س��ه فيلم اين مجموعه روايت شده، 
دنبال مي شود و اگر فيلم ها را ديده باشيد خيلي سريع متوجه روند داستان 
مي شويد. حلقه قدرت بعد از هزاران سال گمنامي  و تبديل شدن به يک 

افسانه، پيدا مي شود. نيروهاي پليدي و 
بدي به دنبال حلق��ه مي گردند تا با باز 
پس گرفتن آن بتوانند س��اورون را به 
قدرت بازگردانند اما در اين بين گروهي 
از انسان ها، اِلف ها، کوتوله ها و هابيت ها 
گرد هم مي آيند تا حلقه را در کوهستان 
ناب��ودي، از بين ببرند. ام��ا از زماني که 
آنها ب��راي عملي ک��ردن اين تصميم 
راه��ي ماجراجويي بزرگ مي ش��وند، 
اتفاق هاي  زيادي براي آنها رخ مي دهد 
که هم بس��يار هيجان انگيز است و هم 

مشاهده کردن آنها در قالب يک داستان لگويي بسيار لذت بخش و جالب 
توجه است. داستان بازي چيزي بيشتر از آن چيزي که در فيلم ها مشاهده 
کرده ايم را پيش روي شما قرار نمي  دهد اما تا همين اندازه نيز بسيار خوب 

از کار درآمده و  مي تواند شما را پاي بازي بنشاند.
س��ري بازي هاي لِگ��و از نظر گرافيک هميش��ه خوب ظاهر ش��ده اند و 
توانس��ته اند انتظارات را برآورده کنند. به همين دليل در اين نسخه هم 
شاهد عملکرد خوبي از گروه سازنده اين بازي هستيم. رنگ آميزي هايي 

بسيار خوب را در محيط بازي مشاهده مي کنيد و تنوع آنها بيش از همه 
نظر شما را به س��مت خودش جلب  مي کند. نورپردازي بازي در مقايسه 
با ديگر بازي هاي لِگو بهتر از کار در آمده و زيبايي خاص به بازي بخشيده 
است. محيط هاي بازي بسيار بزرگ تر طراحي شده اند و جزئيات بيشتري 
دارند. البته در اين محيط ها گاهي دير پردازش شدن آيتم هاي مختلف را 
مشاهده خواهيد کرد. طراحي شخصيت هاي بازي هم به خوبي صورت 
گرفته و ش��خصيت هاي محبوب سري ارباب حلقه ها به خوبي به صورت 
لِگو طراحي شده اند. جلوه هاي ويژه بازي مانند انفجار يا تخريب ها هم قابل 

قبول از کار در آمده اند.

شبيه فيلم واقعي
در اين نسخه از س��ري بازي هاي لِگو شاهد اين موضوع هستيم که براي 
ش��خصيت هاي بازي از صداي بازيگراني که در اين سري فيلم ها حضور 
داشته اند اس��تفاده شده است. در واقع 
براي شخصيت هاي بازي صداگذاري 
جديدي صورت نگرفته و ديالوگ هايي 
ک��ه در فيلم ه��ا مي ش��نويد را در اين 
بازي خواهيد ش��نيد. همچنين براي 
موسيقي  از موس��يقي سري فيلم هاي 

ارباب حلقه ها استفاده شده است.
ام��ا ب��ازي مانن��د نس��خه هاي قبلي 
هيجان انگيز است. محيط هاي بزرگ 
بازي باعث ش��ده اند بازيکنان بتوانند 
آزادي عمل بيش��تري را در طول بازي 
تجربه کنند. اين موضوع باعث شده حالت خطي بازي نيز تا اندازه زيادي 
کم شود و مراحل فرعي متعددي را در بازي ببينيم. مراحل اصلي بازي نيز 
جاي خودشان را دارند و تمام اتفاق هاي مهم را در اين بازي  مي بينيد. در 
اين بازي، کنترل شخصيت هاي مختلف را به دست  مي گيريد که هر کدام 
قدرت ها و قابليت هاي خاص خودشان را دارند. مراحل بازي و به خصوص 
معماهاي بازي هم به شکلي طراحي شده اند که براي حل کردن آنها بايد 

از قدرت هايي که ساير شخصيت ها دارند، استفاده کنيد. 

فرودوي پالستيكي!
نس�خه جديد س�ري بازي هاي لِگو  

توانس�ته دنياي ارباب حلقه ها را به 
خوبي به تصرف خ�ودش دربياورد. اين بازي يک 
ماجراجويي عال�ي  براي عالقه من�دان به دنياي 

ارباب حلقه ها و سري بازي هاي لِگو خواهد بود

 LEGO اکث�ر ما در زمان کودک�ي با
ب�ازي کرده اي�م. قطعه هاي کوچک 
پالس�تيكي که يک دني�ا خالقيت 
پيش روي مان قرار  مي دادند و ما را به 
دنياي ديگري  مي بردند. محبوبيت 
اين اس�باب بازي دوس�ت داشتني 
باع�ث ش�ده ام�روزه محص�والت 
LEGO.متنوع تري از آن را ببينيم
ها رفته رفته به سرگرمي هاي ديگر 

هم راه پيدا کرده اند و از همه بيشتر 
توانسته اند خودشان را در 

دني�اي بازي ه�اي 
رايان�ه اي نش�ان 

دهند. 
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 در عصری که 
همه چیز به سمت 
دیجیتالی شدن پیش 
می رود، فکر نمی کنید 
همراه داشتن 
خودکار و حیف و 
میل کردن کاغذها 
کمی کهنه شده 
باشد؟ دنیای فناوري 
پیشنهاد های خیلی 
بهتر و راحت تری 
دارد

هبشـت فراموشـکاران
از ساده ترین فناوري ها  برای به خاطر سپردن 

 و مدیریت کارهای روزانه تان استفاده کنید

  همیشه پای يک رايانه در میان است!
بسیاری از ما وقت زیادی از روزمان را در برابر رایانه به سر می بریم و 
اگر شما هم س�اعات زیادی از روز را پای لپ تاپ و کامپیوتر هستید، 

پیش�نهاد می دهیم آنها را به منشی ش�خصی تان تبدیل کنید تا 
کارها را به شما یادآوری کنند. 

  مثال C-Organizer یکی از آنهاس�ت. با استفاده از این 
برنامه می توانید کارهایی که باید بکنید را یادداشت کنید 
و چیزهای به درد بخور دیگری را هم در آن بنویسید. مثال 
دفترچه تلفن مفصل�ی از راه های ارتباطی رفقا بس�ازید، 

پسوردهایتان را در آن سیو کنید )که البته بحث امنیت شان 
با شماست( و خیلی کارهای دیگر. رابط کاربری آن ساده است و 

به زبان انگلیسی. قابلیت اشتراک گذاری روی شبکه داخلی هم دارد. 
bit.ly/T5gqU3 :برای دانلودش می توانید به این آدرس بروید

   نرم افزار دیگر پیشنهادی ما نرم افزار لیدر تسک است. این نرم افزار 
را می توان یکی از بهتری�ن و کامل ترین نرم افزارهای موجود در این 
زمینه دانس�ت که از آن می توانید برای مدیریت کارها، جلس�ات و 
تماس هاي روزانه تان اس�تفاده کنید. نکته خوب ماجرا این است که 
در این نرم افزار می توانید اقدامات خود را به صورت ساختار درختي 
و در موضوع�ات مختلف گروه بندی کنید و آنه�ا را به افراد گوناگون 
ارتباط دهید یا برای آنها اولویت تعریف کنید. برای دانلود این برنامه 

bit.ly/LpK7ww :می توانید به این آدرس بروید

  اپلیكیشن های اسمارت فون
اين روزها ديگر زمان چسباندن برگه های رنگی روی در يخچال و بستن نخ و نوشتن 
و ضربدر زدن روی دس�ت با خودکار گذشته و به نظر هیچ همراهی از همین تلفن 
همراه که لقب همراه را به دوش می کش�د با ما همراه تر نیست. در شبانه روز بارها 

و بارها به صفحه نمايش آن نگاه می کنید که مبادا چیزی را از دست داده باشیم. 
  حاال در شروع سال 2013، به تعداد آدم ها اپلیكیشن  هست برای يادآوری کارها! 
يكی از درست و درمان هايشان remember the milk يا همان »پاک يادت نره!« 
خودمان اس�ت. اين سايت يكی از اولین س�رويس هايی است که در اين 
زمینه حق آب و گل دارد و کاربران زيادی با آن آشنا هستند. چیزی 
که اين سرويس را نسبت به رقبايش متمايز می کند، انعطاف بسیار 
عالی و سینک شدن راحتش با سرويس های ديگر است. برای مثال 
می توانید اکانت ت�ان remember the milkتان را با جی میل و 
گوگل تسک سینک يا يكسان سازی کنید. همچنین می توانید از 
س�یری اپل برای ايجاد وظايف روزمره استفاده کنید. اگر کاربر اين 
سايت ش�ويد، امور روزمره تان همه جا روی س�ايت و اپلیكیشن های 

اندرويد، آی او اس و بلک بری در دسترس تان خواهند بود. 
  اپلیكیش�ن ديگری که می توانیم به ش�ما معرفی کنیم، Wunderlist اس�ت. 
موضوع اينجاست که خیلی از نرم افزارهای يادآوری کارهای روزانه،  رابط کاربری 
پیچیده ای دارند و فقط بايد يكی، دو ساعت در روز وقت بگذاريد که کارهای انجام 
شده را روی آنها عالمت بزنید و کارهای جديد را وارد کنید اما Wunderlist اين 
مس�اله را حل کرده و آنقدر ساده و سريع اس�ت که از کار کردن با آن شگفت زده 
می ش�ويد. اين اپلیكیش�ن برای ويندوز، مک، لینوکس و ضمنا سیس�تم عامل 

موبايلی اندرويد ارائه شده.

  استفاده از سايت های يادآوری وظیفه
وقتی پشت کامپیوتر هستیم، احتمالش زياد است که به اينترنت وصل باشیم و با 

اين حساب شايد استفاده از اينترنت يكی از راه های مفید ديگر باشد. 
خوبی سايت ها نسبت به نرم افزارها اين است که اوال تحت وب  هستند و همیشه در 
دسترس.  يعنی الزم نیست حتما پای کامپیوتر خودتان باشید، هر جا که اينترنت 
باشد می توانید با آنها کار کنید. ضمنا قابلیت هايی مثل يادآوری کارها از راه های 
غیر مستقیم دارند که اين از عهده نرم افزارهای ويندوزی خارج است. برخی از 
اين وب س�ايت ها حتی می توانند وظیفه ش�ما را در زمان خاص مورد نظر شما به 

وسیله ای میل و اس ام اس به اطالع تان برسانند.
يک سايت ايرانی خوب برای راست و ريس کردن کارها taskonline.ir است. در 
اين سايت می توانید انواع و اقسام وظايف از زنگ زدن به فالن دوست يا شرکت 
در جلسه گرفته تا کارهای دوره ای و روزمره ای مثل قرص خوردن روزانه يا امور 
ماهانه و ساالنه را ثبت کنید. بعد می توانید هر کدام را به وسیله رنگ های مختلف 
روی جدولی که در حس�اب کاربری تان است مشخص کنید تا با يک نگاه متوجه 

همه برنامه هايتان شويد. 
همچنی�ن می توانید تعیین کنید که برنامه هايتان را چند دقیقه قبلش به ش�ما 
يادآوری کند، يا س�ر وقتش. شیوه اطالع رس�انی هم از طريق ارسال پیامک به 
گوش�ی شماس�ت. در ابتدا 10 پیامک مجانی داريد اما برای استفاده بیشتر بايد 

حساب تان را شارژ کنید. برای شارژ حساب تان می توانید 
از سیستم پرداخت اينترنتی استفاده کنید که اگر با 

روش آن آشنا نیستید، صفحه 6 ضمیمه اين هفته 
مخصوص شماست. 

