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خبـــــــــــــ��ر داخل��ي

د يـجيتــــــ��ا ل
رونمايي از سرویس جدید پیامک صوتی ايرانسل

الو؟ این یک اساماس است!
حسین رحمانی

یکی از محبوبترین س��رویسهای موبایل،
سرویس اساماس یا پیامک است .بسیاری از
ما حتی اگر به ارس��ال و دریافت پیامک معتاد
نباش��یم ،ناخودآگاه مشتری ثابتش هستیم.
حاال فرض کنید بش��ود به ج��ای پیام متنی،
پیام صوتی فرس��تاد .مثال بخواهیم بعضی از
مناس��بتها را با صدای خودمان به دوستان و
آشنایان تبریک بگوییم.
به تازگی ایرانس��ل س��رویس ارسال پیامک
صوت��ی را برای اولینبار در ایران به فهرس��ت

91/9/30
پنجشنبه

سرویسهایش اضافه کرده است .در این روش
مشترکان میتوانند با شماره گویای  719که
تماس با آن رایگان است ،تماس بگیرند و یک
پیامک صوتی تا س��قف  60ثانیه ضبط کنند.
پس از ضبط این پیام ،مشترک میتواند به سه
طریق پیامک صوتیاش را به گوش مخاطبش
برس��اند که عبارتند از :ارسال پیامک ،تماس
خودکار و ارس��ال از طریق  .MMSدر روش
ارسال پیامک ،مخاطب مورد نظر از طریق یک
پیامک مطلع میشود که یک پیامک صوتی
91/10/2
شنبه

دارد و سپس با تماس گرفتن با شماره گویای
 719میتواند پیامک صوتیاش را بشنود .در
روش تم��اس خودکار ،ب��ا مخاطب مورد نظر
تماس گرفته میش��ود و پیامک صوتی ضبط
ش��ده ،برای او پخش میش��ود .همچنین در
روش ارسال از طریق  ،MMSپیامک صوتی
ضبط شده ،به صورت یک فایل برای مخاطب
ارسال میش��ود .در روش آخر ،مخاطب باید
تنظیمات مربوط به  MMSرا روی گوش��ی
خودش فعال کرده باشد.

یکی دیگر از امکانات این سرویس این است که
میتوانید زمان ارسال پیامک صوتی را تعیین
کنید .مثال بعد از ضبط ک��ردن پیامک ،روز و
ساعت خاصی را برای ارسال آن تعیین کنید.
همچنین میتوانید یک پیامک صوتی را برای
چند مشترک بفرستید یا پیامکهای صوتی
دریافتی را برای دیگران مجددا ارسال کنید.
هزینه ارسال هر پیامک صوتی برای مشترکان
سیمکارتهای اعتباری ایرانسل 620 ،ریال
تعیین شده است.

91/10/3
یکشنبه

پارسیجو دات آیآر؛ پوشش  120میلیون سند اطالعاتی

افتتاح موتور جستوجوی ملی تا اسفندماه

کشف یک ویروس جدید در ایران

مراقبفایلهایرویدرایوDباشید

قرار است ابتدا
مرکز استان
هرمزگان ،یعنی
شهر بندرعباس
تحت پوشش شبکه
ارتباطی رایتل قرار
بگیرد و بعد از آن بنا
به اولویت ،خدمات
رایتل در شهرها و
روستاهای دیگر این
استان ارائه
خواهد شد

یک��ی از نگرانیه��ای کارب��ران کامپیوتر ،بدافزاره��ا هس��تند .بدافزارها یا
هم��ان ویروسها برنامههایی هس��تند که میتوانند نه تنه��ا کاربران عادی
را به خاک س��یاه بنش��انند ،بلکه گاهی میتوانند برای شرکتها و موسسات
بزرگ هم دردسرساز ش��وند .به تازگی خبر کش��ف یک بدافزار جدید به نام
 GrooveMonitorبه گوش میرسد.
ا ی��ن بد ا ف��ز ا ر ک��ه تو س��ط کا ر شنا س��ا ن کسپر س��کی ب��ا ن��ا م
 Trojan.Win32.Maya.aش��ناخته ش��ده میتوان��د فایلهای روی
درایو  Dو همچنین فایلهای روی دس��کتاپ کاربر را پ��اک کند .به عقیده
کارشناس��ان این بدافزار با بدافزارهایی که به منظور جنگ س��ایبری تولید
میشوند ،رابطهای ندارد و روش کار آن بسیار ابتدایی است .این بدافزار ابتدا
خ از پیش تعیینشده
تاریخ کامپیوتر را چک میکند و اگر این تاریخ با چند تاری 
مطابقت داش��ته باشد 50 ،دقیقه صبر میکند و بعد از آن اقدام به پاک کردن
فایلهای درایو  Dو دسکتاپ میکند.
بعد از این کار این بدافزار چکدیسک را اجرا میکند تا از بین رفتن اطالعات
به دليل یک اش��کال س��ختافزاری یا نرمافزاری به نظر برسد .همانطور که
اش��اره شد ،کارشناسان بر این عقیده هستند که بین این بدافزار و حملههای
سایبری قبلی هیچ ارتباطی وجود ندارد اما باید برای مقابله با اینگونه بدافزارها
آمادگی کامل داشته باشیم.

رشد و گسترش سرویسهای تحت وب وطنی
میتوان��د کیفیت ارائه س��رویسها و خدمات
آنالین را به کاربران ایرانی افزایش دهد .یکی
از س��رویسهایی که این روزها در فضای وب
ایران��ی کمبودش حس میش��ود ،یک موتور
جستوجوگر درست و حسابی است .هرچند
گ��وگل ی��ک موت��ور
جس��تو جو ی

تمام عیار محس��وب میش��ود اما ی��ک موتور
جس��توجوی ایران��ی میتوان��د خدم��ات و
س��رویسهای اختصاصی به کارب��ران ایرانی
ارائه کند .در همین راستا قرار است اسفندماه
س��ال جاری پ��روژه موت��ور جس��توجوی
«پارس��یجو» در ش��هر یزد افتتاح ش��ود .به
گزارش همش��هریآنالین و به نقل از ایس��نا،
در حال حاضر نس��خه آزمایش��ی ای��ن موتور
جس��توجوی ایرانی فعالیت��ش را آغاز کرده
و کارب��ران میتوانن��د ب��ا مراجعه ب��ه آدرس
 www.parsijoo.irاز این نسخه آموزشی
استفاده کنند .گفتنی اس��ت پروژه این موتور
جس��توجو با همکاری دانش��کده مهندسی
برق و کامپیوتر دانش��گاه یزد ،مرکز تحقیقات
مهندس��ی همی��ن دانش��گاه و پژوهش��گاه
ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت
ارتباطات راهاندازی شده است.
در صفح��ه نخس��ت ای��ن موت��ور
جس��توجو به کاربران پیش��نهاد
شده اس��ت که آن را به دوستانشان
معرفی کنن��د .همچنین لینکی هم
برای ارسال نظرات کاربران در صفحه
اصلی پارس��یجو قرار گرفته اس��ت.
امکان جستوجو در صفحات وب ،مقاالت
علمی ،فایله��ای قابل دانل��ود و همچنین
جس��توجوی عکس ،از قابلیته��ای اصلی
این موتور جستوجو اس��ت .همچنین طبق
گفتهه��ای رئیس دانش��گاه یزد ،ای��ن موتور
جستوجو در حال حاضر بیش از  120میلیون
سند اطالعاتی روی وب را پوشش میدهد و به
تدریج به تعداد این فایلها اضافه خواهد شد.

3
hamshahrionline.ir

سیمکارتهایرایتل
ازابتدایسال92دراستانهرمزگان

ديـجيتــــــ��ال

بندرعباسیها 3Gدار
میشوند
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حرفاول

مدتی است که بازار رایتل و ارائه سرویس 3G
داغ شده و هرچند با تاخیر ،باالخره این سرویس
هم کم کم دارد در اختی��ار کاربران ایرانی قرار
میگیرد .به تازگی محسن قاسمی ،سرپرست
تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی جنوب
شرق کشور ،در گفتوگو با مهر عنوان کرده که
ارائه سیمکارتهای رایتل از اوایل سال  92در
هرمزگان آغاز خواهد شد .قرار است ابتدا مرکز
این استان ،یعنی شهر بندرعباس تحت پوشش
شبکه ارتباطی رایتل قرار بگیرد و بعد از آن بنا به
اولویت ،خدمات رایتل در شهرها و روستاهای
دیگر این استان ارائه خواهد شد.
قاسمی در گفتوگو با مهر عنوان کرده است که
عملیات نصب تجهیزات در شهر بندرعباس آغاز
ش��ده و با تمام شدن مراحل نصب و راهاندازی،
رایت��ل از ابتدای س��ال آین��ده خدماتش را به
مشتریان بندرعباسی ارائه خواهد کرد.
در ح��ال حاض��ر در بی��ن اپراتوره��ای فعال
در کش��ور ،تنها رایتل اس��ت که اج��ازه ارائه
سرویسهای مبتنی بر نسل س��وم ارتباطات
یا هم��ان  3Gرا دارد و تا پایان دوران قرنطینه
این اپرات��ور ،اپراتورهای دیگ��ر از نظر قانونی
نمیتوانند این سرویس را ارائه کنند.

91/10/3
یکشنبه

ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان نرمافزار

دولتیهابایدازنرمافزارهایبومیاستفادهکنند

فرهنگ اس��تفاده از نرمافزارهای ایرانی و البته س��اخت و توس��عه نرمافزارهای مورد نیاز در
داخل کشور ،ش��اید بیش از هر چیز نیازمند حمایتهای دولتی باشد .دولت هم دست روی
دست نگذاشته و تالش میکند این اتفاق صورت بگیرد .به گزارش مهر به تازگی در کارگروه
مدیریت فناوري اطالعات کش��ور آییننامهای امضا شده است که تاکید میکند با راهاندازی
مرکز توسعه نرمافزارهای بومی کش��ور ،دستگاههای دولتی ملزم به استفاده از نرمافزارهای
ایرانی میشوند.علی اصغر انصاری ،معاون سازمان فناوری اطالعات ایران عنوان کرده است
که یکی از اهداف راهاندازی مرکز توس��عه نرمافزارهای بومی ،حمایت از شرکتهای فعال در
زمینه تولید نرمافزار است .همچنین قرار است فهرست نیازمندیهای دستگاههای دولتی در
حوزهنر مافزاراعالمشودتاشرکتهایخصوصیتولیدکنندهنرمافزار،اقدامبهارائهمحصوالت
مناسب برای رفع این نیازها کنند و دولتیها نیز ملزم به استفاده از همین محصوالت داخلی
خواهندبود.بهعالوهبرایاینکهایننرمافزارهاکیفیتیمناسبداشتهباشند،بایددرچارچوب
استانداردهای مورد نظر مرکز توسعه نرمافزارهای بومی تهیه شوند و کیفیت و کارایی آنها به
تائید این مرکز برسد .به طوری که عرضه شدن این نرمافزارها با شرط گذراندن مراحل تست
در آزمایشگاههای این مرکز و داشتن امنیت و کارایی الزم امکانپذیر خواهد بود.طبق برنامه
ارائه ش��ده قرار است تا سه س��ال آینده و تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام نرمافزارهای مورد
استفاده دولتیها ،نرمافزارهای تولید داخل باشند و نرمافزارهای ایرانی به طور کامل جایگزین
محصوالت مشابه خارجی شوند.

91/10/4
دوشنبه

91/10/4
دوشنبه

افتتاحکتابخانههایدیجیتالیگویا

فناوری در خدمت نابینایان
افراد معلول و کس��انی که مشکالت جس��می دارند ،نیازمند توجه
ویژه جامعه برای رش��د و پیشرفت هستند .اینروزها پیشرفتهای
فناوری باعث شده اس��ت که کمک کردن به این عزیزان سادهتر از
قبل باش��د و هر کدام از ما با صرف کمی وقت بتوانیم در این وظیفه
انسانی سهیم باشیم .یکی از راههایی که فناوری دیجیتال توانسته
کمکی برای این افراد باش��د ،ضبط و پخش دیجیتالی صداست .به
عنوان مثال کتابهای صوتی از جمله چیزهایی است که فناوری در
اختیار افراد نابینا قرار داده تا آنها هم بتوانند از این طریق مثل همه
ما وارد دنیای رنگارنگ کتابها و داس��تانها شوند .در همین راستا
پاییز امسال پنج کتابخانه دیجیتالی گویا در پنج شهر کشور افتتاح
شد که هدف از افتتاح آنها کمک به کودکان نابینا و کمبیناست .این
کتابخانهها در واق��ع مجموعهای از کتابهای صوتی هس��تند که
از طرف ش��رکت سامسونگ به کودکانی که مش��کل بینایی دارند،
هدیه شده است تا این کودکان هم بتوانند در دنیای دوستداشتنی
توگذار کنند .این طرح با همکاری نهادهای گوناگون
داستانها گش 
مثل مرکز توانبخشی نابینایان خزانه ،انجمن نابینایان ایران

کتابهای صوتی از جمله
چیزهایی است که فناوری
در اختیار افراد نابینا قرار
داده تا آنها هم بتوانند از
این طریق مثل همه ما وارد
دنیای رنگارنگ کتابها و
داستانها شوند

شماره سوم

و موسس��ه عصای س��فید عملی شد و بعد از بررس��یهای مختلف،
کتابخانههای صوتی ديگر در شهرهای ارومیه ،بندرعباس ،زنجان،
سنندج و کاشان آغاز به کار کردند .اواخر تابستان امسال هم شرکت
سامس��ونگ با راهاندازی یک س��ایت و اعالم فراخوان��ی عمومی از
داوطلبان خواس��ت تا هر کدام بخشهایی از یک کتاب را بخوانند تا
بعدا به صورت کتاب صوتی در این کتابخانهها قرار بگیرند .نتیجه این
کار هم ضبط بی��ش از  150عنوان کتاب صوتی با صدای هموطنان
ایرانی ب��ود .همچنین برای آنک��ه خدماتی که ای��ن کتابخانههای
صوتی در اختیار مراجعهکنندگان میگذارند ،کیفیت الزم را داشته
باشد ،کارکنان این کتابخانهها عالوه بر اینکه برای استفاده از لوازم
و تجهی��زات موجود در این کتابخانهها آم��وزش دیدهاند ،در زمینه
نحوه برخورد با کودکان کمبینا و نابینا و چگونگی ارائه آموزش صحیح
به این کودکان هم تعلیم دیدهاند.

امير جاللالدين شوكتي ajshokati@gmail.com /

اینترنت استایل

هفته گذش��ته یک موزیک ويدئوی کرهای که طبیعتا به زبان کرهای است و
اکثر مردم دنیا چیزی از محتوایش نمیفهمند ،به رکورد بیش از یک میلیارد
بازدید در شبکه اش��تراک گذاری ويدئوي گوگل رسید .رقم را یک بار دیگر
بخوانید :یک میلیارد بازدید ،آن هم فقط در وبسایت یوتیوب! با یک حساب
سرانگشتی و ضرب و تقسیم ساده میتوان این نتیجه را گرفت که در بدترین
حالت،اگرهرنفرويدئوراحداقلبهدونفردیگرهمنشاندادهباشدیادستکم
حال و احوال کلیپ را برای آنها تعریف کرده باش��د ،در حال حاضر از هر سه
نفری که در خیابان پیدا کنید ،یک نفرشان به نوعی با این ويدئو آشنایی دارد.
گوگل میگوید این ويدئو به طور میانگین روزانه بین هفت تا 10میلیون بار
توسط کاربران اینترنتی در سراسر جهان دیده میشود .این موزیک ويدئو
حاال با داشتن بیش��تر از پنج میلیون الیک و یک میلیارد نمایش در شبکه
اشتراکگذاری ویدئویي گوگل ،در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
پیش از این یک خواننده نوجوان آمریکایی که ويدئوی یکی از ترانههایش
حدود  813میلیون بار دیده شده بود ،رکورددار این صحنه بود.
آن طور که در خبرگزاریهای ایرانی نوش��ته ش��ده ،نام ای��ن ويدئو یعنی
«گنگنماستایل» ،اس��م یکی از محلههای معروف «س��ئول» است که به
آن «بورلیهیلز» سئول هم میگویند و معنی آهنگ «گنگنم استایل» به
فارسی چیزی معادل «به سبک گنگنم» میش��ود .شاید کسانی که برای
اولین بار این ويدئ��و را اتفاقی روی اینترنت میدیدن��د و الیک میكردند،
هیچوقت فکر نمیکردند که گنگنماس��تایل را در عرض س��ه ماه ،بیشتر از
 600میلیون نفر ببینند و پنج ماهه به رکورد یک میلیارد نمایش برسد.
ويدئویی که او س��اخته حاال به نمادی جهانی تبدیل شده و افراد زیادی به
سبکی که او در ويدئو میخواند ،در محافل مختلف خواندهاند .خیلیها هم
ی و جعلیش��ان روی اینترنت پخش شده! از باراک اوباما،
ويدئوی ساختگ 
رئیسجمهورآمریکاگرفتهتادیویدکامرون ،نخستوزیرانگلیس.ويدئوهای
گروهی مشابهی هم منتشر شده که در آن مردم سعی در بازسازی این ويدئو
داشتهاند .از جمله دانشجویان دانشگاه امآیتی در شهر بوستون و گروهی
از سربازان انگلیسی در پادگانی نظامی در افغانستان .قضیه وقتی جالبتر
میشود که بدانید بانکیمون ،دبیر کل سازمان ملل هم با استقبال از انتشار
گسترده این ويدئو آن را «نیرویی برای صلح جهانی» عنوان کرده است.
دلیل محبوب شدن این ويدئو بهنظرم مشهود و حتی از قبل قابل پیشبینی
اس��ت .همیش��ه و هر جای دنیا ،چند فاکتور مهم برای محبوب شدن یک
موضوع وجود دارد که «س��رگرم کردن» جزو مهمترینهایشان است .این
ويدئوی کرهای هر کس��ی را میخنداند و س��رگرم میکند .بدون اینکه از
جنبههای غير اخالقي به طور مشخص برای معروف شدنش استفاده کرده
باشد اما اینکه چرا یک بامزگی نهچندان مشهود ،یک آهنگ کرهای (و برای
اغلب ما ،بیمعنی) را به این قدرت میرساند ،از نظر من یک دلیل مشخص
دارد،آنهماینکهنوعوجنساهمیتپیداکردنآثارهنریعوضشدهاست.
راس��تش خیلی پیگیر اخبار سینمایی نیس��تم و مهمترین جایزهای که با
شنیدن عبارت «فیلم س��ینمایی» به ذهنم میرسد ،اسکار است .پارسال
همین روزها ،اسکار بهترین فیلم سینمایی سال  2011به فیلم آمریکایی
و صامت «آرتیس��ت» رس��ید .حاال اگر دنبال آرتیست در شبک ه اجتماعی
ي حدود  290هزار الیک مواجه میش��وید .در حالی که
بگردید ،با صفحها 
الیکهای صفحه این موزیک ويدئو ،دارد از یک میلیون هم عبور میکند.
موضوع اینجاست که اگر  50سال پیش ،سلیقه عدهاي خاص از هنرمندان
و هیئت داوران بهش��دت مهم تلقی میش��د و انتخاب آنها در هر زمینهای،
برترینها را مشخص میکرد ،حاال بازی عوض شده و خود مردم بهترینها را
انتخابمیکنند.درواقعچیزیکهمردمانتخابمیکنند،چهازنظرمعنوی
و چه از نظر مادی اهمیتی بیشتر پیدا کرده و سود بیشتری عاید صاحب اثر
میکند ،تا انتخاب یک هیئت داوری چهار ،پنج نفره.
مطمئنا اگر در قرن پیش زندگی میکردیم ،هیچوقت این موزیک ويدئوی
کرهای اينقدر معروف نمیش��د و هیئت داوران و مرزهای بستهش��ان ،این
ويدئوی اصطالحا جل��ف را همان اول کار راهی س��طل زباله میکردند اما
حاال این کلیپ مطرح ش��ده ،الگو شده و دارد دنیا را با سبک زندگی و سبک
انتخابي جدیدي آشنا میکند .این لطفی است که پیشرفت فناوري در حق
همه انسانها کرده و بهنظرم دنیای دوستداشتنی آینده هم همین است.
دنیایی که در آن همه حق اظهار نظر داش��ته باشند و در بررسی دیدگاهها،
رای و عقی��ده هر آدمی به اندازه بقیه آدمها مهم باش��د .دقیقا همه به اندازه
هم ،به اندازه یک الیک.

تالشبرايجلوگیریازجنايتهايمشابهتيراندازياخير

يكشنبه  10دي 1391

4

اخبــــــــ��ار  بينالملل

د يـجيتــــــ��ا ل

پليسسايربینيويورک
در حالت آماده باش
چند وقت پیش
پلیسآمريكا
گزارش داده بود
که قرار است
جلوی بازیهای
خشن را بگیرند
و در روند تولید و
فروش بازیهای
پرخشونت
کنترل بیشتری
داشته باشند

محسن خسروجردی

بعد از حادثه تیراندازی در یکی از مدارس شهر نیوتاون
آمريكا حاال پلیس نیویورک تصمیم گرفته که تیراندازها
را قب��ل از حادثه در صفحات اجتماعي دس��تگیر کند.
پلیس نیویورک با توجه به شناسایی نوع بیان و صحبت
کردن تیراندازها ب��ا یکدیگر ايميلها و گفتوگوهای
آنها را بررسی ميکند و با این روش آنها را قبل از حادثه
به دام مياندازد .برای دستگیری آنها پلیس نیویورک در
نظر دارد با دوست شدن و نزدیک شدن به این افراد آنها
را بازداشت کند .پلیس نیویورک برای شروع ،افرادی را
قرار داده که گفتوگوهای خودمانی بین خالفکاران و
توجوی
خرابکاران را ضبط کنند تا از طریق آنها در جس 
اینترنتی و پیدا کردن چت و گفتوگوهای مش��کوک

ASUS
كره شمالي
بازي ساخت!
بدترین مشکل
بازی هم نداشتن
قسمت نشاندهنده
خود راننده است.
یعنی بازیکن تا ابد
زنده ميماند و قرار
نیست رقابتی وجود
داشته باشد

انتشار تصاویر تبلت جدید
ایسوس
گاهی با انتش��ار چند عکس شایعات
شروع ميش��وند ،تبلت هفت اینچی
ایس��وس هم به همی��ن روش به بازار
معرفی ش��د .یک س��ایت روسی این
محصول را برای پیشفروش با قیمت
حدود  225دالر روی سایت خود قرار
داده اس��ت .ب��ا  16گیگابایت حافظه
داخلی و سیس��تم عامل اندروید 4.1
و رم یک گیگابای��ت .پردازنده آن هم
یک گیگاهرتز اس��ت اما در کنار این
س��ایت روسی یک س��ایت ایتالیایی
هم تصوی��ری از تبلت هف��ت اینچی
ایس��وس  ME371MGگذاشته
که پردازنده آن اینتل  1.2گیگاهرتز
اپل است ،یک گیگابایت رم دارد و یک
گیگابای��ت هم حافظ��ه داخلی البته
وقتی متوجه شوید که این مشخصات
همان مش��خصات  Nexus7است
خیلی از شنیدن خبر بیرون آمدن این
تبلت ذوق زده نخواهید شد.

موفقتر باش��ند اما با همه اینها پلی��س نیویورک نکته
مهميرا فراموش کرده است .ش��خص تیرانداز حادثه
نیوتاون هرگز اکانت صفحه اجتماعي و ايميلی نداشت
و فعالیت آنچنانی اینترنتی هم انجام نميداد که بخواهد
قبل از وقوع حادثه در اینترن��ت از انگیزههای خودش
بگوید که پلیس بتواند او را دستگیر کند! از کل جمعیت
نیویورک هم حدود  19.3میلیون نفر از ايميل استفاده
ميکنند و به ش��بکههای اجتماعی دسترسی دارند .با

این حال به نظر ميرسد بعد از حادثه تیراندازی اخیر،
پلی��سآمريكا بیش از پیش ب��ه فعالیتهای اینترنتی
مردمآمريكا حساس شده و به فکر کنترل فعالیت آنها
در ش��بکههای اجتماعی افتاده است .چند وقت پیش
هم پلیسآمريكا گزارش داده بود که قرار است جلوی
بازیه��ای خش��ن را بگیرند و در رون��د تولید و فروش
بازیهای پرخش��ونت و به خصوص س��بک تیراندازی
کنترل بیشتری داشته باشند.

BLOOMBERG VISI MOBILE TECH INVESTOR

دستگاههایی که بهزودی
تمام میشوند
سایت  Mashableلیست بلندباالیی از
محصوالتی ارائه داده که به نظر ميرسد تا
آخر سال آینده دیگر خبری از آنها نباشد.
گجتهایی که به نظر ميرس��د دیگر بازار
خوبی ندارند و همین حاال هم از رده خارج
هستند .مک بوکهای سفیدرنگ اگرچه
در س��ال  2012خیلی خ��وب فروختند
اما به نظر ميرس��د که دیگ��ر پایان دوره
آنهاس��ت .گوشیهای هوش��مند دل در
رده دوم این لیس��ت قرار دارند .دل مدت
کوتاهی در س��ال جاری گوشی هوشمند
ساخت اما این گوش��یها آنقدر مشکالت
فنی داشتند که شرکت دل ساخت آنها را
متوقف کرد .کیندله��ا و کتابخوانهای
الکترونی��ک آم��ازون ه��م در رده س��وم
هس��تند ،آنقدر این کیندله��ا فروخته
ش��دند و بازار ایریدرها اش��باع شد که از
قبل ه��م انتظارش ميرف��ت دیگر تولید
نشوند .اپلآیپد س��ه هم چهارمياست،
آیپ��د چهار آنق��در ویژگیه��ای خوبی
داشت که نگذاش��ت عمر برادر قبلیاش
خیلی زیاد باش��د .پل��ت فرمهای موزیک
آنالین و رادیوهای هوشمند هم نتوانستند
خیل��ی جایگاه��ی در بازار س��ال جاری
داش��ته باش��ند .در ردههای ششم تا دهم
ه��م محصوالتی مثل اپ��ل آیفون ،3GS
 ،Motorola webtopم��ک بوک 17
اینچی اپلAsus Eee pc networks ،
و  Google nexus Qق��رار دارند البته
اینها نظر و پیشبینی مش��بل است و باید
منتظر ماند و دی��د در واقعیت چه اتفاقی
میافتد .شما اگر نظری در این باره دارید
میتوانید آن را به ايميل ما ارسال کنید.
hamshahri. digital@gmail.com

فشارخونهوشمند
ویزی موبایل سیس��تمي اس��ت که
دور مچ بیمار بس��ته ميشود و اجازه
ميدهد پزش��کان عالئم حیاتی بدن
را با گوشیهای هوشمند اندازهگیری
کنند .این گجت پزشکی خیلی بهتر
از آن همه دم و دس��تگاهی است که
برای اندازهگیری عالئم حیاتی بدن در
بیمارستانها استفاده ميشوند .این
دستگاه در واقع کار کل دستگاههای
بیمارس��تانی را انج��ام ميدهد .مثال
زمانی که بیمار عالئم حیاتیاش برود
دس��تگاه همان بوق ممتد معروفی را
ميزند که پزش��کان ب��ا آن به خوبی
آش��نا هس��تند .مانیتوری هم که هر
لحظه عالئم حیاتی بدن را مرتب نشان
ميدهد از ویژگیهای منحصر به فرد
این گجت پزشکی اس��ت .نکته مهم
دیگر این محصول ب��ر خط بودن آن
است .گجت همیشه به اینترنت وصل
اس��ت و حتی اگر دکتر خارج از اتاق
بیمار باش��د ميتواند از عالئم حیاتی
او با خبر شود .با این دستگاه بیمار به
راحتی ميتواند حرکت کند مشکلی
هم از این نظر ب��رای او پیش نخواهد
آمد .در ح��ال حاضر چند نس��خه از
این گجت ب��ه صورت آزمایش��ی در
آمريكا و انگلستان مورد استفاده قرار
گرفته است.

تبلت اچتیسی با ویندوز RT
اچتیس��ی تبلتهای هفت اینچی
و  12اینچ��ی خ��ود را در س��ال
 2013معرفی ميکند .مثل اینکه
مایکروسافت و اچتیسی به توافق
رسیدهاند و باید منتظر تبلتهای
اچتیسی تحت ویندوزهای هشت
یا همان آرتی باشیم.
این خبر را شرکت تایوانی اچتیسی
داده و گفت��ه در ای��ن تبلته��ا از
چیپه��ای ک��وآل کام منطبق بر
ویندوز آرتی اس��تفاده شده است.
این درحالی اس��ت که پیش��تر در
گزارشهای قبلی گفته ش��ده بود
که اچتیسی تمایلی به استفاده از
ویندوز آرتی ندارد و از این محصول
در ساخت تبلتهای خود استفاده
نخواهد ک��رد اما با ای��ن خبر باید
شاهد رش��د فروش این تبلتها در
ش��ش ماهه نخست س��ال 2013
باش��یم .تا االن گفته شده که تبلت
قابلیت تماس دارد و شباهت زیادی
به سامس��ونگ گلکس��ی تب 7.7
خواهد داشت.