بخش اول: 
مدیریت وظایف شخصی
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ش��بکه اجتماعی لینکدین که به ش��بکه اجتماعی متخصصان مشهور 
است اخیرا آماری را منتشر کرده که در آن آمده است 61 درصد اعضای 
این شبکه که در این تحقیق شرکت کرده اند از لیست اقدامات پیش رو 
یا همان To-Do List استفاده می کنند. اگر تا اینجای کار خود را در 
بین این متخصصان احس��اس کرده اید باید بگویم که تنها 11 درصد از 
همین متخصصان جهانی موفق به انجام کامل لیست اقدامات پیش روي 
روزانه خود می شوند. ظاهرا این لیست تو دو یا اقدامات پیش  روی روزانه 
نقش مهمی دارند اگر چه ب��رای برخی از ما عمر آنه��ا تنها به پرکردن 
گذشته و شاید در روز به آن هم نگاه نمی کنیم چرا که از بس این لیست 

را پرکرده ایم از دیدن آن هم هراس داریم.
 مش�کل اول دقیقا همینجاس��ت. ش��ما بیش از حد این لیست را پر 
می کنید. یادتان باشد قرار نیست تمام اقدامات عقب افتاده خود را دقیقا 
امروز انجام دهید. بهتر است اقداماتی که برای انجام آنها چندان عجله ای 
ندارید را به روزهای دیگر بسپارید و مطمئنا می دانید که منظور من آن 
ضرب المثل معروف نیس��ت که کار امروز را به فردا مس��پار چون دقیقا 

منظور من این است که چطور کار امروز را از کار فردا جدا کنیم.
مشکل دوم احتماال این اس��ت که اصال نمی دانیم چطور این لیست را 
پر کنیم. یعنی اینکه وقتی کارهای امروز را از کارهای فردا یا فرداها جدا 
کردیم چطور آنها را در این لیست قرار دهیم. مطمئنا نوشتن یک لیست 
اقدامات پیش روی روزانه کارسختی نیس��ت. در عین حال برای نوشتن 
یک لیس��ت از اقدامات الزم نباید وقت زیادی صرف کنیم که نوشتن آن 
هم جزوی از اقدامات لیس��ت باشد. بهتر است فرمولی برای خود تعریف 
کنید که اقدامات روزانه شما به صورت زنجیروار به هم متصل باشند اما 
هیچ وابستگی الزمی به هم نداشته باشند تا با پاره شدن یکی از حلقه ها 
کل امور به هم بریزد. منظور من از اتصال زنجیروار این است که شما وقتی 
قرار است بعدازظهر کسی را ببینید باید پیش از این مالقات صبح با او قرار 
را دوباره هماهنگ کنید. اگر اقدام اول را انجام ندهید شاید اقدام بعدازظهر 
شما اقدامی بی فایده باشد. این ترتیب مهم است. یادتان باشد قرار نیست با 
پُر کردن این لیست به منظم ترین آدم جهان در همان روز اول مبدل شوید.

مشکل سوم این است که زمان زیادی برای اقدامات خود تعریف کنید. 
این یعنی دقیقا برعکس مشکل اول، لیست شما تنها چند اقدام کوچک 
را در بر بگیرد یا زمان آنها را مش��خص نکرده باشید. بهتر است به نوعی 
لیست اقدامات کوچک خود را حداقل در ذهن داشته باشید تا مثال اگر 
قراری به هم خورد یا توانستید کاری را پیش از زمان موعد انجام دهید به 
سراغ آن کارهای کوچک مانند زنگ زدن یا فرستادن ای میل بروید. به 
هر حال قرار است با این لیست برخی کارها را حتی زودتر از موعد مقرر 
بتوانید انجام دهید. اما اگر واقعا آنقدر سرتان خلوت است که این لیست 
تنها جای یک یا دو اقدام شماست شاید بتوان این لیست را تنها لیست 

یادآوری نامید و نه یک لیست اقدامات پیش رو!
مشکل چهارم ش��ما اقدامات و رخدادهای ناخواسته و کارهای غیرقابل 
پیش بینی است که دقیقا اکثریت کسانی که یک لیست ناموفق دارند این 
مشکل را عامل اصلی شکست لیست خود می دانند. برای روبه رو شدن با این 
مشکل کافی  است یکی از اقدامات غیرضروری لیست خود را حذف کرده و 
به آن کار بپردازید. توصیه می کنم سعی نکنید آن کار را در این لیست هضم 
کنید چون صرف نظر از کیفیت باقی کارهای لیست احتمال ناموفق بودن 
لیست را خیلی باال می برد البته این کارهای ناخواسته با پاسخ دادن به تلفن 
دوستان و آشنایان تفاوت دارد. اگر در حال انجام کاری هستید و احساس 
می کنید با پاسخ دادن به یک ای میل یا تلفن وقت را از دست خواهید داد 
بهتر است وقتی را در این لیست قرار داده و در آن زمان به صحبت با تلفن 
یا پاسخ دادن به ای میل بپردازید. روش محترمانه تر در تماس های تلفنی 
این است که به دوست یا تماس گیرنده ضمن عذرخواهی اعالم کنید که 

در فالن ساعت با او تماس خواهید گرفت.
خالصه حرف این است که هدف اصلی از مدیریت زمان افزایش بهره وری 

روزانه ماست و نه فقط صرفا انجام کارها.

احتماال... نه اجازه دهید بگويیم 
حتما برای شما هم پیش آمده که 
قرار ب�وده کاری را انج�ام دهید 
و آن را فراموش ک�رده و احتماال 
فراموش کردنش را تقصیر عنصر 
بی جان�ی به نام ي�اد انداخته ايد. 
بعد ه�م با اعتماد ب�ه نفس کامل 
گفته ايد يادم رفت�ه يا اگر جرات 
داشته ايد گفته ايد وقت نكرده ام.
ح�اال ق�رار اس�ت ب�ه اقدامات 
فناورانه ای که به ش�ما در تنظیم 
و استفاده از يک لیست اقدامات 
روزان�ه کم�ک می کنند اش�اره 

کنیم. بسیاری از ما وقتی صحبت 
از يک لیس�ت اقدامات روزانه به 
می�ان می آيد يک کاغ�ذ با چند 
خط نوش�ته به ذهن مان می آيد 
که قرار است آخر وقت چند تیک 
در براب�ر هر ي�ک از خط های آن 
بزنیم ام�ا در عصری که همه چیز 
ب�ه س�مت ديجیتال�ی ش�دن 
پی�ش م�ی رود، فك�ر نمی کنید 
همراه داش�تن خ�ودکار و حیف 
و میل ک�ردن کاغذها کمی کهنه 
ش�ده باش�د؟ دنیای تكنولوژی 
پیش�نهاد های خیل�ی بهت�ر و 

راحت تری دارد. 
توصی�ه ما ه�م اين اس�ت که از 
ساده ترين تكنولوژی ها برای به 
خاطر سپاری و مديريت کارهای 

روزانه تان استفاده کنید.
ب�رای اس�تفاده از تكنیک های 
اين پرون�ده نیاز ب�ه هیچ دانش 
فنی خاصی نداريد و با هر سطح 
اطالعاتی از پس شان برمی آيید. 
خیال ت�ان راح�ت! اگر س�والی 
داش�تید ای میل بزنی�د و هفته 
بعد جواب�ش را در صفحه ترفند 

بخوانید. 

راه هايي فناورانه براي مديريت زمان

  همه برای يک کار
تا اينجا راجع به اين صحبت کرديم که چطور می توانیم به کمک نرم افزارهای 
ويندوزی، س�ايت ها و اپلیكیش�ن های موبايل�ی به زندگ�ی روزانه مان و 
وظايفی که داريم س�ر و س�امان دهیم اما اگر عضوی از يک گروه باش�یم و 
بخواهیم کارها را تیمی انجام دهیم چه؟ حتم�ا بايد از همان نرم افزارهای 

فردی استفاده کنیم؟ دنیای وب و تكنولوژی پیشنهاد بهتری برای 
اين موضوع دارد و راه هايی را در اختیار ش�ما قرار می دهد که به 
وس�یله آنها بتوانید بین اعضا گروه ت�ان يک ارتباط هماهنگ 

برقرار کنید.
اپلیكیش�ن های اس�مارت فونی astrid.com يك�ی از اي�ن 
سرويس های اينترنتی است. اين اپلیكیشن در هماهنگ کردن 

کارهای گروهی به شما کمک می کند. مثال می توانید يک پروژه در 
آن تعريف کنید و برايش لیست وظايف و اعضا بسازيد. 

سپس به هر وظیفه ای که برای کسی تعیین می شود، اولويت انجام بدهید 
يا اگر دوس�ت داش�تید برای آن محدوديت زمانی تعیی�ن کنید. تعداد 
دفعات انجام�ش را وارد کنید و اگر رفقای گروه  آدم های فراموش�كاری 
هس�تند، وظايف را با ای میل به آنها يادآوری کنید. ضمنا شما می توانید 
با ساختن گروه های کاری مختلف ، از درهم ريختگی برنامه ها جلوگیری 
کنید. مزيت اس�تريد در اين اس�ت که الزم نیس�ت همه اعضا گروه تان 
کاربر گوشی های هوشمند باشند چرا که اين سرويس جدا از اپلیكیشن 
موبايلی اش، يک نسخه اينترنتی هم دارد که به راحتی از روی سايت در 

دسترس است.

  استفاده  از سرويس های وب کالد
چند وقت پیش تحقیقی در آمريكا انجام ش�ده بود و عده  زيادی از 
مردم در جواب اين س�وال که آيا سرويس های ابری، ربطی به آب و 
هوا دارند، جواب مثبت داده بودند اما شما حداقل اينطوری نباشید! 
س�رويس های ابری )Cloud( به س�رويس هايی گفته می شود که 
همان کار کامپیوتر شما را می کنند، منتها در يک کامپیوتر مرکزی 
)که سرور خدمات دهنده است(. فرض کنید شما می خواهید جواب 
دو به اضافه دو را بدست آوريد. اولین راه پیش رويتان اين است که 
ماش�ین حس�اب ويندوز را باز کنید و اين عملیات رياضی را در آن 
وارد کنید، اما راه دوم استفاده از ماشین حساب های اينترنتی و در 
س�اده ترين حالت، ماشین حساب گوگل اس�ت. کافی است همین 
2+2 را در گ�وگل وارد کنید تا جواب را به ش�ما بدهد. اين يک جور 
استفاده از س�رويس های ابری است. حاال بیايید موضوع را به بحث 
خودمان مرتبط کنیم و اينطوری در نظر بگیريم که يک فايل اکسل 

در اختیار داريم. در اين فايل ش�رح وظايف هر کدام از اعضا 
گروه و تقويم پیشرفت پروژه نوشته شده. برای هر تغییر 
يا اطالع رسانی نسبت به پیشرفت های انجام شده، شما 
بايد فاي�ل را اديت کنید، ذخیره کنید، به دوس�ت تان 