تاابدبازيكنيدوهيچوقتنبازيد!

اولنيبازیرايانهايکرهمشالی
کرهشمالی هم در س��اخت بازی خودکفا شده
اس��ت .اولی��ن بازی س��اخت این کش��ور یک
بازی ماش��ین است که ش��باهت خیلی زیادی
با ورژنه��ای اولیه بازی تاکس��ی دیوانه دارد.
داس��تان بازی ه��م دور زدن دور یک مس��یر
مش��خص در پایتخت کرهش��مالی اس��ت .در
قسمتهایی از شهر هم تصاویر رهبر کره شمالی
قرار داده شده که از مشخصات اصلی این کشور
است .مشکالت زیادی در این بازی وجود دارد.
بازیکن تنها یک مسیر مشخص را ادامه ميدهد
تا مسافران را به مقصد برساند .حتی با ماشینها
هم تصادف نميتوان کرد اگر هم خالف قوانین
عمل کنید برگه جریمهای ظاهر ميش��ود و به
دليل خالفی ک��ه کردید جریمه ميش��وید و
مسیر را نميتوانید ادامه دهید .بدترین مشکل
بازی هم نداشتن قسمت نش��اندهنده خود راننده است .یعنی
بازیکن تا ابد زنده ميماند و قرار نیست رقابتی وجود داشته باشد.
بازیهای شبیهس��از رانندگی که در خیابانهای پایتخت کشور
اجرا میشوند معموال اولین بازیهایی هستند که هر کشوری به
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شماره سوم

اخبار
چهرههایفناوری
استیو جابز ،به فکر مال دنیا؟

صورت جدی سراغ ساختنشان میرود .اگر خاطرتان باشد ،چند
سال پیش هم بازی «رانندگی در تهران» که شما در مراحل اولش
نقش يك تاکسیران حوالی خیابانهای کریمخان ،بلوار کشاورز و
شهیدقرنی تهران را ایفا میکردید ،حسابی گل کرد.

REUTERS

NBC

تبلتدارها درآمريكا
دوبرابر ميشوند
س��ال جدی��د می�لادی ب��رای
دوستداران تبلت درآمريكا سال
خوبی خواهد بود .با توجه به سیل
عظیم گجتهای��ی که در ابتدای
سال وارد بازار شده بعید هم نبود
که تحقیقات نش��ان دهد در سال
جدید میالدی تع��داد دارندگان
تبل��ت درآمريكا ح��دود دو برابر
ميشوند.تحقیقاتنشانميدهد
ک��ه در س��ال ج��اری 25درصد
آمريكاییه��ا صاح��ب تبل��ت
ميشوند .در حال حاضر میانگین
سن بزرگس��االنی که درآمريكا از
تبلت استفاده ميکنند باالی 47
سال اس��ت .از سال  2011تا حاال
هم تعداد دارندگان تبلت دو برابر
شده اما س��ال  2012برای تبلت
س��ال بزرگی بود .مایکروس��افت
که س��رفیس را رو کرده .اپل هم
آیپد مینی جدیدش را ،آمازون
هم ب��ا کیندل فای��رش وارد بازار
ش��ده اس��ت .اس��تفاده روزانه از
اینترنت هم درآمريكا رش��د پیدا
کرده است84 .درصد بزرگساالن
آمريكای��ی ه��ر روز از اینترن��ت
استفاده ميکنند .نصف این افراد
هم گفتهاند گوشیهای هوشمند
دارن��د .موسس��ه سرش��ماری
آمريكای��ی ای��ن اطالع��ات را از
جمعیت حدود 60هزارنفری در
ایاالت متحدهآمريكا بدست آورده
است و تحقیقاتی که بر اساس آنها
انجام شده نش��ان میدهد تعداد
تبلتدارانآمريكا در سال جدید
میالدی حداقل دوبرابر میشود.

تلویزیون  46و  56اینچی اپل
حقیقت دارد؟
اپ��ل را ت��ا قب��ل از ای��ن ب��ا محصوالت
کامپیوتری هوشمندش ميشناختیم اما
حاال حرف از تلویزیونهای اپل به صورت
جدی مطرح ش��ده اس��ت .خبر ساخت
تلویزیون اپل از تایوان آمد که گزارش داده
شده اپل به دنبال ساخت تلویزیونهای
فل��ت پنلی  46تا  55اینچ اس��ت .در این
گزارش که از شبکه خبری تایوان پخش
ميشد به شرکت کوپرتینو اشاره شد که
یک ش��رکت خدمات الکترونیک است و
این ش��رکت گفته بود تلویزیونهایی را
با محصوالت اپل امتح��ان کردهاند .این
گزارش وقتی بیش��تر رون��ق گرفت که
والاس��تریت ژورنال ه��م تایید کرد اپل
به دنبال س��اخت تلویزیون اس��ت البته
در ح��ال حاضر با توجه ب��ه اطالعاتی که
بهدست س��ایتهای خبری رسیده این
محصول هنوز در مرحله آزمايش قرار دارد
و طبق گزارش شبکه تایوانی تا پایان سال
بعد هم به بازار نخواهد آمد .اگرچه زمان
عرضه نهایی آیتیوی اپل خیلی نزدیک
نیست اما این شرکت در نمایشگاه ماه بعد
خود قرار است محصوالت رابط تلویزیون
را ب��ه نمایش بگ��ذارد .پس بای��د قبل از
س��اخت تلویزیونهای اپل با محصوالت
تلویزیونی اپل آشنا شویم.

APPLE

سافاری یا آزادی؟
اپل قصد دارد نام مرورگر اینترنت
خ��ود را از س��افاری ب��ه آزادی یا
 freedomتغیی��ر ده��د .اس��م
ای��ن نرمافزار درحالی قرار اس��ت
تغییر کند ک��ه خیل��ی از برندها
اس��مهای بیمحتوای��ی را دنبال
خود ميکشند .مثل موتوروال که
اکث��را نامهایی مث��ل  KRZRیا
 Qwiskterو چیزه��ای دیگری
ش��بیه اینها را انتخ��اب میکند!
از آنج��ا ک��ه مهندس ط��راح وب
کیت و س��افاری ،دن ملتون گفته
توجو گر اینترنتی اپل مثل
جس�� 
دیگر اسمهای گفته شده بیمحتوا
و بیمعنی اس��ت ،قرار اس��ت اپل
برای تغییر اسم این جستوجوگر
اقدامات��ی کند .ملت��ون بعد از باال
و پایین ک��ردن کلی اس��م گفت
که اس��تیو جابز ،بنیانگ��ذار فقید
اپ��ل ،قبلت��ر ن��ام آزادی را برای
این نرماف��زار پیش��نهاد داده که
آن زمان این پیش��نهاد رد ش��د.
به نظر ميرس��د چند م��اه آینده
برای س��افاری که از دی ماه سال
 1383تا به امروز روی کار اس��ت،
روزه��ای خیلی مهم و حساس��ی
باشد و ممکن است دیگر نرمافزاری
به اسم سافاری وجود نداشته باشد.

قایق غولپیکر و گرانقیمت آقای جابز در گمرک
مانده و طراحان آن ميگویند برای ساخت آن بدهی
باال آوردهاند و به همین دليل در گمرک آمستردام
گیر افتاده است .این قایق غولپیکر برای استیو جابز
ساخته شده است .آنطور که آسوشیتدپرس گزارش
داده اين قایق چیزی حدود  78متر طول دارد .برای
طراحی این قایق خود جابز هم کمک کرده و اسم آن
را ونوس گذاشتهاند .کسی که به جابز در طراحی این
قایق کمک کرده گفته بعد از ساخت این قایق کلی
قرض باال آورده است .برای ساخت این قایق چیزی حدود  138میلیون دالر
خرج شده است البته به نظر ميرسد تا همین آخر هفته این قایق اجازه ورود
به کشور پیدا کند .جابز مرحوم اگر یک سالی صبر ميکرد و دیرتر دار فانی را
وداعمیگفتحاالميتوانستباقایقدستساختهخودشحسابیکیفکند.

جان مکافی ،همسایهآزاریهای آقای آنتیویروس

اواسط دهه  70شمسی بود که جان مکافی تمام 
ي
س��هام ش��رکت آنتیویروس مکافی را فروخت اما
هنوز هم با اینکه او ش��رکتی به اسم مکافی ندارد،
همناميآنها باعث ميش��ود تا هر دردس��ری برای
آقای مکاف��ی پیش بیاید گریب��ان آنتیویروس را
هم بگیرد .صاحبان ش��رکت آنتیویروس مکافی
گفتهاند که دیگر باید اس��م مکاف��ی را تغییر داد .از
زمانی که مکافی درگیر پرونده فساد و دزدی و قتل
ش��ده هر کجا اس��م مکافی را جستوجو ميکنید
ب��ه جای آنتیویروس مکاف��ی خبرهای مربوط به ج��ان مکافی باال ميآیند
البته خیلیها معتقدند خبره��ای مختلف درباره جان مکافی ميتواند باعث
معروفیت بیشتر آنتیویروس شود اما صاحبان شرکت ميگویند مکافی دیگر
ارتباطی با آنتیویروس ندارد و باید فکری برای جدا کردن اسم این فرد از این
آنتیویروس کرد.

تیم کوک ،آقای دوم تایم

چهارشنبه مرد اول سال جدید مجله تایم انتخاب
شد .باراک اوباما نفر اول بود و مرد دنیای دیجیتال
پشت س��ر این سیاستمدار نفر دوميبود که به نظر
ميرسید حتی اس��تحقاق نفر اول بودن هم دارد.
قرار گرفتن بین مرسی رئيس جمهور مصر ،دختر
پاکستانیوزنگروهدانشمندانهیگزافتخاربزرگی
بایدباشدبرایرئيسجدیدشرکتاپل.تایمدرحالی
تیم کوک را در بین اولینهای برتر سال قرار داده که
او تنها یک سال است که در مقام ریاست اپل کار ميکند و این موسسه دو سال
پیش هم مارک زاکربرگ را در چنین حالتی قرار داده بود .در تایم آمده بود که
کوک بیشتر از هر چیزی یک تولیدکننده در چین است .دوره کوک اپل بیشتر
از همیشه در چین ساخته و فروخته ش��د و شاید بزرگترین موفقیت کوک
هم همین بود .در بین لیست مردان سال تایم چند چهره دیگر دیجیتالی هم
دیده ميشوند .صاحب آمازون و رئيس یاهو دو نفر دیگری بودند که در لیست
انتخابی چهرههای سال مجله تایم قرار داشتند.

کوی�ن سیس�تروم ،اینس�تگرامي
عکس دزد

چندوقتی بود ک��ه کوین سیس��تروم ،مدیرعامل
شبکه اشتراکگذاری عکس اينستگرام ،سیستم
جدید تبلیغاتی برای این سرویس راه انداخته بود که
عکسهای قرار داده شده روی این شبکه اجتماعی
را برميداشت و در تبلیغاتش استفاده ميکرد .خود
کوین سیستروم این سیستم جدید را بالفاصله در
س��ایتهای خبری گزارش داده بود و همین اقدام
عجیب باعث ش��د تا تعدادی از طرفداران اینستگرام ریزش کنند و بیخیال
استفادهازاینشبکهاجتماعیشونداماحاالسیسترومکهازاینشیوهتبلیغاتی
جدید خود نتیجهای نگرفته در وبالگش گفته که به همان شیوه دو سال پیش
برميگردیم و سیستم جدید را دیگر ادامه نخواهیم داد .سیستروم چندباری
هم گفته بود که این سیس��تم درواقع عکسهای کارب��ران را نميدزدد اما به
هرحالاستفادهتبلیغاتیازتصاویرشخصیملتباعثریزشکاربرانشدهبود.
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پـــــــ��در و مـــــــادره��ا

د يـجيتــــــ��ا ل

دســت نـزن بچــه!

براستفادهفرزندتانازرايانهنظارتکنید

حسين رحماني

پدر و مادرها همیش�ه نگ�ران رابطه
فرزندانشان با محیط اطراف هستند.
این روزها تکنولوژی بس�یار بیش�تر
از یک�ی دو ده�ه پی�ش در زندگ�ی
روزانه ما و بچهها رخنه کرده و ش�اید
همین درگیر ش�دن کودکان با دنیای

 Parental Controlsب�ه چ�ه دردی
میخورد؟
از پرنت��ال کنت��رل میتوانید ب��رای مدیریت
کردن نحوه اس��تفاده فرزندانت��ان از کامپیوتر
کمک بگیرید .فرض کنید میخواهید ساعات
استفاده فرزندتان از کامپیوتر را محدود کنید
یا جلوی دسترس��ی او را به برخ��ی از بازیها و
برنامهها بگیرید.
چگونه وارد پرنتال کنترل شویم؟
وارد منوی استارت ویندوز ش��وید و از این منو

تکنولوژی و کامپیوتر ،بهانهای باشد
ب�رای پ�در و مادرهایی ک�ه تاکنون
فراری بودهاند از کار کردن با کامپیوتر
و لپتاپ و تبل�ت .این روزه�ا پدر و
مادرها ب�رای نظارت بر نح�وه تعامل
فرزن�دان ب�ا دنی�ای تکنول�وژی و

گزینه  Control Panelsرا انتخاب کنید تا
پنجرهکنترلپنلویندوزبازشود.دراینقسمت
میتوانید روی آیکون Parental Controls
کلیک کنید و وارد این قسمت شوید .اگر با اکانت
 Administratorباش��ید ،در این قس��مت
میتوانی��د تمام کاربرانی را ک��ه روی کامپیوتر
تعریف ش��دهاند ،ببينید .اگر ه��م میخواهید
حس��اب کاربری جدیدی روی کامپیوتر مورد
نظرتان ایجاد کنید ،باید روی گزینه Create a
 new user accountکلیک کنید و مراحل
مربوط به آن را انجام دهید.

Time limits
اگر روی گزین��ه  Time limitsکلیک کنید ،وارد بخش
تنظیمات محدودیت زمانی استفاده از کامپیوتر میشوید.
در این قسمت یک جدول میبینید که تمامی ساعات هفت
روز هفته را نشان میدهد .با کلیک کردن روی ساعتهای
مختلف شبانهروز ،خانههای مربوط به این ساعتها از حالت
سفید به حالت آبی در خواهند آمد .در نهایت خانههای سفید
نشاندهنده ساعتهایی هستند که فرزند شما میتواند با
کامپیوتر کار کند .بعد از اینکه ساعتهای مجاز استفاده از
کامپیوتر را مش��خص کردید ،روی گزین��ه  OKدر پایین
صفحه کلیک کنید.
اينجا صفحه
پدر و مادرهاست
صفحه پدر و مادرها،
جایی است مبتدي
و آرام،دور از جارو
جنجال فناوري،
برای والدینی که
میخواهند در
این عصر فناوری
اطالعات ،نهتنها پا
به پای بچههایشان
سر از کار آنها
دربیاورند ،بلکه
دوست دارند
محتواهای خوب
و غنی برای آنها
تامين كنند و به آنها
براي استفاده بهتر
از لوازم دیجیتال،
راهنمایی بدهند

اپليكيشن ويژه كودكان

آموزش نقاشي براي بچهها

Paint Sparkles Draw
این برنامه با داشتن انواع قلمها و رنگها می تواند
س��رگرمی خوبی برای فرزند خردسال شما باشد.
عالوه بر امکانات نقاش��ی ،داشتن انواع طرحهای
از پیش آم��اده براي رنگآمیزی از جمله امکانات
این برنامه رایگان است .موضوعی که اگر بخواهید
کتاب و دفترش را بخرید برایتان هزینهبر خواهد
بود.برنام��ه  Paint Sparkles Drawبا بیش
از پن��ج میلی��ون کاربر جزو برنامهه��ای محبوب
فروشگاه اپل به شمار میرود و جوایز مختلفی هم
از جش��نوارههای مربوط به برنامههای آموزشی
دریافت کرده اس��ت .هر دو برنام��ه کودکانه این
هفتهمان مجانی هستند.
Download: http://bit.ly/ROYC2B

راهنمایی کردن آنها در این دنیا ،الزم
است خودشان هم دست به کار شوند
و کم کم با زیر و بم کامپیوتر و لپتاپ
و  ...آشنا شوند.
ای�ن ش�ماره در صفح�ه «پ�در و
مادره�ا» قص�د داری�م ب�ه یک�ی از

مهمتر ی�ن بخشه�ا ی و ین�د و ز
بپردازی�م ک�ه مخص�وص نظ�ارت
پدر و مادره�ا بر اس�تفاده فرزاندان
از کامپیوت�ر اس�ت .نام این قس�مت
 Parental Controlsی�ا به صورت
عاميانه «کنترل والدین» است.

چگونه از پرنتال کنترل استفاده کنیم؟
دقت کنید حس��اب کاربری ک��ه میخواهید
تنظیم��ات محدودکنن��ده روی آن انج��ام
دهید ،از نوع اس��تاندارد یا معمولی باشد .برای
حس��ابهای  Administratorنمیتوانید
چنین تنظیماتی انجام دهید .در این مرحله باید
روی یک حساب کاربری استاندارد کلیک کنید.
اگر حسابی تعریف نش��ده ،میتوانید همانجا
از طریق گزین��ه Create new account
حس��اب کاربری ویژهای ب��رای بچهها تعریف

Games
در این قس��مت میتوانید به طور کل��ی جلوی بازی کردن
فرزندتان با کامپیوتر را بگیرید .البته بهتر اس��ت این کار را
نکنید .این روزها بازیها درجهبندی میشوند و بازیهایی
متناسب برای هر سن و سال ساخته میشود .در این قسمت
شما هم میتوانید مشخص کنید که درجهبندی بازیهای
مجاز برای فرزندان را مش��خص کنید .با کلیک کردن روی
گزین��ه  Set game ratingمیتوانید وارد این قس��مت
شوید .در این قس��مت میتوانید درجهبندیهای مختلف
بازیها برای س��نین مختلف را ببینی��د و انتخاب کنید که
فرزندتان بتواند از کدام درجه از بازیها استفاده کند.
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کنیدوفقطدسترسیبههماناکانتهاراهنگام
روشن کردن کامپیوتر به آنها بدهید (برای بقیه
حس��ابها رمز تعریف کنید) .در پنجرهای که
باز میش��ود ،میتوانید نحوه استفاده حساب
کارب��ری مورد نظرتان را تعیی��ن کنید .در این
قسمت باید گزینه On, enforce current
 settingsرا انتخاب کنید.
درپایین این قسمت سهگزینه را میتوانیدببینید :
 Time limits، Gamesو Allow and
 block specific programsکه در ادامه هر
کدام از آنها را شرح میدهیم.

Allow and block specific programs
در این قسمت میتوانید فهرستی از تمام برنامههایی که روی کامپیوتر نصب
هستند را مشاهده کنید .در این قسمت میتوانید با تیک زدن برنامههای مجاز،
مش��خص کنید که فرزند شما اجازه اس��تفاده از کدام برنامهها را دارد .بعد از
اینکه برنامههای مجاز را مش��خص کردید ،روی گزینه  OKدر پایین صفحه
کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود.
به این ترتیب شما توانستهاید یک حس��اب کاربری برای فرزندتان بسازید و
مشخص کنید که این حساب کاربری در چه ساعاتی از شبانهروز فعال باشد،
اجازه اس��تفاده از چه ردهای از بازیها را داش��ته باشد و چه برنامههایی روی
آن اجرا شوند .حاال میتوانید با خیال راحت کامپیوتر را در اختیار فرزند خود
بگذارید و به کارهای روزمرهتان رسیدگی کنید.

نقاشی و تهیه فیلم

Kids Doodle
اگر کودک شما به نقاشی عالقهمند است میتوانید
با نصب این برنامه روی گوش��ی اندرویدتان به او
اجازه دهید نقاش��ی کند و در عین حال از مراحل
رسم شکل فیلم تهیه کند.
بعد خودتان س��ر فرصت به تماش��ای این فیلمها
بنشینید و از هنرمندیهای بچهگانه او لذت ببرید.
کاربری ساده و امکانات جذاب از نقاط قوت Kids
 Doodleمحسوب می ش��ود .ضمنا این برنامه
نسخه مناسب دس��تگاههای اپل از جمله آيپد و
آيفون هم دارد كه ميتوانيد از طريق جستوجو
در اينترنت پيدايش كنيد.
Download: http://bit.ly/10cmkIl
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مجيد نوردوست

یکی از نامهايي که د راين چند ساله توانسته در سبک بازیهای رانندگی بسیار خوش بدرخشد ،سری Forza Motorsportبوده که
توسطاستودیوی Turn 10و Microsoftساختهوراهیبازارشدهاست.اينسریازبازیهاکهدردستهبازیهایشبیهسازرانندگی
قرارميگیرند،توانستهاندباگرافیکعالیوبازيبسیارهیجانانگیزتمامبازیکنانراتحتتاثیرقراردهند.باتوجهب هاينکهسالگذشته
شاهدعرضهبازی Forza Motorsport 4بودیم،کسیفکرشرانميکردکهنسخهجدیدیازاينسریازبازیهاراامسالمشاهده
کنیمامابازی ForzaHorizonمعرفیشدومشخصشداستودیویجدیدیبهنام PlayGroundسازند هاينبازیبودهواستودیوی
 Turn 10نیزنقشکميدرساختاينبازیداشتهاست.

hamshahrionline.ir
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شماره سوم

بهترین بازیهای
دانلودی
بازیهای دانلودی به صورت رسميروی دیسک عرضه نمیشوند
و به دلیل حجم کمترشان میشود آنها را از طریقاينترنت دانلود
ک�رد البت�ه در حالت اصلیاي�ن بازیها مجانی نیس�تند و برای
خریدش�ان باید پول داد .با هم نگاهی داریم به برترین بازیهای
دانلودی که اخیرا عرضه شدهاند.

 ،Forza Horizonیک بازی
جذابوهیجانانگیزکهاخیرابرایايکسباکسهاعرضهشدهاست

رانندگی در افق
به خوبی در ظاهر اتومبیلها مشخص ميشود و در برخوردهاي شدید
مشاهده ميکنید که اتومبیل شما به چه شکل تخریب ميشود.
بازی همان طور که به آناشاره کردیم ،تغییرات زیادی داشته است ،به
همین دلیلاين بازی ميتواند یک سرگرميعالی برای کسانی باشد که
دوست دارند از یک بازی رانندگی تنها لذت ببرند و خوششان نمیآید
با پیچیدگیهاي بازیهای شبیهس��از روبهرو شوند؛ البت ه اين موضوع
باعث میش��ود بازیکنان حرفهاي به
ت اين بازی نیایند.
سم 

اولی��ن چیزی که د ر اين بازی متوجه آن خواهید ش��داين اس��ت که
 Forza Horizonیک نسخه فارس��ی برای سری دوستداشتنی
 Forzaبه حس��اب ميآید و حالت شبیهسازی رانندگی در آن وجود
ندارد .همچنین ب��ازی در کلورادو رخ ميدهد و بازیکنان با یک دنیای
بزرگروبهرومیشوندکهميتوانندبارفتنبههرقسمتآنیکمسابقه
جدید را تجربه کنند .در واقعاين بازی  Open Worldاس��ت واين
بدان معناست که بازیکنان ميتوانند
در بخشه��اي مختل��ف آن گردش
کنند و برای خودش��ان در خیابانها
 ،360سرعت غيرمجاز
بچرخند.

گردش آزادانه در خيابانها
ب�ازی  Forza Horizonیک�ی از
در هر گوشه از محیط بازی مسابقات
بهترین بازیهاي رانندگی امسال به
مختلف��ی به ش��کل تصادف��ی پیش
مثل يك دنياي واقعي
حساب ميآید که برایايکسباکس  360عرضه
روی بازیکنان ق��رار ميگیرد که آنها
هم��ه چیز زیب��ا و طبیع��ی طراحی
شده و یک روند تازه را در سری بازیهای Forza
ميتوانند وارد ش��وند و ب��ازی کنند.
شده اس��ت .نورپردازی بازی از جمله
مس��ابقات مختلفی دراين بازی قرار
المانهاي��ي اس��ت که باعث ش��ده
به وجود آورده است
دارن��د ک��ه از بی��ن آنها ميت��وان به
محیطهاي بازی واقعا ش��گفتانگیز
 Point to PointوDriftاش��اره
به نظر برس��ند .نور خورش��ید و سایر
اجسام نوراني باعث خلق سایههاي زیبا و کامال داینامیک شدهاند که کرد .هوش مصنوعی بازی قوی است و مشاهده ميکنید که اتومبیلها
به شکل بسیار خوبی پردازش ميشوند .مکانهايي که در آنها رانندگی در محیط بازی حرکت ميکنند و در مس��ير ترافیک طبیعی به وجود
ميکنید به قدری زیبا طراحی شدهاند که نظر شما را به خودشان جلب آوردهاند .همچنین ه��وش مصنوعی بازی ميتوان��د برای بازیکنان
ميکنند و استفاده از تکنیک  Image-based lightingکه برای مسابقات مختلفی را در هر نقطه از بازی برگزار کند .مسابقاتی که هر
قمحیطهایپسزمینه بار در مکانی خاص و با اتومبیلهاي متفاوتی برگزار میشود.
اولینباردر Forza 4بهکاررفتهبود،باعثخل 
عالی شده است.
همچنین در قسمتهاي مختلف بازی با مکانهايي روبهرو میشوید
طراحی اتومبیلهاي بازی نیز خوب از کار درآمده است .استفاده از چند که برای سنجش س��رعت بازیکنان طراحی شدهاند .دراين قسمتها
ضلعیهايبسیارزیاددرطراحیآنهاباعثشدهايناتومبیلهاجزئیات بایدباسرعتبسیارزیادحرکتکنیدتابیشترینسرعتشماثبتشود.
و کیفیت باالیی داشته باشند .حتی نمای داخلی اتومبیلها نیز شبیه ضمناتاکنونبستههایاضافیمختلفیبرایاينبازیعرضهشدهکهدر
اتومبیلهای واقعی است .از طرف دیگر باید به فیزیک قابل قبولی که یکی از آنها سبک رالی نیز به بازی اضافه میشود و بازیکنان ميتوانند
برای اتومبیلها طراحی شده اشاره کرد .ضربهها و آسیبدیدگیها مسابقات رالی را هم دراين بازی تجربه کنند.

Deadlight

 Microsoftتابستان امس��ال بازیهاي دانلودی
جالبی را برای ش��بکه  Xbox Liveعرضه کرد که
یکی از آنه��ا  Deadlightنام داش��ت.اين بازی از
جمله عنوانهايي است که در فضایی آخرالزمانی رخ
میدهدوباگرافیک 2.5بعدیاشیکفضایبینظیر
را خلق کرده است .شخصیت اصلی بازی دراين بازی
به دنبال خانودهاش ميگردد و برای پیدا کردن آنها
به شهرهای مختلفی میرود و دست به کارهای بسیار
خطرناکی میزند .داستان بازی بسیار گیراست و در
مدت سه تا چهار ساعتی که شما را پای بازی نگه ميدارد ،همه چیز را به شکلی
هیجانانگیز روایت ميکند .همچنین اين بازی گرافیک بسیار خوبی داردکه
دلیل آن هم استفاده از موتور بازیسازی  Unreal Engine 3برای ساخت
آن بوده است .همچنین باید بهاين موضوع نیزاشاره کنیم ک ه اين بازی برای
 PCنیز عرضه شده است.

Dust: An Elysian Tail

ی��ک ب��ازی فانت��زی بس��یار عال��ی ب��ا گرافیکی
بس��یار هنرمندان��ه و زیب��ا چی��زی اس��ت که در
 Dust: An Elysian Tailبا آن روبهرو میشوید.
محیطهاي بازی با طراحیهاي دس��تی س��اخته
شدهاند و رنگآمیزیها و تنوع رنگ بسیار خوبی را
درآنهامشاهدهميکنید.همهچیزدراينبازیعالی
به نظر میرس��د .المانهاي اکشن ،نقشآفرینی و
پلتفرمر به خوبی در کنار هم قرار گرفته و باعث خلق
یک تجربه بینظیر دراين بازی شدهاند.

Mark Of the Ninja

اگر از دو نسخه س��ری بازیهای  Shankراضی
بودی��د ،باید کار جدید س��ازندگان آن بازی را نیز
تجربه کنید .بازی  Mark of the Ninjaیکی
دیگر از عنوانهاي بس��یار زیبایی است که امسال
راهی بازار شد.حالت گرافیکی زیبای بازی و فضایی
کهاين بازی پیشروی شما قرار ميدهد را در کمتر
بازی ،ميتوان پیدا کرد .دراين بازی در نقش یک
نینجا ق��رار ميگیرید و ماموریته��اي مختلفی
انجام میدهید .تنوع ماموریتها و کارهایی که در
اين بازی انجام ميدهید در سطح خوبی قرار دارد و بازی از هر نظر بسیار
چالشبرانگیز و سرگرم کننده به نظر میرسد.