بفرستید و او دوباره اديت کند و برای ش�ما بفرستد اما به جای اين 
کار می توانید از س�رويس های کالد استفاده کنید. به اين شكل که 
همان فايل اکس�ل را روی سرور بسازيد و همه اعضا گروه را دعوت 
کنید که ببینندش. گوگل، همین رفیقی که روزی صد بار با او سالم 
و احوالپرس�ی می کنیم، يكی از بهترين سرويس های کالد را دارد. 
کافی است به docs.google.com برويد و فايل ها را بسازيد البته 
به تازگی مدتی اس�ت که گوگل اين س�رويس  را با س�رويس درايو 
ادغام ک�رده.  ضمنا اگر می  خواهید برای کاره�ای گروهی مختلف 
calendar.google. برنامه ريزی کنی�د، تقويم گوگل به نش�انی
com چاره کار شماس�ت. چ�ون جدا از ايفای نق�ش به عنوان يک 
تقويم معمولی، می تواند وظايف را س�اعت به ساعت ذخیره کند و 
به اعضايی که قادر به دسترس�ی به آن باشند، آنها را يادآوری کند. 
اگر سرچی در وب بزنید، آموزش های کار  راه اندازی راجع به اين دو 
سرويس را پیدا می کنید. ضمنا اگر تقويم شما میالدی است و تمايل 
به استفاده از تقويم شمسی داريد، سری به اين لینک بزنید تا 

آموزش اضافه کردن تقويم ايرانی را ببینید.
http://prblog.blogfa.com/post-534.aspx

بخش دوم: 
هماهنگی پروژه ها

محسن صحافی/ سردبیر سایت خبری فارنت
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Clouds & Sheep
یک بازی هیجان انگیز 
در دشتی پر از 
بره های بازیگوش. 
در این بازی یک گله 
گوسفند کوچولو 
و بامزه را به 
شما سپرده اند تا 
مراقبشان باشید، به 
آنها غذا بدهید و به 
عنوان یک چوپان 
نمونه انتخاب شوید. 
اگر خوب مراقب 
سالمت، تغذیه و 
تفریح آنها باشید، 
آنها با کلی بره 
کوچک و بازیگوش 
پاداشتان را خواهند 
داد

اندرويد

MX Player   1
پخش کننده های ویدئویي زیادی برای اندروید طراحی شده که 
بیشتر آنها فرمت های خاصی را به رسمیت می شناسند و بسیاری 
از فرمت های دیگ��ر را اج��را نمی کنند ام��اMX Player یک 
پخش کننده قدرتمند اس��ت که بر پایه یک سیستم رمزگشایی 
چندهسته ای س��اخته ش��ده و عملکرد بهتری را ارائه می دهد. 
این برنامه یک سری از امکانات مانند انتخاب آهنگ های صوتی، 
نمایش اطالعات و تهیه فهرستی از آهنگ ها و فایل های مورد نظر 
را روی نمایشگر امکان پذیر می سازد و به دلیل رابط کاربری ساده  
و منظمی که دارد به شما اجازه می دهد تمامی تنظیمات را حتی 
در حالت پرواز روی نمایشگر اعمال کنید. زیرنویس فیلم ها را هم 
می توانید با تنظیم یک گزینه روی نمایشگر مشاهده کنید. تنظیم 
جهت درس��ت نمایش��گر برای تعیین زاویه دید مناسب، کنترل 
روشنایی تصویر و انجام عملیات واکنش لمسی هنگام پخش فیلم 

از مهم ترین امکانات این برنامه است.

2   دیوار
این برنامه ایرانی در واقع همان صفحه نیازمندی های شماست که 
می توانید تمامی لوازمی که قصد فروش آن را دارید در معرض دید 
عموم قرار دهید و کاالهای مورد نیاز تان را از طریق آن مشاهده و 
خریداری کنید. در حقیقت این برنامه یک نیازمندی های رایگان 
است که همیشه با شماس��ت. آگهی های این برنامه شامل لوازم 
خانگی، وسایل نقلیه، کسب و کار، س��رگرمی و اوقات تفریح و.. . 

است و بر اساس موقعیت جغرافیایی تنظیم شده اند. 

3   بازار
بازار، فروش��گاه اپلیکیش��ن اندرویدی برای ایرانیان اس��ت. این 
فروش��گاه تعداد بس��یار زیادی از برنامه ها و بازی های اندروید از 
قدیمی  تا جدیدترین ش��ان را در اختیار کاربران ایرانی قرار داده 
اس��ت. فهرس��ت کاملی از انواع برنامه ها با موضوعات مختلف به 
همراه توضیحات مربوط به اپ، کد های کیوآر و چند اسکرین شات 
از محیط برنامه در بازار قرار دارد که می توانید به کمک آنها برنامه ها 

را نصب، دانلود وآپدیت کنید. 

4   آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی
این برنامه یک اپلیکیشن ایرانی کاربردی برای اندرویدی هایی است 
ک��ه می خواهند گواهینام��ه رانندگی بگیرند . ای��ن برنامه تمام 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی را با اطالعات کامل به ش��ما نشان 
می دهد تا دیگر مجبور نباش��ید کتاب آیین نامه را همه جا با خود 
ببرید. اگر هم مدت زیادی از گرفتن گواهینامه تان گذشته باز هم 
بد نیست به آن مراجعه کنید. شاید نیاز به یادآوری داشته باشید. 

قیمت این برنامه برای دانلود از روی بازار 300 تومان است.

دوزبازیبرایايرانسلیها
وقتیاسمXOياهماندوزخودمانمطرحمیشود

يادچهچیزیمیافتید؟
خیلیازمابیشترينخاطرهايكهازاينجوربازیها
داريممربوطبهكاغذهايزيرمیزيسركالسدرس
است.امااگردلتانبرايبازيهاتنگشدهوحريف
ميطلبید،ميتوانیدعبارتXOراازخطايرانسل
بهش�ماره8282پیامككنید.ش�یوهبازيبهاين
ش�كلاس�تكه9عددرويصفحهموبايلشمابه

عنوان9خانهXOدرنظرگرفتهميشوندوباهوش
كامپیوتریسیس�تمك�هموبازینامداردمس�ابقه

ميدهید.
برایانتخابه�رخانه،بايدع�ددآنرابعدازكلمه
.XO 1وبايكفاصلهبه8282بفرستید.مثالXO
هزينهبازیبهازایهرپیامكیكهدريافتمیكنید
50توماناستوبرایپیامكهایارسالیهزينهای

پرداختنمیكنید.

doodle fit از سری بازی های فکری-پازلی است که  هم در نسخه اندروید و هم در نسخه iOS عرضه شده. در 
این بازی باید شکل های موجود را در قالب شان قرار دهید تا طرحتان کامل شود. دودلت فیت مراحل زیادی دارد 

که با کامل کردن اشکال به پایان می رسد و حجم آن هم حدود 30 مگابایت است. 

 doodle
fit

اپ�ل

بازي موبايل

2 1
34

Sleep Talk Recorder   
این اپلیکیشن یک برنامه جالب برای ضبط کردن صدا در خواب است. اگر تا به حال کسانی به شما 
گفته اند که در خواب حرف می زنید و خودتان مطمئن نیستید، بد نیست این برنامه را امتحان کنید. 
این برنامه با نرم افزارهای معمولی ضبط صدا بس��یار متفاوت اس��ت. فیلترهای قدرتمند و حساس 
آن صدا  را با وضوح بس��یار و ب��دون کوچک ترین نویزی ضبط می کنند. ثب��ت دقیق زمان ضبط و 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی از امکانات این برنامه است.

  Smart Office 2    
این برنامه فایل های آفیس را در گجت های اپل ویرایش می کند، آنها را تبدیل به pdf کرده و برای 
پرینت گرفتن به پرینتر ارتباط می دهد. تمام قابلیت های word مثل انتخاب فونت، رنگ، چپ چین 
و راست چین کردن، قابلیت نمایش اطالعات فایل، قابلیت ایجاد نمودار با استفاده از فرمول،  قابلیت 
نمایش به طور اس��الید، نمایش سه بعدی متون، قابلیت به اش��تراک گذاری با برنامه دراپ باکس 

و قابلیت به اشتراک گذاری با گوگل داکس از امکانات خوب این برنامه است.

Extreme FX Pro  
اگر به فیلم های هیجانی و اکشن با جلوه های ویژه عالقه مندید احتماال این برنامه به دردتان می خورد. 
Extreme FX Pro اپلیکیش��نی برای ایجاد جلوه های ویژه در صحنه های مورد عالقه تان است.  
از پرواز س��فینه های فضایی روی حی��اط خانه تان گرفته تا یک موجود غول پیکر در فضای س��بز را 
می توانید با این برنامه ایجاد کنید. افکت ه��ای صدا، موزیک پس زمینه و قابلیت گرفتن خروجی با 

رزولوشن باال از مهم ترین امکانات این برنامه است.

SMS
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www.WorldoMeters.info
برای شما هم جالب است بدانید در هر لحظه در این 
کره خاکی چند نفر به دنیا می آیند، چند نفر می میرند 
یا چند ای میل در سراسر دنیا فرستاده می شود؟ این 
سایت آمار و اطالعات لحظه ای جهان را در مورد هر 
موضوعی که بخواهید از مصرف آب و انرژی تا خوانده 
شدن کتاب و خرج کردن پول را در اختیار کاربرانش 
قرار می دهد. به محض اینکه وارد آن شوید از دیدن 
صفح��ه اول  و  تغیی��ر لحظه اي آمارها ش��گفت زده 
خواهید شد. این سایت به بیشتر زبان های زنده دنیا 
از جمله فارس��ی قابل تبدیل است. اگر دوست دارید بدانید در سیاره تان زمین 

چه می گذرد این سایت را از دست ندهید. 

live.irib.ir
حتما پیش آمده که تلویزیون در حال نش��ان دادن 
یک مسابقه فوتبال از تیم مورد عالقه تان یا یک برنامه 
جالب باش��د و ش��ما به تلویزیون دسترسی نداشته 
باشید اما به اینترنت چرا. یک راه برای اینکه رایانه خود 
را تبدیل به تلویزیون کنید استفاده از پورتال پخش 
زنده صدا و سیماست. این سایت تمامی شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی را ب��رای پخش زنده در اختیار 
کاربران قرار داده است. حتی شبکه هایی که در شهر یا 
استان شما پخش زنده ندارند. نگران سرعت اینترنت 

هم نباشید، با همین سرعت پایین هم می توانید شبکه ها را دریافت کنید.

www.imo.im
 imo برای خوره ه��ای برنامه های چت، س��رویس
یکی از کاربردی ترین سایت هایی است که می توانید 
تص��ور کنید. بنابرای��ن اگر زیاد اهل چ��ت  کردن با 
دوستانتان هستید این س��ایت را به خاطر بسپارید. 
چون ممکن است زمانی جایی باشید که نرم افزارهای 
مخصوص چت در اختیارتان نباش��د و این برنامه ها 
روی سیس��تمی که پش��ت آن نشس��ته اید نصب 
نشده باش��د. وقتی وارد این سایت شوید تمامی این 
نرم افزاره��ا را می بینید و کافیس��ت روی آن کلیک 
کنید و با نام کاربری و پس��ورد خود وارد شوید. حاال می توانید با خیال راحت با 
دوستان خود گفت و گو کنید بدون اینکه زحمت نصب کردن برنامه ای را بکشید.

www.PrintWhatYouLike.com
احتماال برایتان پیش آمده که وارد سایتی شده اید که 
از یکی از مطالبش خوشتان آمده   یا به آن نیاز دارید. 
بعضی از سایت ها قس��متی دارند که در آن به کاربر 
اجازه داده ش��ده   از مطالب مورد نظر پرینت بگیرد. 
ولی در برخی سایت ها این امکان وجود ندارد. بنابراین 
اگر به چنین موردی برخورد کردید، این س��ایت یار 
شماس��ت! کافیست آدرس س��ایت مورد نظرتان  یا 
لینکی که می خواهید از آن پرینت بگیرید را در محل 
مورد نظر کپی پیست کنید. سایت با تجزیه و تحلیل 
جالبی قس��مت مورد نظرتان را بسته به درخواست شما جدا کرده و برای چاپ 

تحویل تان می دهد. این طوری کاغذ هم هدر نمی رود.

www.DarooYab.ir
در اینک��ه مص��رف خودس��رانه دارو خوب نیس��ت 
حرفی نیس��ت. همه دکترها و متخصصان هم آن را 
توصیه می کنند اما بسیاری از ما به این توصیه عمل 
نمی کنیم و به محض اولین نشانه های سرماخوردگی 
یا س��ردرد به س��مت داروها و قرص هایی که به طور 
تجربی می دانیم درمان درد اس��ت می دویم. اما یک 
توصیه دوس��تانه، حاال که می خواهید خودس��رانه 
دارو بخوری��د بهتر اس��ت با مراجعه به این س��ایت 
اطالعات دارویی خ��ود را باال ببری��د. دارویاب یک 
بانک اطالعات است که در مورد انواع داروهای شیمیایی و گیاهی و محصوالت 
آرایشی بهداشتی که در داروخانه ها یافت می شود اطالعاتی را به کاربران می دهد.

LockOnGallery    
اگر می خواهی��د گالری خ��ود را قفل 
کنید تا هیچ ک��س عکس ها، فیلم ها و 
موزیک هایت��ان را نبین��د از این برنامه 
اس��تفاده کنید. زمانی که به کمک این 
برنامه گالری خود را قفل می کنید فقط 
شخص ش��ما آن هم با پسورد می تواند 
وارد ش��ود. امکان دیگر این برنامه این 
است که اگر در مدت زمان خاصي سراغ 
موبایلتان نروید به ص��ورت اتوماتیک 

گالری  را قفل مي کند.

I am Here    
این ی��ک برنامه جالب از نوکیاس��ت 
برای اینکه بدانید دقیقا کجا هستید. 
ای��ن برنام��ه رایگان به ش��ما کمک 
می کن��د ت��ا در هر ج��ای جهان که 
ایستاده باش��ید موقعیت دقیق خود 
را در یابید. اگر می خواهید به س��فر 
بروید آن هم به مناطق و ش��هرهایی 
که اطالع��ات چندانی درب��اره آنها 
نداری��د حتما این برنام��ه را دانلود و 

نصب کنید.

QuickStocks    
برای تاجران بزرگ و کس��انی که به 
نوعی ب��ا واردات و صادرات کاالهای 
اساس��ی درگیرن��د یا اه��ل خرید و 
فروش سهام هستند دانستن قیمت 
دقیق سهام، کاال و ارز در بازار جهانی 
مهم اس��ت. این اپلیکیشن سیمبین 
آخرین اخبار و اطالع��ات مربوط به 
نوس��انات قیمت و تغییرات جهانی 
س��هام، کاال و ارز را در اختی��ار کاربر 

قرار می دهد. 

Hard Drive Inspector    
حفاظت از اطالعات و داده های ارزشمندی که در  هارددیسک ذخیره شده یکی از دغدغه های 
اصلی بیشتر کاربران است. متاسفانه اکثر هاردهای کامپیوتری چه اینترنال و چه اکسرنال یکی 
از غیرقابل اطمینان ترین حافظه های موجود هس��تند و ممکن است در اثر کوچک ترین ضربه 
یا ویروس��ی از بین بروند. مهم تر از خود  هارد اطالعات موجود در آن است که ممکن است هرگز 
نتوان آنها را بازیابی کرد  یا اگر امکان آن باش��د سخت و پرهزینه است. برنامه این هفته مان یک 
نرم افزار قدرتمند، ایمن و س��اده برای اطمینان از وضعیت سالمت  هارد دیسک شماست. اگر 
به محض اینکه هاردتان دچار مش��کل شد، صدای خش خش می داد یا گاهی صفحه آبی با متن 
س��فید رو مانیتور  دیدید، بد نیست از این نرم افزار اس��تفاده کنید تا عیب ها را تشخیص دهد و 
 Hard Drive Inspector جلوی اتفاق هاي تلخ و غیرمنتظره را بگیرد. با استفاده از نرم افزار
می توانید ش��رایط کنونی پارامترهای مهم یک  هارددیس��ک که با کارآیی و پایداری آن رابطه 

مستقیم دارند را کنترل کنید.

WWW.BAGHBAGHO.COM
مدرسهخوشحالها
هر وقت که اسم يادگیری می آيد  اکثر ما ياد مشق 
و دانش�گاه و کالس درس می افتی�م. اما يادگیری 
هنرهای دم دس�تی جورواجور احتم�اال آخرين 
چیزی است که از آن خسته خواهید شد. پس اگر 
ساعت ها  يا حتی دقايقی در طول شبانه روز داريد 
که نمی دانید چگونه آنها را پر کنید ما يک پیشنهاد 
خوب داريم. چطور است به کالس آشپزی برويد يا 
خیاطی  يا ساختن گل چینی؟ نگران نباشید! کسی 
نمی خواهد در اين سرمای زمستان از خانه بیرونتان 
کند تا مسافت طوالنی را برای حضور در يک کالس 
آموزشی طی کنید. بعضی آدم های خوش ذوق اين 

کالس ها را به خانه ها آورده اند.
 بغبغ�و ي�ک وب�الگ آموزش�ی اس�ت. ن�ه از آن 
س�ايت های علمی خش�ک و بی روح. يک وبالگ 
متن�وع و رنگارن�گ که نب�وغ و بامزگ�ی حتی از 
اسمش هم می بارد. مطالب متنوع و جالبی در مورد 
انواع هنرها و سرگرمی ها مانند خیاطی، آشپزی، 

بافندگ�ی، دکور و تزئین، ب�ازی، فناوری های روز 
و خالصه هر چه که فكر کنی�د در اين وبالگ پیدا 
می ش�ود. فكر می کنید کالسی باش�د که به شما 
آم�وزش ده�د از توپ بس�كتبال کیف بس�ازيد  
ي�ا از ظ�رف يكبار مصرف عروس�ک؟ ت�ا به حال 
سودوکو حل کرده ايد؟ وقتی وارد مراحل سخت تر 
می ش�ويد گیر می کنید؟ حتی راه س�اده و سريع 
حل کردن سودوکو را هم می توانید در بغبغو پیدا 
کنی�د. يكی ديگر از بخش های جالب اين س�ايت 
اين اس�ت ک�ه می توانید هر آموزش�ی ک�ه به آن 
نیاز داريد را درخواس�ت دهید و مديران س�ايت 
حتم�ا آن را در دس�تور کار خود ق�رار می دهند. 
می توانی�د در اين س�ايت عضو ش�ويد تا آخرين 
اخبار و اطالعات به ای میل ش�ما فرس�تاده شود. 
می توانید در نظرسنجی های وبالگ شرکت کنید و 
اگر مشغول يادگیری و آموزش هنر خاصی هستید 

آن را به وبالگ پیشنهاد بدهید.

مطالب متنوع و 
جالبی در مورد 
انواع هنرها و 
سرگرمی ها مانند 
خیاطی، آشپزی، 
دکور و تزئین، 
بازی، فناوری های 
روز و خالصه هر 
چه که فكر کنید 
در اين وبالگ پیدا 
می شود

سیمبین

نرم افزار ویندوز
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اينجا ويترين 
ديجيتال است!
خروجی اين صفحه 
قرار نيست به شما 
برترين محصول 
بازار را معرفی کند. 
ما در صفحه ويترين 
صرفا چند رقيب را با 
هم مقايسه می کنيم 
و انتخاب نهايی با 
شماست. همچنين 
بد نيست يادآوری 
کنيم که قيمت های 
اين صفحه حدودی 
هستند و ممکن است 
در درج مشخصات، 
خطاهای کوچکی رخ 
داده باشد

س�ال ها پی�ش لپ تاپ ها ام�كان حم�ل کامپیوتر 
ش�خصی را فراهم کردند و حاال تبلت ها با اين ايده 
که فاصله بی�ن گوش�ی ها و نت بوک ه�ا را بردارند 
و در واق�ع رايانه ه�ای قابل حم�ل را، قابل حمل تر 

کنند، راهی بازار ش�ده اند. تبلت های هفت اينچی 
کوچک تري�ن اعضای اي�ن خانواده هس�تند که به 
دلی�ل وزن کم و ابع�اد جمع و جورش�ان طرفداران 
خاص خ�ود را دارند. اگر بدانی�د می توانید به جای 

حمل يک لپ تاپ سه کیلويی يک تبلت 300 گرمی 
را همراه داشته باشید احتماال طرفدارشان خواهید 
شد. اين هفته در صفحه »ويترين« سراغ تبلت هاي 

هفت اينچي رفته ايم. 

دا 
آي

دي
حم

يرم
ام

   16GB حافظ��ه داخل��ی   Dual-core 1.0 GHz  :پردازن��ده 
 نمايش��گر 7  اين��چ 600× 1024   سیس��تم عام��ل اندرويد 4.0.3

   وزن 345 گرم
اين محصول دومین تبلت از سری تبلت های هفت اينچی گلکسی 
اس��ت که سامس��ونگ به تازگی آن را معرفی کرده اس��ت، از نظر 
طراح��ی ظاهری تفاوت چندانی با مدل  پی��ش از خود ندارد اما به 
لحاظ فناوری مهم ترين پیش��رفتی که نسبت به مدل قبل در آن 
ديده می شود سیستم عامل جديدتر و سخت افزار قدرتمندتر است. 
Galaxy Tab 2 ضخامت بیشتر با وجود همان وزن را دارد و يکی 
از سبک ترين تبلت های هفت اينچی موجود در بازار است. يکی از 
مهم ترين ويژگی های اين تبلت که شايد برای بسیاری از کاربران 
جالب توجه باشد پشتیبانی از میکرو سیم کارت است. با اين روش 
به جز تبلت، يک تلفن هوشمند هم در اختیارتان است که می توانید 

به راحتی با آن تماس بگیريد و از طريق هندزفری صحبت کنید.

حدود قیمت:
1/190میلیون تومان

حدود قیمت:
2/040میلیون تومان

پخش کننده های موسیقی صرف نظر از قیمتشان امکاناتی 
دارند که در تمامی آنها مشترک است. ابتدایی ترین و در 
عین حال اصلی ترین امکانات ی�ک پخش کننده آنهایی 
هستند که بیشترین لذت را از شنیدن موسیقی به شما 
می دهند. تعدادی از خوش قیمت ترین پخش کننده های 

موسیقی موجود در بازار را با هم مرور می کنیم.