Journey

این بازی نیز یکی دیگر از ش��اهکارهای امس��ال
بود .استودیوی  That game companyکه
تاکنون بازیه��ای مختلفی را به صورت دانلودی
برای  PS3و شبکه  PSNعرضه کرده بود ،امسال
ب��ازی  Journeyرا راه��ی بازار ک��رد تا صنعت
بازیه��ای رایانهاي ب��ا یک��ی از بازیهای خوب
امس��ال روبهرو ش��ود .یک بازی با موسیقیهايي
ش��گفتانگیز که ش��ما را به دنیایی دیگر میبرد.
الزم به ذکر است که موسیقیهاياين بازی برای
اولین بار در طول تاریخ صنعت بازیهای رایانهاي به مراسم Grammy
راه یافته است.
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پرونــــــ��ده ويـــــ��ژه

د يـجيتــــــ��ا ل
قبــــل از اديت

معرفی راه و روشهایی برای روتوش و ویرایش
عکسهای دیجیتالی در منزل

عكس را جال دهيد!
سیدابراهیم موسوی

ارتقای دانش دیجیتالی و رشد استفاده از دوربینهای دیجیتال ،عالوه بر عکاسان حرفهای
برای افراد آماتور هم کار را ساده کرد .اینروزها با فشردن یک کلید عکس گرفته میشود.
اگر به دلیل شدت نور فالش چشم قرمز ش�ود ،یا قاب مناسب انتخاب نشده باشد یا ایراد
دیگری در عکس باشد ،به سادگی و بدون نیاز به داشتن دانش فنی زیاد میشود با استفاده
از ابزارهای س�اده موجود این عکسها را ویرایش کرده و عکس�ی که باب میلمان است را
ساخت .راههایی در کامپیوترهای خانگی ،گوشیهای هوشمند و وبسایتها.

ویرایش با استفاده از رايانه
اکثر م��ا در خانهم��ان رايانه داری��م ،پس در
دسترسترین وسیله برای ویرایش عکسها
برنامههای رايانهاي است.
ویرایشگرتصویرمایکروسافت
برنام��ه Office Picture Manager
مایکروسافت همانطور که از نامش پیداست
یکی از نرمافزارهای موجود در بس��ته آفیس
اس��ت که همراه ب��ا نرماف��زار  Wordروی
سیستم نصب میشود .جهت استفاده از آن
روی آیکون فایل یک��ی از تصاویری که روی
رایانه شخصی خود دارید کلیک راست کرده و
از قسمت Open withگزینه آفیس پیکچر
منیجر را انتخاب كنيد.
حال وارد برنامه شدهاید ،از بین گزینههایی که
در باالی تصویر دارید روی Edit Pictures
کلیک کنی��د ،با این کار پنج��رهای عمودی
سمت راس��ت تصویر خود مشاهده میکنید
که به آن پنجره وظیف ه ویرایش تصویر گفته
میشود .در باالی آن با اولین چیزی که مواجه
میش��وید کلیدی است تحت عنوان Auto
( correctبه معنی تصحی��ح خودکار) این

کلیدهمانطورکهازنامشپیداستمشکالت
مربوط به رنگ ،نور و قرمزی چش��م را فقط با
فش��ردن یک بار آن کلید برطرف میکند .اما
اگر تصویر احتیاج به ویرایش بیش��تر داشت
میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید.
اولی��ن گزین��ه بع��د از تصحی��ح خ��ودکار،
 Brightness and Contrastاس��ت و با
فشردن آن پنجره ویرایش تصویر تغییر کرده
و گزینههایی جهت تغییر میزان روش��نایی و
کنتراست تصویر در اختیار شما قرار میدهد.
در انته��ای پنج��ره وظیف��ه روی Back to
 edit picturesکلی��ک کنی��د تا به پنجره
قبل برگردید.
گزینه بع��دی  Colorاس��ت .در این بخش
میتوانید به کمک تجربهای که در کار با گزینه
قبلی کسب کردید به راحتی رنگهای تصویر
را در صورت نیاز تغییر دهید.
گاهی نیازمند برش بخشی از تصویر هستیم
و قس��مت خاصی از آن را نیاز داریم .برای این
منظور میتوان از گزینه  Cropاستفاده کرد.
برای اینکار کافی است بعد از انتخاب گزینه
مربوطه ب��ا اس��تفاده از خطکشهایی که در

اط��راف تصویر اضافه میش��ود ،فضای مورد
نظرتان را انتخاب کرده و در پایان روی کلید
Okکلیککنید.مشاهدهمیکنیدتنهاهمان
بخش انتخابی روی صفحه باقی میماند.
از جمله امکاناتی که شاید تمایل به استفاده از
آن داشته باشید  Rotate and Flipاست
که برای چرخاندن تصاویر استفاده میشود.
اما کاربردیترین گزین��ه ویرایش تصویر در
این برنامه  Red eye Removalاست .پس
از کلیک کردن روی ای��ن گزینه می توانید با
نشانگر ماوس مرکز چشمها را انتخاب و در
پایان روی کلید  Okکلیک تا قرمزی چش��م
را حذف کند .ضمن��ا در صورتی که بخواهید
عکستان را کوچک کنید میتوانید از گزینه
 Resizeاستفاده کنید.
آخری��ن گزین��ه Compress Pictures
است که طرفداران زیادی هم دارد.کاربرد این
ابزار کم کردن حجم تصویر اس��ت .با انتخاب
این گزینه میتوانید یک تصویر با حجم فقط
هفت کیلوبایت داشته باشید .الزم به یادآوری
اس��ت که برای نص��ب پیکچر منیج��ر ،باید
بس��ته نرمافزاری آفیس را روی کامپیوترتان
نصب کنید.
ویرایش با فتوشاپ
وقت��ی ح��رف از ویرایش عکس میش��ود،
فتوش��اپ از جمله برنامههایی اس��ت که هر
کاربری از آن یاد میکن��د .اگر برای ویرایش
عکس جدی هس��تید و میخواهید به شکل
حرف��های کار کنید ،فتوش��اپ به ش��ما این
امکان را میدهد که روی تمام ریزهکاریهای
ویرای��ش تصاویر مس��لط ش��وید البته اگر
خواس��تید از تمام قابلیته��ای این نرمافزار
استفادهکنیدبایدوقتزیادیبراییادگرفتن
ابزارها و گزینههای این نرمافزار صرف کنید.
ضمنا به دلیل پیچیدگی این برنامه ،پیشنهاد
میکنیم ابتدا یک کپی از عکس خود تهیه و
بعد اقدام به ویرایش آن کنید.
در فتوش��اپ عالوه بر تغییرات ابتدایی که در
باال به آنها اشاره ش��د میتوانید با استفاده از
فیلتره��ا و ابزارهای مختلف جلوهای دیگر به
عکس بدهید.

داش��تن ابزار برطرف کردن قرمزی چش��م
از جمله ابزارهایی به ش��مار میرود که جزو
جدانش��دنی برنامهه��ای ویرای��ش تصویر
محسوب میش��وند .برای این منظور عکس
را در فتوش��اپ ب��از کنید .کلیک م��اوس را
روی اب��زار  Spot Healing Brushاز
فهرستابزارهایسمتچپنگهداریدتاسایر
گزینهها هم ظاهر شوند .از این لیست گزینه
 Red Eye toolرا انتخ��اب کنید .به کمک
گزینه  Pupil Sizeکه در باالی صفحه ظاهر
میش��ود اندازه مردمک چش��م را مشخص
کنی��د و ب��ا گزین��ه Darken Amount
میزان تیرگی چش��م را انتخاب کنید .سپس
با استفاده از نشانگر ماوس روی قرمزی چشم
کلیک کنی��د تا رنگ خاکس��تری جایگزین
رنگ قرمز شود.
توج��ه داش��ته باش��ید اگ��ر عکس نی��از به
بزرگنمای��ی داش��ت میتوانید از فش��ردن
همزمانکلیدهای Ctrlو+جهتبزرگنمایی
و  Ctrlو – جه��ت کوچ��ک ک��ردن عکس
استفاده کنید.
اگ��ر عکس مش��کل فوکس داش��ته باش��د
میتوانید با کمک گرفتن از ابزار Sharpen
تا حدودی از این مش��کل بکاهید .در مقابل
گاهی قصد دارید عکس��ی را منتشر کنید و
میخواهید بعضی از قس��متهای آن واضح
نباش��ند .در این مواقع اب��زار  Blurمیتواند
چارهساز باشد .برای اس��تفاده از این ابزارها
میتوانی��د از من��وی ( Filterدر نوار باالی
صفحه) گزینه مربوطه را انتخاب و ناحیهای
ک��ه قصد داری��د وضوحش بیش��تر یا کمتر
ش��ود را انتخاب کنید.فیلتر کاربردی دیگر
 Sketchاست .این فیلتر گزینههای زیادی
دارد که به کمک آنه��ا میتوانید افکتهای
مختلف را روی عکس خود تجربه کنید.تغییر
سایز و وضوح تصویر از دیگر امکانات فتوشاپ
است که میتوانید از طریق منوی  Imageو
زیرمنوی Image Sizeاین تغییرات را انجام
دهید .قبل از قرارگرفتن فیلتر  Sketchروی
تصویر ،پیش نمایش در یک صفحه به ش��ما
نشان داده میشود.

ویرایش و افكتگذاري به وسیله سايتهاي اينترنتي

اگر برای ویرایش
عکس جدی هستید
و میخواهید به
شکل حرفهای کار
کنید ،فتوشاپ به
شما این امکان را
میدهد که روی
تمام ریزهکاریهای
ویرایش تصاویر
مسلط شوید

شاید چندان تمایلی به نصب نرمافزار روی سیستم
عامل خود نداشته باشید ،یا امکان نصب برنامههای
ویرایشگر تصاویر برای شما فراهم نباشد .در چنین
ش��رایطی ابزارهای ویرایش و افکتگذاری آنالین
تصاویر میتوانند جایگزین مناسبی برای رفع نیاز
باشند اما چه از س��ایتهای معرفی شده توسط ما
اس��تفاده میکنید چه سایتهای دیگر ،حواستان
باشد که عکس شما در حال آپلود روی سرور دیگری
اس��ت و به طور کامل در اختیار اشخاص دیگر قرار
میگیرد .پس اگر انتش��ار یک عکس ممکن است
حریم شخصی ش��ما را تحت تاثیر قرار دهد ،بهتر
است از آپلودش روی این سایتها صرف نظر کنید

و برای ویرایش عکسهای خصوصی از نرمافزارهای
آفالین و کامپیوتری استفاده کنید.
www.pixlr.com
 Pixlr.comیک��ی از س��ایتهای کارب��ردی و
معروفی است که به ش��ما اجازه میدهد بدون نیاز
به نص��ب هیچنوع نرمافزاری عکسه��ا را ویرایش
کنید .خیلیها به این س��ایت لقب فتوشاپ آنالین
هم دادهاند! س��ایت سه ویرایش��گر اصلی دارد که
میتوانید بسته به نیازتان وارد حالت ساده ،متوسط
و پیشرفته شوید .سپس عکسی را آپلود کنید یا اگر
از قبل روی اینترنت موجود اس��ت ،آدرس��ش را به

س��ایت بدهید .فیلترها و قابلیتهای واقعا زیادی
روی این سایت وجود دارد که بهتر است خودتان با
آنها وارد گود شوید چراکه توضیحشان زمان واقعا
ت افزونههای ویژهای برای
زیادی میبرد .این سای 
مرورگرهای اینترنتی از جمله فایرفاکس دارد.
www.fotoflexer.com
فتوفلکس��ر یکی دیگر از س��ایتهای پیشنهادی
ماس��ت .این س��ایت به ش��ما امکان پیادهس��ازی
افکتهایی از جمله س��یاه و س��فید کردن عکس،
س را
دس��تکاری رنگها و متح��رک ک��ردن عک 
میده��د .همچنی��ن ب��ه وس��یله آن میتوانی��د

روی عکس��تان متنی اضافه کنید یا ش��کلکها و
برچسبهای خاصی را به آن بچسبانید .تغییر اندازه
و حجم عکس نیز بخشی دیگر از امکانات این سایت
اس��ت .بعد از اتمام کار روی تصویر ،میتوانید آن را
ذخیره کنید یا در شبکههای اجتماعی به اشتراک
بگذارید.
www.lunapic.com
فرق لوناپیک ب��ا همکارانش این اس��ت که چندان
قابلیت ویرایشهای تخصصی ن��دارد اما در عوض
صدها افکت متنوع را به ش��ما پیشنهاد میکند که
میتوانیدمستقیمارویعکستاناعمالکنید.ضمنا
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ﺩﻳـﺠﻴﺘــــــــﺎﻝ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺤﺎﻓﻰ /ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﻓﺎﺭﻧﺖ

ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﻢ

ﺑﻌـــﺪ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻋﻜﺲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻜﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ،
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﻳــﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﻭ  iOSﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻰ ﺭﻭﻯ
ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ ،ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ ،ﺳــﻮﻧﻰ ﺍﺭﻳﻜﺴﻮﻥ
ﻭ  htcﻧﺼــﺐ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣــﻰ ﺧــﺎﺹ
ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﭘﻞ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ
ﺁﻯﻓﻮﻥ ﺍﺳﺖ .ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻟﺬﺕ ﻋﻜﺎﺳﻰ
ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
Instagram
ﺍﻳﻨﺴــﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸــﻦﻫﺎﻯ
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻋﻜﺎﺳــﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷــﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﺵ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻧﻰ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻻﻳﻚ
ﻭ ﻛﺎﻣﻨﺖﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻓﻜﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ
ﻭ ﺟﺬﺍﺑﺶ ،ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻋﻜﺎﺱ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻧﺼﺐ ﺭﻭﻯ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳــﺪ ﻭ  iOSﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻳﻨﺴــﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﻳﺎ ﺍپﺍﺳﺘﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
Color Splash
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻜﺎﺳﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ Color
 Splashﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳــﻔﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ

ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺍﻫﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ Transition
 Effectﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻟﺒﻮﻣﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻳﻚﻋﻜﺲﻣﺘﺤﺮﻙﺍﻳﺠﺎﺩﻭﺫﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻴﺪ.ﺍﻓﻜﺖﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺎﺩﻩﺩﻳﮕﺮﻯﺍﺯﺟﻤﻠﻪﺑﺎﺭﺵﺑﺎﺭﺍﻥ،ﺩﻭﺩﻭﻣﻪﮔﺮﻓﺘﮕﻰ
ﺟﺰﻭﺧﻮﺭﺍﻙﻫﺎﻯﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﻳﺖﺍﺳﺖ.
www. pixer.us
ﺍﻳﻦﺳﺎﻳﺖﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕﺍﻭﻟﻴﻪﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯﺑﺮﺍﻯﻭﻳﺮﺍﻳﺶﺭﺍﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ

ﻟﻤﺲ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻧﮕﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻧﮕﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴــﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ
ﺭﻭﻯ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺁﻯﻓﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ.
Sensor Camera
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﻧﺴﺨﻪ  2,2ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨــﺎ  Sensor Cameraﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻰ
ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺎﺏﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
Retro Camera
ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺭﻧﮕﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻗﺎﺩﺭ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺳﻔﻴﺪ ،ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﺟﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ ﺑﻮﺩ .ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻃﻴﻒ ﺭﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ
ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ
ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻜــﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻜﺎﺱ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧــﻮﻉ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ ﻋﻜﺲ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺩﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻜﺎﺳﻰ

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎ ﻟﺬﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ Retro
 Cameraﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﺁﻳﻜﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸــﻦ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻨﺞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻧــﻮﻉ ﺟﻠﻮﻩ ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
Photosynth
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﻳﺪﻩﺍﻳﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻯ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣــﺎ ﺍﮔــﺮ  Photosynthﺭﺍ ﺭﻭﻯ
ﮔﻮﺷــﻰ ﺁﻯﻓﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴــﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻨﺰ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﺗﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫــﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜﺲﻫــﺎﻯ ﭘﺎﻧﻮﺭﺍﻣــﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻭﻳﮋﮔــﻰ  Photosynthﻧﻴﺴــﺖ .ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﺎﺳﺎ ﻭ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ
ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺤﻴــﻂ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸــﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻯ ﭘــﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻋﻜﺲﻫﺎ
ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍپﺍﺳﺘﻮﺭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ،ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺍﻓﻜﺖ ،ﭼﺮﺧﺶ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻳﺰ
ﻭ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻰ
ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
www. picmarkr.com
ﺣﺘﻤﺎﺗﺎﺑﻪﺣﺎﻝﺑﺮﺍﻯﺷﻤﺎﻫﻢﭘﻴﺶﺁﻣﺪﻩﻛﻪﺑﺎﻋﻜﺴﻰ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻜﺎﺱ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ
ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻭﺍﺗﺮﻣﺎﺭﻙ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﻚﻣﺎﺭﻛﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ
ﻋﻜﺲﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻧــﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

www. photofunny.net
ﺍﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻋﻜﺴــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻜﺴــﻰ ﺧﻨﺪﻩﺩﺍﺭ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺳﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺖﻫﺎ،
ﺟﻠﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺏﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻫﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳــﺮ ﻧﺰﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻳﻚ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻨﻴﺪ :ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺧﻮﺩ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ.
ﻼ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻫﻢ ﺩﻯ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺜ ً
ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻜﺎﺳــﻰ ﺭﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ  9110101ﻛﻪ ﻛﺎﻣ ً
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ.
) (91/10/10ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻫﻢ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ
ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ ﺩﻯﻣﺎﻩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺛﺒــﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﺷــﻤﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﻛﻠﻤﻪﺍﻯ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﺎﻡ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ
 .Park9110101ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ
ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻮﻟﺪﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺁﺭﺷـﻴﻮ ﻛﻨﻴﺪ :ﻗﺒﻞﺗﺮﻫﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻋﻜﺲ
ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﺐ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ .ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻰ
ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗــﺎﺏ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.
ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ :ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻗﺮﺍﺭ
ﺷﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ .ﻋﻜﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺑﻨﺸــﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻢ.
ﻋﻜﺲﻫـﺎﻯ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳـﺪ :ﺍﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻜﺲ ﺧﻮﺑﻰ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﺧﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭ ﻭ
ﻣﺤﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﻀﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻫﻤﻪ
ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ؟
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻛﺮﺩﻥ
ﻼ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻣﻦ ﺍﺻ ً
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻦ ﺁﺭﺷــﻴﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﺭﺩ
ﺍﻛﺴﺘﺮﻧﺎﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳــﺪﻩﺁﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫــﺎﻯ ﺍﺑﺮﻯ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﮔﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺩﻭ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺍﺳــﻢﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﻯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ
ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻋﻜﺎﺳﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﺪ!

اندرويد
بازي موبايل
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FastDic 1

اگر پيش آمده اس��ت در جايي باش��يد كه به ديكش��نري نياز
داريد اما دسترس��ي به آن نداريد ،بهتر است براي موبايل خود
به فكر يك فرهنگ لغت باش��يد .پيشنهاد ما  FastDicاست.
 FastDicيك ديكش��نري سريع و آس��ان براي تبديل لغات
انگليس��ي به فارسي و برعكس اس��ت كه بدون هيچ دردسري
ميتواني��د آن را دانلود و نصب كنيد .اي��ن برنامه رابط كاربري
س��ادهاي دارد و روي تمام نس��خههاي اندرويد قابل اجراست.
براي استفاده آن نياز به داش��تن فونت فارسي نداريد و با تمام
كيبوردهاي فارسي هم س��ازگاري دارد .در اين برنامه بيش از
 80هزار كلمه با موضوعات مختلف قرار داده شده است كه بدون
نياز به اينترنت ميتوانيد از آنها اس��تفاده كنيد .اين برنامه تنها
 13مگاباي��ت حجم دارد ولي اگر حافظ��ه داخلي كافي نداريد
ميتوانيد روي كارت حافظه آن را نصب كنيد.

 ۵۰۴ 2واژه ضروری

احتماال نام كتاب  Essential Words 504را شنيدهايد .اين
كتاب يكي از منابع مهم داوطلبان براي شركت در آزمونهاي
معتبر زبان انگليس��ي اس��ت 504 .لغت ض��روري كه براي هر
امتح��ان و آزموني به آنها ني��از پيدا خواهيد ك��رد .اين برنامه
نس��خه ديجيتالي اين كتاب اس��ت كه ميتوانيد آن را از كافه
بازار اندرويد دانلود كنيد .امكان عالمتگذاري كلمات خوانده
شده و جستوجو در بين لغات از امكانات مهم اين برنامه است.

InstaPicFrame 3

اي��ن برنامه مثل يك ق��اب عكس ديواري چند تکه اس��ت كه
ميتواني��د عكسهاي مورد عالقه خود را در آن بچينيد و آن را
تبديل به يك تصوی��ر تركيبي زيبا كنيد .كاربراني كه از برنامه
اینس��تگرام اس��تفاده ميكنند ميتوانند اين اپليكيشن را به
عنوان قاب عكس اختصاصي عكسه��اي خود به كار بگيرند.
اين برنامه  9مگابايت حجم دارد و براي تمام نسخههاي اندرويد
قابل استفاده است.

Smart Lock Free 4

GYRO
 GYROاز
آن بازیهای
اعتیادآوری است
که تا به سرگیجه
نیفتید آن را رها
نخواهید کرد .ژیرو
اگر چه بسیار راحت
است ولی باید در
کار کردن با فناوری
لمسی استاد باشید
تا بتوانید آن را
انجام دهید .در این
بازی باید چرخ را
بچرخانید و رنگها
را با هم تطبیق دهید
تا بتوانید امتیازهاي
الزم را کسب کنید

امني��ت و حفاظت از برنامهه��اي موبايل دغدغه هميش��گي
كاربران گوش��يهاي هوشمند است .اگر ميخواهيد اطالعات
خصوصي و محرمانهت��ان را از ديد غريبهه��ا پنهان نگه داريد
ميتواني��د برنام��ه  Smart Lock Freeرا نصب كنيد .اين
برنامه با قفل كردن برنامهها و پوشههاي مورد نظرتان آنها را از
دسترس ديگران دور نگه ميدارد و فقط خودتان آن هم با وارد
كردن رمز ميتوانيد به آنها دسترسي داشته باشيد.

gt free+
hd

ت اندروید خود مخصوصا اگر از نمایشگر با کیفیتی برخوردار باشد لذت شركت در یک
با اجرای این بازی روی گج 
مسابقه اتومبیلرانی مهیج با کیفیت  HDو حضور زنده در پیست مسابقه را تجربه خواهید کرد .این بازی حدود
 400مگابایت حجم دارد و برای کنترل اتومبیل از تکان دادن دستگاه فرمان میگیرد.

اپـل
Color Texting

فرس��تادن پیام از طریق موبایل یکی از آن فناوریهایی است که چندان برای کسی جدید و عجیب
و غریب نیس��ت اما یک اپلیکیشن جالب اپلی معرفی ش��ده است که با آن میتوانید اساماس رنگی
بفرستید .در این برنامه میتوانید از بین رنگهای بیشماری که در اختیارتان قرار میگیرد انتخاب
کنید ،بکگراند پیام را عوض کنید ،از انواع فونت استفاده کنید و ایمیلهای رنگی بفرستید .کافی
است پیام خود را بنویسید بعد به کمک این برنامه آن را سفارشی کنید.

Display Recorder

اپ��ل برنامههايي دارد كه با آن ميش��ود از صفحه نمايش گوش��ي عكس گرف��ت .برنامه display
 recorderكمي پيش��رفتهتر است .با اين برنامه ميتوانيد از صفحه گجت اپلی خود فيلم بگيريد و
تصوير و صدا را با هم ضبط كنيد .هر تصوير يا برنامهاي كه روي گوش��يتان در حال نمايش است را
ميتوانيد با فرمت  mp4ثبت كرده و ذخيره كنيد و اگر بخواهيد آن را براي دوستانتان به اشتراك
بگذاريد.

Cyclemeter GPS

اگر به فكر حفظ سالمت و تناسب اندام خود هستيد اين برنامه به شما كمك ميكندcyclemeter .
 GPSيك برنامه ورزش��ي است كه هنگام دوچرخه سواري ،دويدن و پيادهروي مسافت طي شده،
زمان ،س��رعت ،ضربان قلب و تمام ويژگيهاي مهمي كه در تحرك و س��وزاندن كالري ش��ما موثر
اس��ت را ثبت ميكند و با پشتیبانی از  iCloudش��ما را قادر ميسازد آنها را بارگذاري و در صورت
لزوم تجزيه تحليل کنید.

آهنگهای پیشواز برای سرمای زمستان

RBT

ت دارند که آهنگ پیشوازشان متناسب
خیلیها دوس 
با حال و هوای روزهایشان باش�د .به همین جهت این
هفته فهرستی از آهنگهای پیشواز زمستانی ایرانسل
را جمعآوری کردهایم که میتوانید با ارسال کد آنها به
ش�ماره  7575فعالشان کنید .هزینه اس�تفاده از این
آهنگهای پیشواز ماهانه  500تومان است.
«زمستون» افش�ین مقدم که حتما یادتان است؟ «تو
مثل زمستونی نداری ،که باشه لحظه چشم انتظاری.»...

کد این آهنگ برای فعالس�ازی  3312301است .بابک
جهانبخش هم ترانهای با نام زمس�تون دارد که كدش
 331636است و شاید برای بعضیها آشنا باشد.
در ضمن اگر دنبال ترانههای کودکانه باشید ،حتما ترانه
«هر فصلی از سال یه شکل و رنگه ،کار خداس هرکدوم
یه جور قش�نگه» برنامه کودک چرا و چی�ه را یادتان
میآید .برای فعالسازی این آهنگ نيز میتوانید عدد
 771482را به شماره  7575پیامک کنید.
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وبگرد
www.jaaar.com

صندوقچ ه گرانبهاي اطالعات
با استفاده از اين
سرويس میتوانید
فایلهای مورد
نیاز جهت انتشار
در وبالگتان
را روی فضای
شخصی مخصوص
خودتان آپلود
کنید

اگر کاربر نس�بتا حرفهای اینترنت باشید ،حتما
با س�ایتهای ارائه دهنده فضای ذخیرهسازی
ابری (کالد) آش�نایی دارید .س�ایتهایی مثل
دراپباکس،گوگلدرایو یااسکایمایکروسافت.
«صندوقبیان» نمونه فارس�ی و ایرانی آنهاست
که قبل از هر چیز س�ه گیگابایت فضای مجازی
در اختی�ار کاربرانی که ب�ه عضویت آن درآمده
باشند قرار میدهد تا فایلهای مورد نظرشان را
آنجا ذخیره و نگه�داری کنند و در صورت لزوم
با دوستان و دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.
از ای�ن فایلها میت�وان بکآپ گرف�ت و برای
حفاظت بیشتر آنها را رمزگذاری کرد.
اختیارات�ی ک�ه در م�ورد فایله�ا ب�ه کاربران
داده میش�ود ،چ�ه عکس باش�ند چ�ه فیلم یا
نرمافزارهای آموزش�ی در حد اختیارات کامال
مدیریتی اس�ت یعنی در فضایی ک�ه متعلق به
خودتان است میتوانید هر بالیی که خواستید

BAYANBOX.IR

س�ر دادههایت�ان بیاوری�د .میتوانی�د آنها را
پوشهبندی کنید ،بینشان از طریق جستوجو
دنبال فای�ل خاصی بگردید ی�ا در صورت لزوم
از امکان ویروسیابی اس�تفاده کنید .ضمنا این
قابلیت وجود دارد که فضای صندوق بیانتان را
به س�رویس دیگر گروه بیان که سایت blog.ir
است متصل کنید .اینطوری میتوانید فایلهای
م�ورد نیاز جهت انتش�ار در وبالگت�ان را روی
فضای شخصیتان آپلود کنید .برای عضویت در
این س�رویسها نیاز به دعوتنامه دارید اما اگر
تا حاال چنی�ن دعوتنامهای دریافت نکردهاید،
نگران نباشید! میتوانید در صفحه ثبت نام طبق
راهنماییهای موجود جلو بروید و با وارد کردن
آدرس ایمیلتان ،در انتظار دریافت دعوتنامه
بمانید .همچنین اگر دوستانتان اکانت صندوق
بیان دارند ،میتوانید از آنه�ا بخواهید که برای
شما دعوتنامه بفرستند.