راهنمای خرید پخش کننده ها
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NApple - iPod Shuffle
آی پاد جزو پرطرفدارترين 
پخش کننده ه�ا در می�ان 
کاربران حرفه ای موسیقی 
اس�ت که البته مانند ساير 
محصوالت اپل نس�بت به 
رقبا قیمت باالتری دارد، اما iPod Shuffle  از سری 
ارزان ترين پخش کننده های اپل است که شايد نسبت 
به برخی محصوالت هم قیمت، امكانات کمتری داشته 
باش�د اما باز هم مانند ديگر محصوالت، کیفیت را بر 
کمیت مقدم دانسته است. جنس ظريف و محكم بدنه 
و کیفی�ت پخش صدای اين محص�ول غیرقابل انكار 
است. رنگ بندی متنوع و جذاب، باتری با نگهداری 
ش�ارژ باال و هدفون ب�ا کیفیت از ديگ�ر ويژگی های 

خوب آن است.
 2GB
  32 ohms
 29 × 31.6 × 8.7 mm
 12 gr

قوت: کیفیت باالی ساخت
ضعف: قیمت باال نسبت به محصوالت هم رده

قیمت: 180.000 تومان

Samsung - Galaxy Tab II P3100
کهکشان کوچک، شماره 2
نقطه قوت: کیفیت باالی ساخت و وزن کم

نقطه ضعف: دوربین نسبتا ضعیف

دوستان هفت اينچي من

  پردازن��ده  Nvidia Tegra 3 Quad-Core 1.2GHz   حافظ��ه 
داخلی 16GB   نمايشگر 7 اينچ 800×  1280   سیستم عامل اندرويد 

4.1   وزن 340 گرم
اين بار گوگل با ايسوس دست به يکی کرده تا برای اپل رقیب بتراشد. گوگل 
نکسوس 7 يک تبلت هفت اينچی اندرويدی است که با برند ايسوس به بازار 
آمده و امکانات خوبی دارد. پردازنده چهار هسته ای با فرکانس 1.3 گیگاهرتز 
و يک گیگابايت حافظه رم، آخرين سیستم عامل اندرويد با قابلیت آپديت و 
نمايشگر نسبتا با کیفیت از ويژگی های اصلی اين تبلت است. بدنه اين تبلت 
پالستیکی اس��ت اما کیفیت خوبی دارد و از نظر طراحی هم اگر چه گوگل 

ايده خاصی ندارد اما در مجموع در نگاه اول تصوير خوبی را نمايش می دهد.

Asus-Google Nexus 7
پیمان گوگل و ایسوس
نقطه قوت: شارژدهی باالی باتری

نقطه ضعف: دوربین دوم ندارد  پردازنده Apple Dual-core ARM Cortex-A9  حافظه 
 iOS 16    نمايشگر 7.9 اينچ × 1024   سیستم عامل GB داخلی

6   وزن 312 گرم
مدت زيادی اس��ت که تبلت های اپل با نام iPad جای خود را در 
بین کارب��ران ايرانی باز کرده اند. اپل اين ب��ار مدل های جديدی 
از تبلت ه��ای خود را با عن��وان iPad mini روانه ب��ازار کرده. 
تبلت های 7.9 اينچ��ی اپل از نظر طراحی و س��اخت مثل اکثرا 
 iPad 2 قابل قبول هستند و به لحاظ سخت افزاری تقريبا مشابه
هستند. iPad mini در دو رنگ مشکی زغالی و سفید نقره ای و 
 A5 Chipset 1GHz ويژگی هايی مانند پردازنده دو هسته ای
 WiFi و جديدترين سیس��تم عامل اپل به عالوه امکاناتی مانند

و 4G قصد دارد همچنان رقابتش را با اندرويدی ها ادامه دهد.

Apple-iPad mini
جانشین خلف آی پد

نقطه قوت: اسپیکرهای با کیفیت
نقطه ضعف: قیمت باال نسبت به رقبا

Sony - NWZ-B162
س�ونی از معتبرترين برندهای تولیدکننده لوازم 
صوتی و تصويری و از رقبای اصلی اپل در اين حوزه 
است و پخش کننده های اين شرکت به دلیل کیفیت 
و کارايی خوبی که ارائه می کنند معموال طرفداران 
خاص خود را دارن�د NWZ-B162 در رنگ های 
متنوع و جالبی طراحی ش�ده و به جز کیفیت صدا 

امكانات خوبی مانند ضبط و راديو دارد. 
 2GB
 5 Band
 90.9 × 23.3 × 15.2 mm
 28 gr

قوت: عمر طوالنی باتری
ضعف: پشتیبانی نكردن از برخی فرمت  ها

قیمت: 180.000 تومان

 iPad mini 
در دو رنگ 

مشکی زغالی 
و سفید نقره ای 
و ویژگی هایی 

مانند جدیدترین 
سیستم عامل 

اپل و شبکه نسل 
چهارم قصد دارد 
همچنان رقابتش 
را با اندرویدی ها 

ادامه دهد

حدود قیمت:
1/090میلیون تومان

 نگاهی به تبلت های 
هفت اینچی موجود  در بازار
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راهنماي خريد 
موبايل- بخش دوم

انتخاب گوش�ی موبایل مانند هر کاالی دیجیتال دیگري نیازمند 
داشتن اطالعاتی درباره ویژگی های فنی و تخصصی آن است که 
وقت زیادی از ش�ما نخواهد گرفت. در عوض اگر با دانس�تن این 
اطالعات ب�ه بازار موبایل بروید هم س�اده تر انتخ�اب می کنید و 
هم از انتخابتان پش�یمان نمی شوید. gsmarena.com  یکی از 
سایت های مرجع موبایل است که انواع موبایل از برندهای مختلف 
در آن بررسی ش�ده اند. می توانید قبل از خرید، با مراجعه به این 
سایت اطالعات الزم را در مورد گوشی ها کسب کنید. هفته گذشته 
برخي از ویژگي هاي مهم را که باید مورد توجه تان باشند بررسي 

کردیم و این هفته سراغ بخش دوم و آخرشان مي رویم.

طراحی
 طراحی ظاهری و جنس بدنه هم از ویژگی های 
بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنید. یک 
گوشی هر قدر هم پیشرفته باشد در نگاه اول با 
ش��کل ظاهری اش خودنمایی می کند. رنگ و 
ظاهری را انتخاب کنید که احتمال می دهید به 
این زودی ها از آن خس��ته نخواهید شد. جنس 
بدنه به دلیل ضربه های احتمالی ناخواسته ای 
که ممکن اس��ت به گوشی وارد شود باید نسبتا 
محکم و قابل قبول باشد. گوشی هایی با جنس 
بدنه ضعیف در اثر ضربه های فیزیکی خش  پذیرند یا می ش��کنند که البته 

در هنگام تعمیر شامل گارانتی نخواهد بود.

کیفیت صدا
 چه در گوشی های هوشمند و چه ساده کیفیت 
صدا مهم ترین اصل در انتخاب یک تلفن همراه 
است. به هر حال قبل از هر کاری موبایل را برای 
تماس تلفن��ی انتخاب می کنی��د. بنابراین در 
هنگام خرید حتما سیم کارت را در آن قرار داده 

و از کیفیت صدای آن مطمئن شوید.

عمر باتری
 گوش��ی های س��اده به دلی��ل اینکه ق��ادر به 
انج��ام اعمال س��اده تری هس��تند ناخودآگاه 
باتری کمت��ری مصرف می کنن��د. اما در مورد 
گوشی های هوشمند اوضاع کمی متفاوت است. 
اگر می خواهید گوش��ی هوشمندی خریداری 
کنید که با آن بازی کنید، به گش��ت و گذار در 
اینترنت بپردازی��د، فیلم ببینید و آهنگ گوش 
کنید باید به میزان نگهداری شارژ باتری گوشی 
توجه کنید. برای این کار حتما در هنگام خرید از 
فروشنده 24 ساعت زمان برای امتحان باتری بگیرید، مقایسه نوع باتری ها 

از طریق سایتی که در باالی ستون گفتیم را هم فراموش نکنید.

لوازم جانبی
 مهم ترین لوازم جانبی گوش��ی های موبایل شارژر، هدست و کابل اتصال 
USB است که در هنگام خرید باید از بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 

قیمت
 قبل از انتخاب گوشی بر اساس ویژگی هایی که 
ذکر شد ابتدا باید مش��خص کنید تا چه مقدار 
می خواهی��د برای یک گوش��ی هزین��ه کنید. 
امکانات بیشتر و بهتر طبعا هزینه باالتری دارد 
اما گران ترین گوش��ی الزاما بهترین آن نیست. 
ضمنا قبل از خرید از قیمت گارانتی آن اطمینان 
حاصل کنید و ترجیحا از نمایندگی های معتبر،  

موبایل بخرید.

  پردازن��ده ARM  Cortex A8 1.0GHz     حافظ��ه داخل��ی 
 8GB     نمايش��گر 7 اينچ 800× 1024      سیستم عامل اندرويد 

   4.0.3  وزن 350 گرم

 ديمو 700 يک تبلت هفت اينچي ايرانی اس��ت که قیمت مناسب 
با توجه به امکانات مهم ترين مش��خصه آن است. جنس پالستیکي 
بدنه اين تبلت بد نیست و به دلیل سبک بودن حس خوبی را هنگام 
کار کردن به کاربر منتقل می کند. از ويژگی های اين تبلت می توان به 
پردازنده يک گیگاهرتزی، سیستم عامل  اندرويد ، صفحه نمايش 7 
اينچي با رزولوشن 800 ×480 ، دوربین باالی صفحه نمايش برای 
داشتن مکالمه تصويری از طريق اينترنت و وجود سه کلید لمسی 
back، home و menu در سمت راست صفحه نمايش اشاره کرد. 

حدود قیمت:
790 هزار تومان

ت:
حدود قیم

940 هزار تومان

حدود قیمت:
450 هزار تومان

پیشنهاد ایراني

از ویژگی های این 
تبلت می توان 

به پردازنده یک 
گیگاهرتزی، 

سیستم عامل  
اندروید ، 

صفحه نمایش 
7 اینچي با 

رزولوشن
 480× 800  

پیکسل اشاره 
کرد

Dimo - 700
براي ایراني ها

نقطه قوت: قیمت مناسب با توجه به امکانات
نقطه ضعف: دوربین و حس لمس نمايشگر نسبتا ضعیف

    16 GB حافظ��ه داخلی    Cortex-A8 1GHz پردازن��ده  
نمايش��گر 7  اين��چ    1024× 600     سیس��تم عامل اندرويد 2.3     

وزن 400 گرم

تا همین چند وقت پیش 
اگر می خواستید تبلت 
بخريد احتماال انتخابی 
جز اپل و سامسونگ با 
قیمت های نسبتا باال 

نداشتید، اما حاال اتفاق 
خوبی که افتاده اين 

است که برخی برندها 
مانند لنوو هم اقدام به 

تولید تبلت های ارزان تر 
 Ideapad A1 .کرده اند

يکی از تبلت های هفت 
اينچی با قیمت مناسب 
است که کیفیت تصوير 
نسبتا مناسبی دارد. اين 
تبلت برای کاربرانی که 

به دنبال يک تبلت با 
امکانات متوسط و قیمت 

مناسب هستند گزينه 
خوبی است. 

Lenovo-Ideapad A1
تبلت از همه رنگ

نقطه قوت: دوربین دوم و رنگ بندی جذاب
نقطه ضعف: نسخه قديمی اندرويد

  پردازنده    ARM 1.5GHz    حافظه داخلی    8GB      نمايشگر 
7  اينچ 1024 × 600    سیستم عامل اندرويد 4  وزن 360 گرم

ViewSonic شايد آنقدرها از نظر کاربران تبلت برند معتبری 
نباش��د اما قیمت مناس��ب با توجه به امکانات مهم ترين ويژگی 
تبلت هفت اينچی اين شرکت است. مدل VB737 از امکانات، 
فنی خوبی مانند نمايشگر هفت اينچی با رزولوشن600× 1024، 
سیس��تم عامل اندرويد 4 با پشتیبانی از زبان فارسی، پردازشگر 
1.5گیگاهرتزی به همراه يک گیگابايت رم داخلی بهره می برد. 
يک ويژگی خوب اين تبلت برای دوس��تداران بازی پردازش��گر 
گرافیکی آن اس��ت که امکان اجرای بازی هايی با گرافیک باال را 
فراه��م می کند. از نظر طراحی هم به دلیل وزن س��بک و محیط 

کاربری آسان نمره نسبتا خوبی می گیرد.

ViewSonic  - VB737
برای خوره های بازی

نقطه قوت: پردازشگر گرافیکی قوی
نقطه ضعف: حافظه داخلی پايین

Energy Sistem -  1604 Sport
حافظ�ه داخل�ی 4 گیگابايت، نمايش�گر 
کوچک با کیفیت 96 × 64 پیكس�ل، راديو 
و قابلیت ضب�ط ص�دا از ويژگی های مهم 
اين پخش کننده اس�ت. اي�ن محصول در 
رنگ ه�ای متن�وع و ب�ا وزن ک�م طراحی 

شده است.
 4GB
 96 × 64
 67 × 26 × 09 mm
 17 gr

قوت: امكانات جانبی خوب
ضعف: طراحی و ابعاد نه چندان جالب 

قیمت: 110.000 تومان

Archos -10B Vision
ش�كل ظاهری و ابع�اد جالب اين 
دس�تگاه اج�ازه حم�ل آس�ان و 
بی دردسر آن را در هنگام ورزش، 
پیاده روی و فعالیت های پرتحرک 

به کاربر می دهد.
 4GB
 USB 2.0
 64 × 39.5 × 20.5 mm
 22 gr

قوت: حافظه داخلي 4 گیگابايت
ضعف: امكانات جانبی محدود

قیمت: 78.000 تومان

Creative - Zen Style M100
M100 از نظ�ر طراح�ی ظاه�ری يكی از 
بهترين محصوالت کريتیو است. امكانات 
اين دستگاه نسبت به قیمتش عالی است 
و کیفیت صدا و جنس هدفونش هم مانند 
ديگر محصوالت اين ش�رکت قابل اعتماد 

است.
 4GB
 128 × 128
 55.2  ×  44.2  ×  12.6 mm  
 33 gr

قوت: نمايشگر 1.4 اينچی
ضعف: راديو ندارد

قیمت: 155.000تومان



ترفند موبايلي هفته

ال
ــــ
ــــ
تــ
جي
دي

ـد
ــــ
ــــ
فنـ
ــر
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ت

14
 13

91 
ي 

3 د
به 

شن
يك

محدوده خطر!
راهنمايي هايي 
كه در اين صفحه 
گفته مي شوند 
ممكن است 
جزئيات فني 
داشته باشند و 
هر كاربري از 
عهده انجام شان 
بر نيايد. در 
صورتي 
كه احساس 
مي كنيد خطري 
متوجه شما يا 
اطالعات تان 
است، اين 
ترفندها را انجام 
ندهيد 

با سالم. چطور بعضی از سایت ها اي میل تبلیغاتی 
 می فرس�تند؟ آدرس اي می�ل م�ن را از کج�ا 

می آورند؟ 
 ب�ا س�ام روش ه�ای زي�ادی ب�رای فرس�تادن 
اي میل ه�ای تبلیغ�ات وج�ود دارد ام�ا در مورد 
آدرس اي میل شما که از کجا می توانند آن را پیدا 
کنند بايد عرض کنیم که خیلی ساده است چون 
زمانی که ش�ما در س�ايت های مختل�ف ثبت نام 
می کنید آدرس اي میل تان را در آن س�ايت وارد 
می کنید و ممكن اس�ت که آن سايت يا به صورت 
مستقیم برای ش�ما اي میل بفرستد يا کسانی که 
اي میل های تبلیغاتی ارسال می کنند با استفاده 
از نرم افزارهای جمع آوری اي میل )اس�پايدرها( 
با جست وجو در س�ايت های مختلف اي میل شما 
را به دست آورند. ما برای اين کار دو راه می توانیم 
به شما پیش�نهاد کنیم. يک اين که همیشه از دو 

آدرس اي میل اس�تفاده کنید يكی برای کارهای 
شخصی و ديگری برای اين گونه موارد مثل ثبت نام 
در سايت ها و. ... دوم اين که زمانی که اي میل های 
تبلیغاتی برای شما می آيد به جای پاک کردن آن 
اي میل می توانید گزارش اسپم به سرويس وب میل 
خود بدهید تا سیستم وب میل شما آن را به لیست 
اي میل های مزاح�م اضافه کن�د و از اين پس اگر 
از آن آدرس اي میل�ی دريافت کرديد مس�تقیما 
 به پوش�ه spam ش�ما برود پس ب�ه دنبال دکمه 
Mark as Spam در صندوق پست الكترونیكی 

خود باشید.
 هارد دیسک من 500 گیگ است ولی ویندوز عدد 
کمتری را به من نش�ان می دهد. آیا هارد دیسک 

من دچار مشکل است؟
اين سوال بسیاری از کاربران است چرا وقتی من 
يک هارد 320 يا 500 گیگابايت�ی يا يک ترابايتی 

خريداری می کنم فضای خالی ک�ه ويندوز از آن 
به ما نشان می دهد کمتر از مقدار هارد خريداری 
شده اس�ت، علت آن وجود cash هارد ديسک و 
همچنین مبنای محاسبه فضای خالی است که بر 
حسب هارد ديسكی که خريداری کرده ايد مقدار 
متغیر است. اين يک امر بسیار عادی است و هارد 

شما مشكلی ندارد.
من چند ماهی است در حال اس�تفاده از ویندوز 
هفت هستم. چند روز پیش برنامه ای نصب کردم 
که تمام تنظیمات دلخواه من روی ویندوز هفت را 
به هم ریخت. آیا راهی برای بازگردانی سیستم به 

حالت قبلی وجود دارد؟ 
 خوش�بختانه وين�دوز هفت برای ح�ل اين گونه 
مشكات برنامه خوب System restore را در اين 
ويندوز قرار داده است، روی start کلیک کنید در 
قسمت پايین که گزينه جست وجو وجود دارد اين 

رفع مشکالت سيستمی با حالت امن

سین جیم

محسن صحافی

 پاسخ به پرسش های
 ارسالی شما

 hamshahri.digital@
gmail.com

تصاويري از روند مهاجرت به حالت امن 

انتخاب گزينه تنظیمات کارخانه در اندرويد

تنظیمات کارخانه ای بازگردانید باید درنظر 
بگیرید که این کار باعث از دس��ت رفتن همه 
اطالعات شما خواهد شد، بنابراین اول نسخه 
پش��تیبانی تهیه کنید. بعد از این کار مجددا 

باید همه برنامه ها را نصب کنید. 
برای بازگش��ت ب��ه تنظیم��ات کارخانه به 
قس��مت تنظیمات گوش��ی بروید و سپس 
گزینه Backup & reset را انتخاب کنید، 
سپس طبق دستورالعمل های مشاهده شده 
روی صفح��ه نمای��ش پیش بروی��د. در این 

خصوص بعدها بیشتر خواهیم نوشت.

احتماال تاکنون اگر خودتان تجربه استفاده 
از سیستم عامل ویندوز در حالت موسوم به 
Safe Mode را نداشته اید بارها و بارها این 
اصطالح را شنیده اید. از این حالت در ویندوز 
برای عیب یابی یا انجام تغییراتی در سیستم 
عامل یا برنامه هایي که در حالت عادی قادر به 

انجام آنها نیستیم استفاده می شود.
اما اگر تا امروز فکر می کردید از این حالت تنها 
در سیس��تم عامل ویندوز می توان استفاده 
کرد بای��د بگویم در اش��تباه بوده اید. اگر در 
سیس��تم عامل ویندوز، به راحتی می توانید 
سیستم عامل را در حالی که برنامه های اضافی 
 Safe mode اج��را نمی ش��وند در حال��ت
راه اندازی کنید، همین کار را برای دس��تگاه 

اندرویدیتان هم می توانید انجام دهید. 

Safe Mode اص�ا ب�ه چ�ه درد 
می خورد؟

استفاده از حالت Safe Mode این قابلیت 
و امکان را به ش��ما می دهد ت��ا در مواقعی که 
حافظه موقت گوش��ی پرشده و کامال درگیر 
اس��ت و به قول معروف گوشی هنگ می کند 
یا مشکلی مانند کوتاه شدن زمان نگه داشتن 
ش��ارژ بات��ری اتف��اق می افتد ب��ه راحتی به 
عیب یابی دس��تگاهتان بپردازید. می توانید 
گوشی را در حالت Safe Mode راه اندازی 
کنید و ببینید آیا هنوز مشکل پابرجاست. یا 
حت��ی برنامه ای که بعد از نصب آن، گوش��ی 
دچار مشکل شده و قادر به حذف آن نیستید 

را پاک کنید.

 Safe Mode حاال چطور ب�ه حالت
برویم؟

در نسخه اندروید 4.1 به باال، برای راه اندازی 
در حال��ت Safe Mode کلی��د روش��ن و 
خاموش گوشی را فش��ار داده و نگه دارید تا 
منوی تنظیمات خاموش، روشن ظاهر شود. 
حاال دست خود  را  روی گزینه خاموش کردن 
گوش��ی نگه دارید، از ش��ما س��وال می شود 
آی��ا می خواهید گوش��ی خ��ود را در حالت 
Safe Mode راه اندازی کنید؟ طبیعتا باید 

گزینه OK را انتخاب کنید.
در نس��خه های قدیمی تر اندروید باید ابتدا 
گوشی را خاموش کنید سپس با نگه داشتن 
کلید روشن، خاموش مجددا گوشی را روشن 
کنید. کلید روش��ن، خام��وش را رها کنید و 
وقت��ی لوگویی را حین راه اندازی مش��اهده 
کردید، هردو کلید ک��م و زیاد کردن صدا را 
با هم فش��ار دهید. این دو کلید را تا وقتی که 
عالمتی به معنی راه     اندازی گوشی در حالت 
Safe Mode در پایین و سمت چپ صفحه 

نمایش دیده نشده، رها نکنید.

چطور عی�ب و ایراد گوش�ي را پیدا 
کنیم؟

 Safe Mode وقتی دستگاه خود را در حالت
)عبارت Safe Mode در پایین و سمت چپ 
صفحه نمایش نوشته شود( راه اندازی کردید، 
تنها برنامه هایی که هنگام خرید گوش��ی به 
طور پیش فرض روی گوش��ی نصب بوده اند 

را مش��اهده خواهید ک��رد. برنامه های��ی که 
خودتان نصب کرده اید غیر فعال شده و حتی 
ویجت هایی ک��ه روی صفحه قرار داده بودید 
را مش��اهده نخواهید کرد. از دستگاهتان در 
حالت Safe Mode استفاده کنید و ببینید 
آیا مشکالتی که داشتید اعم از هنگ کردن، 
ریبوت ش��دن خود به خود، مشکالت باتری 
یا کند بودن دستگاه در این حالت رفع شده 
یا نه؟ اگر عیبی مشاهده نمی کنید بنابراین 
مش��کل از یکی از آن برنامه ه��ا  یا بازی هایي 

است که روی دستگاهتان نصب کرده اید.
اگر به ن��ام آن برنامه پ��ی برده اید می توانید 
درحالی ک��ه برنامه های نصبی در این حالت 
 )Uninstall( غیر فعال شده اند آنها را حذف
کنید. با رفتن به قس��مت تنظیمات س��پس 
قس��مت برنامه ها و انتخاب برنامه مورد نظر 
آن را حذف کنی��د. اگر به تازگ��ی برنامه ای 
نصب کرده اید ابتدا همان برنامه  را پاک کنید.

بع��د از پاک ک��ردن برنامه ه��ا می توانید در 
حالت عادی و نه Safe Mode مجددا آنها را 
یکی یکی نصب کنید تا متوجه شوید مشکل 

از کدام یک از برنامه ها بوده است.
برای خروج از حالت Safe Mode کافیست 
دس��تگاه خود را یک بار خام��وش و مجددا 
روش��ن کنید. دستگاه شما با بارگذاری همه  
برنامه های نصب شده راه اندازی خواهد شد.