اگر وقت این را ندارید که هر روز صبح کنار دکههای
روزنامه فروشی بایس��تید و صفحه اول روزنامهها را
بخوانید به این سایت س��ر بزنید .جار یک سرویس
خب��ری مدرن اس��ت ک��ه صفح��ه نخس��ت تمام
روزنامههای کثیراالنتش��ار را ک��ه حاوی مهمترین
اخبار و اطالعات هستند به صورت رایگان در اختیار
شماقرارمیدهد.بااينروششماميتوانيدبهصورت
آنالین از مهمترین اتفاقات روز باخبر شوید .در ضمن
میتوانید از طریق ایمیل و اپلیکیشنهای موبایل و
تبلت این سایت را در هر مکان و زمانی دنبال كنيد.

postyafteh.post.ir

یکی از اتفاقات ناخوش��ایندی که ممکن است برای
هر یک از ما بیفتد گم کردن مدارک ارزش��مند مثل
شناسنامه ،کارت ملی و ...است .اگر کسی آنها را پیدا
نکرد یا اگر پیدا کرد درون س��طل زباله انداخت که
هیچ اما اگر خوشش��انس بودیم و شخص یابنده به
تقاضای پشت مدرک گوش کرد و آن را در صندوق
پست انداخت از طریق این سایت یعنی پستیافته
میتوانیم مدارک خود را پیگیری کنیم .این سایت
اش��یا و مدارک پیدا شده که به پست تحویل شده را
ثبت کرده و در اختی��ار کاربران قرار میدهد .اگر مدرک خود را گم کردهاید
همین حاالبه این سایت مراجعهکنید .شاید شما جزو خوششانسهاباشید.

www.dooid.me

ويندوزفون

CamWow

تفاوت اي��ن برنامه با س��اير برنامههاي
ويرايش عكس اين است كه با استفاده
ازآن میتوانی��د قب��ل از اینک��ه عکس
بگیرید هر تغییراتی که دوست داشتید
را در س��وژه ايجاد کنی��د .آن را چاق و
الغر کنید ،رنگهای منظ��ره را تغییر
بدهید و خالصه هر گونه تحریفی که به
فکرتان میرسد را روی آن اعمال کنید.
فیلترهای قرار داده شده روی این برنامه
واقعا سرگرم کننده اند.

TIP calculator

این برنامه س��ادهترین ماشین حسابی
اس��ت که میتوانید روی گوش��یتان
نصب کنید! تمامی حساب و کتابهای
خود را از سادهترین تا پیچیدهترینشان
با ای��ن برنامه در کمتری��ن زمان انجام
دهی��د TIP calculator .راب��ط
کاربری بسیار سادهای دارد و اطالعات
شما را تا زمانی که نخواهید آن را حذف
کنید برایتان نگه میدارد تا در صورت
لزوم دوباره از آنها استفاده کنید.

Beautiful Quotes

هر زمان که از فشار کاری خسته شدید
و نیاز به تمدد اعصاب داشتید به سخنان
و نقلقولهای زیبای بزرگان ادب و هنر
مراجعه کنی��د و باور کنید به اندازه یک
آرامبخش قوی موثر اس��ت .اين برنامه
زیباتری��ن و خواندنیتری��ن جمالت و
نقلقولهایی که س��بب ایجاد نگرش
مثبت میش��ود را در خود جمع کرده
اس��ت .از خواندنش لذت ببرید و برای
دوستانتان هم به اشتراک بگذارید.

نرمافزار ویندوز
MPEG Video Wizard DVD

نرمافزارهای ویدئو رس��انه از محبوبترین نرمافزارهای کاربران ويندوز اس��ت .برنامههایی که با آن
میتوانید فایلهای گوناگون ویدئویی را باز کنید و در صورت لزوم ویرایش کنیدMPEG Video .
 Wizard DVDیکی از همین نرمافزارهاس��ت که با رابط كاربري سادهاش ميتواند در ساختن
و ويرايش پيچيدهترين فايلهاي ويدئويي به ش��ما كمك كند .يك نرمافزار حرفهاي كه براي تغيير
فرمتهايويدئوييمختلفمناسباستوميتوانيدهريكازاينفرمتهارابهفرمتهاييكهقابليت
اجراروي لپتاپ ،موبايل و يا تلويزيون دارند تبدي��ل كنيد .اين نرمافزار قابليتهاي زيادي دارد كه
ویرایش رنگبندیها ،كنترل کنتراست ،انجام ویرایشهای دو بعدی و سه بعدی روی ویدئو ،تغيير
 Bitrateبراي گرفتن خروجي با كيفيت باال و حجم كم ،قابلیت ویرایش ،عقب و جلو کردن فریمها،
نمایش پر سرعت ویدئوهای ویرایش شده ،افكتهاي جذاب براي ويرايش ويدئوها و خروجي گرفتن
روی ديويدي ب��ه صورت اتوماتیک و امکان اضافه کردن موزیک ،تصویر و ویدئو به منو بخش��ي از
آنهاست .پس اگر زياد با فايلهاي تصويري سر و كار داريد اين نرمافزار را امتحان كنيد.

اگر سایتی باشد که رایگان برایتان وبسایت و کارت
ویزیت طراحی کند چه میگویید؟  dooid.meدر
عرض چند دقیقه ای��ن کار را برایتان انجام میدهد.
کافیاست یک پروفایل شخصی باز کنید و اطالعاتی
که میخواهی��د را در آن ذکر کنید .این س��ایت در
کمترین زمان ایدهای جالب و زیبا به ش��ما پیشنهاد
میکند و در صورت موافقت شما آن را نهایی خواهد
کرد.سپسصفحهاینترنتیشماراکهحاویاطالعات
تماستاناستدریکآدرسخاصنمایشمیدهدو
با دادن آن آدرس به هر مخاطبی ،میتوانید اطالعات کاریتان را به او نمایش
دهید .هر هفته و  24ساعت شبانه روز!

www.alternativeto.net

حتما برای ش��ما هم پیش آمده که میخواس��تید
برنامهای روی کامپیوت��ر و موبایل خود نصب کنید
و به ه��ر دليلي موف��ق به انج��ام اين كار نش��ديد.
 alternativeto.netچاره کار را به ش��ما نش��ان
میدهد .این س��ایت برنامههایی را به ش��ما معرفی
میکند ک��ه میتوانن��د جایگزین مناس��بی برای
نرمافزاره��ای مورد نظر ش��ما باش��ند .برنامههای
جایگزینتقریباهمانکاراییبرنامههایاولیرادارند
با این تفاوت که نصبش��ان آسان و بیدردسر است.
این سایت در حقیقت گنجینهای از برنامه و نرمافزار برای پلتفرمهای مختلف
استکه میتوانیدباگشتن دربین آنهاهرکدام راکه خواستید ،انتخابکنید.

www.foundd.com

تا به ح��ال فکر کردهای��د در زمان اوق��ات فراغت یا
بیکاری دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ اینترنت
با این محتوای بزرگ و متنوع جای مناس��بی برای
وقتگذرانی است به ش��رط اینکه بدانید هدفتان از
گشتن در آن چیست .اين سرويس به شما میگوید
چه دوس��ت دارید! این سایت فیلمها ،سرگرمیها و
بازیهایی را در پیش چش��مان شما قرار میدهد تا
شما به آن امتیاز بدهید .با اینکار هم خودتان متوجه
میشویدکهازچهتفریحاتیبیشترلذتمیبرید،هم
ت آنها را آنالیز میکند و از این به بعد هر وقت که واردش شوید تفریحات
سای 
مناسبی پیشنهاد میکند.

يكشنبه  10دي 12 1391

و يتــــــــــــــر يـــــــ��ن

آيدا
اميرمحمدي

د يـجيتــــــ��ا ل

کدامیکازهاردهایاکسترنال
موجوددربازارمناسبشماست؟

برترينحافظههایهمراه

کمبود حافظه! مش�کلی ک�ه تاکنون اکث�ر ما با آن
برخ�ورد کردهایم .معم�وال حافظ�ه کامپیوترهای
خانگی و لپتاپها آنقدر زیاد نیست که برای ذخیره
حجم باالیی از عکسه�ا ،فیلمها یا آهنگها کافی
باش�د بنابراین نی�از به یک حافظ�ه خارجی دارید

که ن�ه تنها اطالعات را ذخی�ره میکند که به نوعی
قابلیت حفاظت و انتق�ال آنها را هم دارد .هاردهای
اکس�ترنال در ظرفیتهای مختلف وج�ود دارند.
معموال با همه سیس�تمعاملها سازگارند و به دلیل
وزن و ابعاد مناس�ب میتوان آنها را همه جا با خود

حدودقیمت:

برد .بیایید با هم چند مدل از این حافظههای همراه
که در بازار خوش درخش�یدهاند را بررسی کنیم تا
متوجه شوید کدامشان بیشتر به درد شما میخورد.
برای اطالعات بیشتر و یادگیری جزئیات فنی ،حتما
راهنمای خرید ستون کنار صفحه را هم بخوانید.

Western Digital - My Passport 2 TB

 495هزار تومان

گنجینهای از اطالعات

حدودقیمت:

نقطه قوت :سازگاری با  USB 3و USB 2
نقطه ضعف :داغ شدن در استفاده طوالنی مدت

 580هزار تومان

ظرفیت حافظه دو ترابایت وزن  230گرم سازگاری با پورتهای
 USB 2و  USB 3حداکث��ر س��رعت انتقال اطالعات با  USB 3تا
پنج گیگابایت بر ثانیه

داشتن یک هارد
سه ترابایتی به
این معناست که
تقریبا میتوان
تمام اطالعات و
فایلهای موجود
در زندگی (!) را
روی آن ذخیره
کرد

یکی از برندهایی که در زمینه تولید هاردهای اکسترنال جایگاه
خوبی نزد کاربران ایرانی پیدا کرده وسترن دیجیتال است .یکی
از محبوبترین مدلهای این ش��رکت با ظرفی��ت دو ترابایت و
 USB 3تولید ش��ده است که با دستگاههای مجهز به USB 2
هم سازگاری دارد .سرعت انتقال داده این هارد باالست و به دلیل
حجم باالیی که دارد ب��رای ذخیره فایلهای صوتی و تصویری با
کیفیت و حجم بسیار باال مناسب اس��ت .این هارد تقریبا با تمام
سیستمعاملها سازگاری دارد و نسبت به امکانات و کاراییاش
وزن چندان باالیی ندارد بنابراین برای جابهجایی هر روزه مشکلی
ایجاد نمیکند.

Seagate-Backup Plus Desk 3TB
ابرهاردی از سیگیت

ADATA-Portable SH14 1TB
ضد ضربه و باقي موارد!

نقطه قوت :سرعت باالی انتقال در حجم زیاد
نقطه ضعف :وزن زیاد

نقطه قوت :ضد ضربه بودن
نقطه ضعف :جاگیری زیاد به دلیل بدنه خارجی

ظرفیت حافظه سه ترابایت وزن 1300گرم سازگاری باپورتهای
 USB 2و  USB 3سرعت گردش دیسکها RPM 5400

ظرفیت حافظه يك ترابایت وزن  210گرم
 USB 3سرعت گردش RPM 5400

هاردهای اکس��ترنال ظرفیتهای متفاوتی دارن��د که همه آنها
در ن��وع خود مفید و به درد بخور هس��تند اما داش��تن یک هارد
س��ه ترابایتی به این معناس��ت که تقریبا میتوان تمام اطالعات
و فایله��ای موجود در زندگ��ی (!) را روی آن ذخیره کرد ،بدون
اینکه الزم باش��د حافظه کامپیوتر یا لپتاپ مورد اس��تفاده قرار
بگیرد .عالوه بر ظرفیت باال Backup Plus ،یک هارد نس��بتا
هوشمند اس��ت که عالوه بر ذخیره اطالعات و دادهها ،عکسها
و تصاویر موجود در ش��بکههای اجتماعی را به صورت اتوماتیک
ذخیره میکند.

اينجا ويترين
ديجيتال است!
خروجی این صفحه
قرار نیست به شما
برترین محصول
بازار را معرفی کند.
ما در صفحه ویترین
صرفا چند رقیب را با
هم مقایسه میکنیم
و انتخاب نهایی با
شماست .همچنین
بد نیست یادآوری
کنیم که قیمتهای
این صفحه حدودی
هستند و ممکن است
در درج مشخصات،
خطاهای کوچکی رخ
داده باشد

200/000

ت���وم���ان

گوش�يهاي ارزانقيمت هم كاربران خاص خود را دارند.
اين گجتهاي غير هوشمند اما كاربردي امكانات سادهاي
دارند كهمتناسبباقيمتشان استبنابراين اگر از گوشي
موبايل خود توقع زيادينداريد ميتوانيد روي اين خانواده
حسابكنيد.

CELLPHONE INFORMATION

رق�����اب�����ت
گوشیهای زیر

حدودقیمت:

 285هزار تومان

حتما در مورد ض��د ضربه و ضدآب بودن برخ��ی از هاردهای جدید
ش��نیدهاید .برای کس��انی که مدام با هارد خود این طرف و آن طرف
میروند و همیشه آن را در کیفشان حمل میکنند چنین هاردهایی
خیلی مناس��بند .هارد یک ترابایتی  SH14به ی��ک بدنه خارجی با
جنس سخت و محکم مجهز شده است که نقش ضربهگیر را برای هارد
ایفا میکند .در حقیقت بدنه اصلی هارد در یک پوش��ش سیلیکونی
قرار گرفته اس��ت تا در مواقعی که دچار ضربه فیزیکی میشود از به
خطر افتادن اطالعات جلوگیری گردد .این ویژگی ظاهر متفاوتی را
هم برای این محصول ایجاد کرده است.

Samsung - C3520
حافظهداخلي 28مگابايتي
ك�ه قابليت ارتق�ا از طريق
كارت حافظ�ه را دارد،
دوربين  1.3مگاپيكسلي با
كيفيت متوسط و نمايشگر
 2.4اينچي با رزولوشن  240 ×320پيكسل از امكانات
اين گوشي تاشوي سامسونگ است.
Memory: 28 MB
Display: 2.4 INC
Camera: 1.3 MP
Resolution: 320 × 240
 +طراحي و رنگبندي جالب
 امكانات محدودحدود قيمت 190.000 :تومان

سازگاری با پورتهای

Nokia - 112
نوكيا يكي از معتبرتري�ن برندهاي توليد كننده
گوش�يهاي ارزان اما بادوام است .مدل  112اين
شركت اگر چه امكانات بسيار س�ادهاي دارد اما
يك ويژگي مهم دارد و آن دو س�يمكارته بودنش
اس�ت .در رنگهاي متنوع و با جنس بدنه خوبي
هم توليد شده است.
64 MB
1.8 INC
VGA
120 × 160
 +دو سيمكارته بودن
 رزولوشن پايين نمايشگرحدود قيمت 150.000 :تومان

روشهاي ارتباطي بيشتر

حدودقیمت:

550هزارتومان

Seagate - Portable FreeAgent GoFlexSatellite

سریع و حرفهای

سرعت هد
سیگیت
500گيگابايتي
GoFlex
"Satellite
 5400دور در
دقیقه است و
به دلیل داشتن
پورتهای
ارتباطی
پیشرفته در
هنگامانتقال
اطالعات با حجم
باال دچار مشکل
نمیشود

نقطه قوت :داشتن پورت FireWire 800
نقطه ضعف :قیمت باال نسبت به سایر برندها

ظرفی��ت حافظه  500گیگابایت وزن  150گرم س��ازگاری با
پورت  USB 3سرعت انتقال اطالعات  480مگابایت بر ثانیه

سیگیت جزو چند برند اصلی تولید کننده هارد اکسترنال است.
هاردهای این شرکت در طرحها و ظرفیتهای گوناگونی در بازار
ایران وجود دارند و مدل  500گیگابایتی  GoFlex Satelliteبا
امکانات پیشرفتهتری نسبت به مدلهای پیشین تولید شده است.
این محصول جزو هاردهای قابل حمل است با  2.5اینچ سایز هد،
پورت  USB3و شبکه بیسیم وایفای تا برد 9متر و سرعت انتقال
اطالعات  480مگابایت بر ثانیه .س��رعت هد این محصول 5400
دور در دقیقه است و به دلیل داشتن پورتهای ارتباطی پیشرفته
در هنگام انتقال اطالعات با حجم باال دچار مشکل نمیشود.