راه حل دیگری وجود دارد؟
اگر مش��کالت زیادی با دس��تگاهتان دارید 
و نمی خواهی��د به عیب یاب��ی آن بپردازید و 
تنه��ا می خواهید گوش��ی را ب��ه اصطالح به 

چگونه دس����تگاه 
اندرویدی خود را به 
 Safe Mode حالت

ببریم؟
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هر هفته با 
وبالگ نویسی- 2

هفته  گذشته نگاهی داشتیم به ماهیت کلی وبالگ و وبالگ نویسی. شما را با 
برخی از ظرفیت های وبالگ نویسی و وبالگ نویس بودن آشنا کردیم  و خیلی 
از ظرفیت های دیگرشان را در هفته های آینده بررسی می کنیم. شاید شما هم 
در برخی از این موارد استعداد داشته باشید و بتوانید از آن کسب درآمد کنید.

اما پیش از اینها، ش��ما نیاز به یک وبالگ دارید، وبالگی که توس��ط خودتان 
اداره ش��ود و خودتان آن را بگردانید تا با ش��رایط و نحوه  کار وبالگ ها بیشتر 
آشنا شوید و در ابتدا خودتان مدیر و سردبیر خودتان باشید تا به تجربه هایي 
گوناگون در این زمینه برس��ید. بعد از مدتی ش��ما باید به این نتیجه برسید 
که آیا عالق��ه ای به اداره کردن یک وبالگ دارید؟ آیا می توانید وبالگ نویس 
خوبی باش��ید  یا بهتر است شما به عنوان مدیر فعالیت کنید و چند نویسنده 

برای وبالگ شما مطلب بنویسند!؟
خوشبختانه برای ساخت وبالگ سرویس های ایرانی زیادی وجود دارند که به 
رایگان وبالگ شما را میزبانی می کنند و شما مي توانید بدون هیچ هزینه ای 

وبالگ اختصاصی خودتان را داشته باشید!
تقریبا همه این سرویس دهنده ها در مواردی مشابه یکدیگر هستند، شما در 
همه آنها می توانید مطلبی )در اغلب اوقات، وبالگ نویس ها به مطالبی که در 
وبالگ می نویسند پُست -Post- می گویند( بنویسید، برای مطلب عنوان، 
تاریخ و دسته بندی مناسب انتخاب و در آخر مطلبی را که نوشته اید منتشر 
کنید. برخی سرویس های وبالگ دهی امکانات بیشتری در اختیار شما قرار 
می دهند، برای مثال می توانید برای مطلبی که می نویسید کلمه عبور تعریف 
کنید تا آن مطلب برای همه در دس��ترس نباش��د و فقط خود شما یا افرادی 
که ش��ما کلمه عبور را در اختیارشان قرار می دهید 
بتوانند مطلب رمزگذاری شده شما را بخوانند، پس 
می توانید از این روش ی��ک وبالگ کاماًل خصوصی 
داش��ته باش��ید و فقط مثل یک دفترچه خاطرات 

مطالب را برای خودتان بنویسید.
همچنی��ن برخی از میزبان ها به ش��ما این امکان را 
می دهند که ب��رای هر وبالگ چند نویس��نده جدا 
تعریف کنید تا یک وبالگ گروهی داشته باشید، برای 
مثال شما مطالب آموزشی بنویسید و دوست شما که 
نویسنده دیگری در وبالگ شماست مطالب مربوط 
به اخبار تکنولوژی را پوشش دهد، اگر بتوانید از همین روش استفاده کنید 
و تعدادی نویسنده ثابت داشته باشید و مطالب با کیفیتي بنویسید احتمال 

موفقیت وبالگ شما زیاد است!
حاال سه نمونه از سرویس دهنده های وبالگ ایرانی را به شما معرفی می کنیم، 
هرکدام از این سرویس دهنده ها برای خودش��ان مزایا و معایبی دارند. بهتر 
اس��ت هر سه مورد را بررس��ی کنید و مطابق نیازتان میزبان مورد نظرتان را 

انتخاب کنید.
پرش�ین بالگ )persianblog.ir(: اولین سایت وبالگ دهی رایگان و 
ایرانی است که راه اندازی شده. پرشین بالگ تقریبا همه امکانات یک وبالگ 
نیمه حرفه ای را در اختیار ش��ما قرار می دهد، فقط کافی اس��ت به س��ایت 
پرش��ین بالگ مراجعه و در مرحله اول ثبت نام کنید. در مرحله دوم وبالگی 
بسازید و ش��روع به وبالگ نویسی کنید. برای شروع ثبت نام روی دایره قرمز 

رنگ موجود در سایت کلیک کنید.
بالگف�ا )blogfa.com(: چند هفته پیش، ۱۶آذر، جش��ن تولد هش��ت 
س��الگی بالگفا بود  و حاال بالگفا وارد نهمین سال فعالیتش شده است. شاید 
بالگفا موفق ترین سرویس ایرانی وبالگ دهی باشد، سرعت بسیار باال از جمله 
ویژگی های خوب این سایت است که با توجه به سرعت پایین اینترنت ما برای 
کاربران ایرانی بسیار مناسب است. ش��اید در نگاه اول بالگفا نسبت به دیگر 
سرویس های وبالگ نویسی امکانات کمتری داشته باشد، ولی در عوض شما 

در بالگفا یک سرویس باکیفیت و خوب را تجربه می کنید.
فقط کافیس��ت چند دقیقه وقت بگذارید و در بالگف��ا ثبت نام کنید تا مالک 
وبالگی شوید. من خودم وبالگ نویسی را سال ها پیش از بالگفا شروع کردم.

میهن بالگ )mihanblog.com(: میهن بالگ یکی دیگر از سایت های 
سرویس دهنده وبالگ وطنی است، شما برای داشتن وبالگ در این سرویس 
فقط نی��از به ثبت نام و س��اخت وبالگ جدید دارید. میهن بالگ نس��بت به 
پرش��ین بالگ و بالگفا امکانات بیشتری در اختیار ش��ما قرار می دهد، ولی 
متاس��فانه س��رعت بارگذاری صفحات و کیفیت س��رویس دهی آن از نظر 
خیلی ها کمتر از بالگفاست.بهتر اس��ت خودتان هر سه سایت گفته شده را 
نگاه و امکانات آنها را بررس��ی کنید و در آخر هر کدام برای شما بهتر است را 
انتخاب کنید. هفته های بعد همین جا در مورد موضوعات دیگري  مفصل تر 

صحبت می کنیم.

اگر می خواهید در تمام صفحات 
خود در باال و پایین صفحه، یک 
نوشته داشته باشید تا به عنوان 
سربرگ از آن استفاده کنید، در 
 منوی View گزینه 
Header and Footer را 
انتخاب کنید. در این صورت در باال 
و پایین صفحه دو کادر باز می شود 
که می توانید در آنها تایپ کنید. 
مثال می توانید عنوان صفحه یا 
شماره صفحه را به آن اضافه کنید. 
 Insert page اگر روی دکمه
number کلیک کنید، در محل 
مکان نما برای هر صفحه شماره آن 
صفحه اضافه خواهد شد. همچنین 
می توانید مواردی مانند تاریخ یا 
حتی ساعت نوشتن متن را هم به 
آن اضافه کنید.
ضمنا اگر عالقه مند هستید تا 
توضیحی برای یک کلمه اضافه 
کنید، می توانید با کلیک در 
کنار کلمه موردنظر و رفتن به 
منوی Insert و انتخاب گزینه 
 Footnote و سپس Reference
توضیح مربوطه را در انتهای صفحه 
یا انتهای کل فایل بنویسید.

این دستور تنها برای ورد 2003 
کار می کند و در ورد 2007 به باالتر 
تنها کافیست در فضای خالی 
باالی هر ورق دوبار کلیک کنید تا 
فضای هدر برای شما ایجاد شود. 
برای فوتر هم طبیعتا باید همین 
کار را انجام دهید. برای تنظیمات 
بیشتر هدر و فوتر در ورد 2007 و 
نسخه های باالتر باید از منوی باالي 
 Design صفحه به برگه
مراجعه کنید.

 ایجاد سربرگ 
پاورقی و شماره 
صفحات در آفیس

ویراستار رایگان
 براي درس و كار شما

ش�ما ممكن اس�ت ي�ك نويس�نده ي�ا دانش�جو يا 
وبالگ نويس که از لپ تاپ يا رايانه شخصی   به عنوان 
يك ماشین تحرير استفاده می کند، باشید و بخواهید 
مطلب تان را پس از نوشتن به استاد خود ارائه دهید يا 
در وبالگ تان منتشر کنید. به نظر شما نوشتن متنی 
پر از غلط اماليی و رعايت نكردن مس�ائل نگارشی و 
نش�انه گذاری چه تأثیری می تواند روی مطلب شما 

داشته باشد؟ 
چنانچ�ه زم�ان کاف�ی ب�رای تصحی�ح مت�ن يا 
نوش�ته هاي آن نداري�د اس�تفاده از نرم اف�زار 

ويراستیار را به ش�ما پیشنهاد 
می کنم تا ديگر بدون هیچ 

دغدغ�ه خاط�ری و ب�ه 
س�ادگی چند کلیك، 
مت�ن تايپی خ�ود را 
عاری از هرگونه غلط 

و اشتباهی کنید.
ويراستیار نرم افزاری 

توس�ط  ک�ه  اس�ت 
دبیرخانه ش�ورای عالی 

تهی�ه  اطالع رس�انی 
ش�ده و ب�ه راي�گان 
در اختی�ار کارب�ران 
ايرانی قرار گرفته که 
به ص�ورت يك افزونه 

روی نرم افزار واژه پرداز 
آفیس نصب می شود و به 

سهولت می توان در ويرايش و 
اصالح متون تايپی از آن استفاده 

کرد. 
حتی اگر پای رايانه خود نباشید و بخواهید در رايانه 
ديگری از امكانات اين نرم افزار استفاده کنید به شما 
پیشنهاد می کنیم سری به وب س�ايت اين نرم افزار 
Virastyar.ir/live بزنید و از س�رويس آنالين آن 
اس�تفاده کنید. در همین س�ايت می توانی�د افزونه 

آفیس را هم دريافت کنید.

جمله را وارد کنید: System restore بعد 
از بی�ن گزينه ه�ا system restore ظاهر 
می شود . پس از اجرای برنامه گزينه next را 
بزنید سپس در اين لیست آخرين تغییراتی 
که به وجود آمده اس�ت را می بینید که اکثرا 
مربوط به نصب برنامه هاس�ت، س�عی کنید 
آخرين تاريخی که در لیس�ت برنامه وجود 
دارد را انتخ�اب کرده و گزينه next را بزنید 
و بعد finish  را بزنید. سیستم ری استارت 
می شود و بعد از باال آمدن سیستم به حالت 

اولیه بازگردانده شده است.
بک آپ چیست؟ چه فرقی با ایمیج دارد؟

بك آپ يعن�ی پش�تیبان گیری از فايل ها و 
فولدرها که مانن�د عمل کپی کردن می ماند 
مثال به ش�ما می گويند از فلش مموری خود 
بك آپ تهیه کنی�د؛ يعنی از تمام فايل های 

خودتان ي�ك کپی تهی�ه کنی�د و در جای 
ديگری ذخیره کنید. ب�دون هیچ گونه نرم 
افزار خاصی و توسط خود ويندوز. اما ايمیج 
بیش�تر در مورد س�ی دی ها کارب�رد دارد و 
طوری اي�ن عمل انج�ام می ش�ود که مثل 
سی دی اصلی اس�ت ولی به صورت مجازی 
و اين عمل توس�ط برنامه ه�ای خاصی مثل 
Alcohol 120درص�د انج�ام می ش�ود که 
خروجی هايی با پس�وندهای متفاوت دارد. 
برای اجرای مجدد ايمیج ها شما نیاز به يك 
درايور مج�ازی داريد تا بتوانید فايل ايمیج 
خ�ود را اج�را کنید ک�ه می توان�د از طريق 
برنامه هاي�ی مث�ل Alcohol 120درصد يا 
Virtual Clone Drive ايج�اد ش�ود. 
تفاوت ديگر اين دو در تع�داد فايل های آن 
اس�ت که در عمل گرفتن بك آپ حاصل کار 

تعداد زيادی فولدر و فايل است ولی در ايمیج 
حاصل کار شما فقط يك فايل با پسوندهايی 
همچون iso، mdf يا ش�بیه اين هاست که 

بايد در يك درايو مجازی اجرا شوند.
به تازگی كامپیوترم رم ریدر را نمی شناسد 
و هنگام اتصال آن به سیستم هنگ می كند. 

علت چیست؟
 اگ�ر از پورت ه�ای USB پش�ت کامپیوتر 
استفاده می کنید و از سالم بودن آنها مطمئن 
هس�تید يا با ساير دس�تگاه های جانبی که 
پ�ورت USB دارن�د اس�تفاده می کنی�د، 
مش�كلی ندارد ممكن اس�ت رم ريدر شما 
چندکاره باشد که نیاز به نصب درايور دارد. 
اگر سی دی نصب را نداريد می توانید با نصب 
برنامه هايی مانندDriver Magician برای 

يافتن درايو مربوطه اقدام کنید.
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Wi-fi و راه های استفاده از آن
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 این هم راه حل پرندگانی که حوصله شان از نشستن روی سیم ها و شاخه ها سر 
رفته و از فناوري ارتباط بي سیم وای  فای استفاده می کنند.
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چهره ها و زندگی 
دیجیتال

محصوالتی که نام وای    فای روی شان درج باشند، می توانند 
برای اتصال به ش��بکه اینترنت ی��ا کاربردهای دیگر در یک 
شبکه وایرلس قرار گیرند. کاربران هنگام استفاده از وای فای 

می توانند در همان محدوده جا به جا شوند.
    

برای اینکه بتوانید از طریق وای  فای به اینترنت وصل شوید، 
باید به جز دس��تگاهی که از این ش��بکه پشتیبانی می کند، 
مودم یا به بیان درس��ت تر، روتری در محدوده وجود داشته 
باش��د که اینترنت شما را با این استاندارد شبکه کند. سپس 
ش��ما با جس��تجوی ش��بکه های موجود از طریق گوشی یا 
لپ تاپ تان، وارد آن ش��وید. اگر بخواهی��د در خانه اینترنت 
وای فای داشته باشید، هم می توانید از مودم های وایمکس 
ایرانس��ل یا مبین نت اس��تفاده کنید، ه��م اینکه برای خط 
ADSLتان، روتر وایرلس بخرید. قیمت ش��ان از حدود 60 

هزار تومان به باالست.
    

در محل ه��ای عمومی مثل اکثر رس��توران ها ش��بکه های 
وای فای مجان��ی وجود دارد که می توانید با جس��تجو روی 
گوش��ی تان به آنها وصل شوید. این ش��بکه ها نیازی به وارد 
کردن رمز ندارند. اما برای ش��بکه های خانگی، رمز ش��بکه 
مهم ترین بخش آن است. چون وای فای شما تا ده ها متر آن 
طرف تر برای همسایه ها قابل دسترس  است و اگر رمزش را 

داشته باشند، همه حجم تان دو روزه تمام می شود!
    

اگر ش��ک کرده اید که کسی به اینترنت شما دسترسی دارد 
یا نه، با مشاور کامپیوتری تان تماس بگیرید و از او بخواهید 
که راه چک کردن دس��تگاه های متصل را به ش��ما یاد دهد. 
ضمنا بهتر است جدا از تعویض رمز )Security key( شبکه 
ب��ه صورت دوره ای، نام کاربری و رم��ز عبور روتر را هم هر از 

گاهی تغییر دهید. 

این روش بر اس��اس روش��ی اس��ت که یکی از محققان دانشگاه  هاروارد 
روی آن تحقی��ق کرده و نتایج مثبتی به دس��ت آورده. در این روش باید 
سعی کنید عادت های منفی را رفته رفته حذف و فضا و انرژی الزم برای 
عادت های مثبت ایجاد کنید. دقت کنید که برای ش��روع هر کاری باید 
مقداری زمان و انرژی صرف کنیم. مثال اگر بخواهیم کتاب بخوانیم، باید 
بلند ش��ویم و برویم سراغ قفسه کتاب ها و کتاب مورد نظرمان را برداریم 
یا اگر بخواهیم وارد اینترنت ش��ویم باید پشت کامپیوتر بنشینیم و آن را 
روشن کنیم و منتظر شویم تا باال بیاید. در روش پیشنهادی ما باید انرژی 
الزم اولیه برای کار مثبت را کم کنی��م و این انرژی را برای کار منفی باال 
ببریم. مثال اگر می خواهید زمان استفاده از لپ تاپ یا موبایل تان را کمتر 
کنید، آن را کمی دورتر از همیش��ه بگذارید. با این کار هر بار که بخواهید 
به س��راغ آن بروید، باید وقت بیشتری بابتش صرف کنید. آن قدر به این 
کار ادامه بدهید تا میزان اس��تفاده شما از این وس��ایل به اندازه ای شود 
که دوس��ت دارید یا اگر می خواهید به درس و مشق تان برسید یا کتاب 
بخوانید، دفتر و کتاب تان را نزدیک خودتان بگذارید. سعی کنید جایی که 
برای کتاب خواندن انتخاب می کنید، دور از لپ تاپ یا کامپیوتر تان باشد. 
همچنین در این مواقع موبایل تان را کمی دورتر از همیشه بگذارید یا از 

حالت معمول خارجش کنید تا فقط در صورتی که زنگ خورد سراغش 
بروید. ضمنا با این کار هر بار که بخواهید دست از کتاب خواندن بردارید 
و به سراغ موبایل یا لپ تاپ تان بروید، باید انرژی بیشتری صرف کنید. 

فراموش نکنید ک��ه تغییرهای بزرگ، از همی��ن چیزهای کوچک آغاز 
می شود. مطمئن باشید نمی توانید به طور ناگهانی یک عادت بد را کنار 
بگذارید و یک عادت خوب در پیش بگیرید. پس از همین امروز ش��روع 
کنید، کامپیوتر و موبایل را از خودتان دور کنید و نزدیک وسایلی بنشینید 

که فکر می کنید برای شما مفیدترند.

دور باش و تنبل!
چطور در 20ثانيه عادت های بد ديجيتالي مان را ترک كنيم؟

همه ما ممکن است عادت های بدی داشته باشیم که دلمان بخواهد آنها را ترک کنیم. 
یکی از این عادت های بد، گذراندن وقت بیش از حد پای کامپیوتر، بازی و اینترنت 
است. چنین عادت هایی می تواند باعث شود از جنبه های دیگر زندگی غافل شویم 
و در نهایت احس�اس بدی نسبت به خودمان داشته باش�یم.  این هفته می خواهیم 
روشی را پیشنهاد کنیم که بتوانید از طریق آن به عادت های بد خودتان پایان بدهید.
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علي ضيا، مجري راديو و تلويزيون

آی ت��ی در زندگی من تاثير زي��ادی دارد و در 
كل رابطه خوبی با دني��ای تکنولوژی دارم اما 
مدت هاست تمام وس��ايل ديجيتالی ام بيکار 

شده  و به مرخصی رفته اند، به جز موبايلم. 
در واقع موبايلم مهم تري��ن نقش را در زندگی 
ديجيتالی من بازی می كند و هر اس��تفاده ای 
ك��ه قبال از وس��ايل ديگر داش��ته ام حاال جزو 

استفاده های موبايلم شده.
من با موبايل��م هر روز صب��ح ای ميلم را چک 
می كنم و به آنهايی كه نياز است پاسخ می دهم، 
ب��ه س��ايت ها و خبرگزاری های مختلف س��ر 
می زنم تا حواسم به اخبار روز باشد و خبرهای 
آب و هوا و ترافيکی را هم از همين طريق دنبال 

می كنم.
 اينطور بگويم ك��ه واقعا كم پيش می آيد برای 

كارهای اين مدلی، سراغ لپ تاپم بروم.
ضمنا من از موبايلم در زمينه ارتباطی هم بيش 
از اس��تفاده اصلی اش يعنی اس ام اس و تماس 
تلفنی بهره می برم. اگر نمونه هايش را بخواهيد 
بايد به اپليکيش��ن وايبر )Viber( اشاره كنم. 
وايبر برايم اس��تفاده زيادی دارد و هميشه به 
وسيله آن با دوستان در تماسم. همچنين وقتی 
س��فر می روم، از حال و هوای مسافرتم عکس 
می گيرم و برای خانواده وايبر می كنم تا بدانند 

در چه حال و احوالی هستم.
 موضوع اينجاست كه به سبب يکی بودن نوع و 
مدل گوشی من، مادر و خواهرم، هر سه نفرمان 
از اپليکيش��ن تنگو )Tango( هم اس��تفاده 
می كنيم و زمانی كه به داليل مختلفی از جمله 
س��فر مايل به اس��تفاده از تماس تلفنی روی 
شبکه جی اس ام استفاده نباش��يم، به وسيله 

اين نرم افزار با هم در ارتباطيم.
 اگ��ر فکر می كني��د قضيه به همي��ن جا ختم 
می شود سخت در اش��تباهيد چون من حتی 
خيل��ی از برنامه ه��ای تلويزيون��ی را هم روی 
موبايلم و از طريق اينترنت بی سيم خانه يا دفتر 

كار دنبال می كنم و می بينم.
زياد اهل بازی با موبايلم نيستم. پيشترها زياد 
بازی می كردم و هر وقت بين كارهايم وقت آزاد 
پيدا می كردم سريع س��راغ يکی از بازی های 
روی گوش��ی می رفت��م اما حاال مدتی اس��ت 
كه قيدش��ان را زده ام و چندان از آنها استفاده 
نمی كنم. البته شايد خودم اين را نخواسته باشم 

و دليلش مشغله كاری باشد.
در ع��وض ام��ا حس��ابی پاي��ه ايکس باك��س 
و پلی استيش��نم. از بچه ها بپرس��يد. هميش��ه 
كل كل من با آنها سر فوتبال پلی استيشن است. 
چن��د ماهی هم بود كه خودم دوس��ت داش��تم 
ايکس باكس بخرم اما گران شد و پولم نرسيد. ولی 
حاال دوباره كمی ارزان تر ش��ده. به همين جهت 
شايد اين ماه باالخره خريدمش و دورهمی هايی 
كه با دوس��تان س��ر پلی استيش��ن داريم را به 

دورهمی های ايکس باكسی تغيير هويت دادم!

س�عي كنيد هميشه درايوي كه ويندوز روي آن نصب اس�ت )در اغلب موارد درايو C(، محل نصب 
نرم افزاره�ا و ذخيره كردن فايل هاي صوتي و تصويري تان نباش�د. چرا كه اين موضوع جدا از كند 

كردن سيستم، باعث از بين رفتن اطالعات تان در صورت نياز به نصب مجدد ويندوز مي شود.

پند ديجيتالی 
اين هفت���ه

دي�جيت��������ال
یکشنبه3 دي1391   شماره دوم

يكشنبه

اون از »واي فاي«
استفاده مي كنه!