Western Digital - My Passport 500 GB

Silicon Power-A50 1TB USB 2.0

متفاوت و مطمئن

نقطه قوت :وزن و ابعاد مناسب
نقطه ضعف :حساسیت بدنه

ظرفیت حافظه يك ترابایت وزن  200گرم سازگاری با پورت
 USB 2سرعت انتقال اطالعات  480مگابایت بر ثانیه

ظرفی��ت حافظه  500گیگابایت وزن  138گرم س��ازگاری با
پورتهای  USB 2و  USB 3حداکثر س��رعت انتقال اطالعات با
 USB 3.0تا پنج گیگابایت بر ثانیه

این هارددیسک با ظرفیت  500گیگابایت و جدیدترین امکانات
فنی خاص هاردهای وسترن دیجیتال تولید شده است بنابراین
الزم نیس��ت ب��رای اینکه از آخری��ن امکانات فنی این ش��رکت
برخوردار شوید حتما ظرفیت باالی آن را خریداری کنید .پورت
 USB 3که با دس��تگاههای مجهز به USB2هم سازگاری دارد
و س��رعت انتقال اطالعات پنج گیگابایت بر ثانیه بخش��ی از این
ویژگیهاس��ت .این محصول وزن زیادی ندارد و از نظر طراحی
جزو محصوالت زیبا و خوشساخت این شرکت محسوب میشود.
اگر برای ذخیره دادههای خود نیاز به حافظه خیلی باال ندارید این
محصول کارایی و قیمت مناسبی دارد.

Huawei - G5510
  Huaweiگوشيهاي ارزانقيمت خوبي به
بازار عرضه كرده كه با توجه به امكاناتشان
قيم�ت مناس�بي دارن�د G5510 .ي�ك
نمايش�گر دو اينچي رنگي و يك پردازنده
 104مگاهرت�زي دارد و از نظ�ر طراحي هم
ظاهر خوبي دارد.
32 MB
2 INC
VGA
480 × 640
 +كيفيت مناسب نمايشگر
 جنس پالستيكي بدنهحدود قيمت 155.000 :تومان

GLX - T1
 T1يكي از مدله�اي ارزانقيمت و خوب
برند ایرانی   GLXاست و ظاهر جالبي دارد
كه بيش از قيمتش ميارزد .جیالایکس
در رده گوش�یهای ارزانقیمت ،انتخاب
خ�وب و کارآمدی ب�رای کارب�ران ایرانی
(خصوصا مبتدیها) است.
128 MB
2.4 INC
VGA
320 × 240
 +امكانات متناسب با قيمت
 دوربين ضعيفحدود قيمت 120.000 :تومان

حدودقیمت:

حدودقیمت:

265هزارتومان

ديـجيتــــــ��ال
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راهنمايخريد
هارداكسترنال
قب�ل از هر چيز بايد بدانيد هاردهاي اكس�ترنال به دو دس�ته كلي تقس�يم
ميش�وند .هاردهاي اكس�ترنال بزرگ يا آداپتوري و هاردهاي پاس�پورتي.
هاردهاي آداپت�وري بزرگترند ،ظرفيت بيش�تري دارند و ب�ا آداپتور برق
تغذيه ميشوند بنابراين حمل و نقلشان سختتر است .هاردهاي پاسپورتي
كوچكترند ،غالبا با پ�ورت یواسبی كار ميكنند و همانطور كه از نامش�ان
پيداس�ت ميتوان آنها را بهراحتي جابهجا كرد ام�ا همه هاردها چند ویژگی
دارند که در هنگام خرید باید به آنها توجه کنید.

   سرعت
س��رعت گردش يا  Rotational speedارتباط مستقيم با سرعت انتقال
دادهها دارد .يك هارد با سرعت چرخش  7200دور در دقيقه مطمئنا عملكرد
بسيار بهتري نسبت به يك هارد  5400دور در دقيقه خواهد داشت.

200هزارتومان

ه��ارد ی��ک ترابایت��ی
 A50با ظاهری متفاوت
ساخته ش��ده است .این
محصول از  USB 2برای
انتقال دادهها اس��تفاده
میکن��د و ب��ا USB 1.1
دس��تگا ههای پی��ش از
خود هم س��ازگاری دارد.
با این حال سرعت انتقال
داده در این هارد نس��بتا
خوب است .این محصول
ضخامت نسبتا کمی دارد
و به دلیل طراحی سبک و
باریکش از نظر جابهجایی
شرایط مناسبی دارد .یک
ویژگی خ��وب دیگر این
هارد فناوری ضد ش��وک
آن اس��ت .یعن��ی اگر به
دلیل نوسانات برق یا قطع
اتص��ال ناگهانی ضربهای
ب��ه هارد وارد ش��ود ،ادعا
شده که از اطالعات شما
حفاظت خواهد شد.

hamshahrionline.ir

  حافظه
حافظه مهمترين اصل در انتخاب يك هاردديس��ك اس��ت و تعيين آن كامال
بستگي به نياز خودتان دارد .اگر استفاده شما از هارد در حد ذخيره فايلهاي
آفيس و اطالعات اداري اس��ت حافظه  250گيگابايت كافي است اما اگر قصد
داريد عكس ،فيلم يا آهن��گ در آن ذخيره كنيد اندازه آن متفاوت خواهد بود
اما به طور كلي يك هارد  500گيگابايتي در حدود  100هزار عكس ديجيتال
با دوربين نيمهحرفهاي و حرف��هاي ،حدود  125هزار آهنگ با فرمت  mp3و
كيفي��ت  128kbpsو حدود  550فيلم با كيفيت نس��بتا باال را در خود جاي
ميدهد بنابراين در هنگام خريد هاردديسك ابتدا ظرفيت مورد نياز خود براي
ذخيره اطالعات را مشخص كنيد.

به سبك وسترن

نقطه قوت :فناوری ضد شوک
نقطه ضعف :عدم پشتیبانی از USB 3
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LG - A275
اين گوش�ي امكانات خيلي كم و
قيمت بسيار مناسبي دارد .اگر به
دنبال يك گوشي ارزانقيمت به
معناي واقعي هستيد كه مكالمه
با آن برايت�ان اولوي�ت دارد اين
گوشي گزينه خوبي است.
0.3 MB
Dual SIM
1.4 INC
128 × 128
 +قيمت مناسب
 نداشتن دوربينحدود قيمت 75.000 :تومان

   رابط
به جز س��رعت و ظرفيت نكته بس��يار مهم ديگري در عملكرد باالي هاردتان
تاثيرگذار است و آن چگونگي اتصال هارد به كامپيوتر است USB .رايجترين
پورت ارتباطي بين این دو عنوان شده .هاردهاي جديدتر از  USB 3استفاده
ميكنند كه سرعت بسيار باالتري نس��بت به  USB 2در انتقال دادهها دارد.
البته بايد توجه داشته باشيد كه برای استفاده از این ویژگی ،كامپيوتر شما هم
باید مجهز به  USB 3باشد .هر چند هاردهاي جديدتر با وجود داشتن USB
 3قابليت اتصال به كامپيوترهايي با  USB2را ه��م دارند .براي كاربراني كه
از سيستمعامل مک اس��تفاده ميكنند پورت  FireWireهم گزينه خوبي
است .پورت  Thunderboltنيز فناوري ارتباطي جديدي است كه به مراتب
از  USB 3سریعتر است.
   امنيت
برخ��ي از درايوها فقط كار ذخيره اطالعات را انج��ام ميدهد و برخي ديگر از
جديدترين مدلها كه قيمت باالتري هم دارند در مواقعي كه الزم است نقش
نگهدارندهوهمچنينبازيابياطالعاتآسيبديدهرابرعهدهميگيرند.قابليت
رمزگذاري براي حفاظت از اطالعات محرمانه نيز در برخي از فلشهاي مموري
و هاردهاي اكسترنال قرار داده شده است .اگر امنيت اطالعاتتان اهميت بسيار
زيادي دارد اين گزينه را هم مد نظر داشته باشيد.
   جنس و طراحي
بيش��تر هاردهاي اكسترنال آسيبپذيرند و بر يك مبنا اما با جزئيات متفاوت
طراحي شدهاند اما اين فكر كه يك هارد نشكن و مقاوم در برابر هر ضربه فيزيكي
را بخريد از سرتان بيرون كنيد .بهترين راه براي نگهداري هارد ،كيف مخصوص
و مراقبت از آن است .هارد ضدآب يا ضد ضربه در حال حاضر عمال قیمت باالیی
دارد .ضمنا ممكن اس��ت اين يك محصول نسبت به محصوالت ديگر جنس
مقاومتري داشته باشد اما كامال رويينتن نيست پس بهتر است به جای خرید
یک هارد  800هزار تومانی 200 ،هزار تومان خرج خرید هارد کنید و 20-30
هزار تومان برای خرید کیفش بدهید.

ترفند زيرآبي هفته
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ديجيتــــــــــال
چگونه گوشی در
آب افتاده را از خطر
نابودی نجات دهیم؟

نجات غريق
موبايلتان باشيد!
محسن صحافی

احتماال تاکنون این اتف�اق را تجربه
کردهای�د ک�ه گوش�ی تلف�ن همراه
خودتان یا یکی از نزدیکانتان در آب
افتاده باش�د .صرفنظر از اینکه این
اتفاق چگونه افتاده ی�ا خواهد افتاد
و با توجه به هزینه ب�االی خرید یک
تلفن همراه جدید ب�ا توجه به الطاف

نوسانات نرخ ارز ،بهترین چیز اطالع
از اقداماتي اس�ت ک�ه میتوانید بعد
از این اتفاق برای احی�ا و زنده کردن
دوباره گوش�ی خ�ود انج�ام دهید.
در ادام�ه به چند گام موج�ود در این
زمینه اش�اره خواهیم کرد تا ش�اید
بتوانی�د دوب�اره عالیجن�اب همراه

گام اول
تلفن همراهتان را روشن نکنید
به محض اینکه متوجه ش��دید دستگاه شما خیس شده است
باید جریان الکتریسیته را از آن دور کنید .معموال چیزی که به
دستگاه آسیب وارد میکند خود آب نیست بلکه اتصال کوتاه
الکتریکیایجادشدهبهوسیلهآبایجادمشکلخواهدکرد.پس
اگر دستگاه شما مجهز به یک باتری است درصورت امکان و اگر
گوش��ی به طور خود به خود پس از خیس شدن خاموش نشد،
سریع آن را از دستگاه خارج کنید اما چرا این اولین گام است؟
زیرا آب به راحتی تمام مدارهای الکتریکی تلفن همراه شما را
تحت تاثیر قرار میدهد .پس لطفا اگر گوشی را به محض اینکه
در دست گرفتید خاموش شد برای روشن کردن گوشی جهت
اطمینان از س��الم بودن آن هیچ عجلهای به خرج ندهید .بهتر
اس��ت بپذیرید که حداقل چند روزی این دستگاه را در اختیار
نخواهید داشت.
حتی اگر تلفن شما روش��ن بود نیازی به خاموش کردن آن از

محدوده خطر!
راهنماييهايي
كه در اين صفحه
گفته ميشوند
ممكن است
جزئيات فني
داشته باشند و
هر كاربري از
عهده انجامشان
بر نيايد .در
صورتي
كه احساس
ميكنيد خطري
متوجه شما يا
اطالعاتتان
است ،اين
ترفندها را انجام
ندهيد

سینجیم
پاسخ به پرسشهای
ارسالی شما
@hamshahri.digital
gmail.com

خود را نفس�ی دوباره ببخشید .همه
میدانیم ک�ه این توصیهه�ای ما ،به
طور کامل بازگشت تلفن همراه شما
را تضمی�ن نمیکن�د ام�ا مطمئنا به
امتح�ان کردنش م�یارزد .در ضمن
مطمئنا مراقب�ت از تلفن همراه برای
جلوگیری از چنین شرایطی چندان

طریق دکمه روش��ن ندارید و باید هرچه سریعتر باتری را جدا
کنید تا تلفن همراه ش��ما هر چه سریعتر خاموش شود .باتری
بعض��ی از تلفنهای همراه مانند آیفون را نمیتوان از گوش��ی
جدا کرد و شما باید فقط امیدوار باشید که به تلفن شما آسیبی
نرسیده باشد .مطمئنا نپذیرفتن این توصیه در همین گام اول
نتیجه دلخواه شما را در برنخواهد داشت.
گام دوم
سیمکارت و کارت حافظه گوشی خود را جدا کنید
ش��ما باید هر چیز جدا شدنی را از
موبایل خود ج��دا کنید ،باتری را
که در همان گام اول جدا کردهاید،
حاال سیم کارت و کارت حافظه را
هم جدا کنید .اگر خروجی هدفون
گوشی و سایر منافذ را پوشاندهاید،
همه و همه را خارج کنید .البته نیازی به شکستن گوشی نیست

کامپیوت�ر بنده ویروس�ی ش�ده ک�ه دونوع
آن را فهمی�دم ک�ه از ن�وع«»w32/jeefoو
« »w32/autoit.boاس�ت برای پاک کردن
سیس�تم از این ویروسها چکار باید بکنم؟
آنتیویروس من ویروس  jeefoرا شناسایی
ک�رده ام�ا وی�روس  autoitرا شناس�ایی
نمیکند! چرا؟

بداف��زار  W32/AutoIt-BOخ��ود را ب��ه
هرگونه حافظه جداش��دنی از سیستم منتقل
میکند و دائما در حال تالش برای تکثیر خود و
ایجاد فایلهای به اصطالح اتو ران است .بدافزار
 w32/jeefoهم که کشف آن به سال 2003
مربوط است بیش��تر فایلهای اجرایی را تحت
تاثیر قرار داده و از کار میاندازد .هر دو بدافزاری
که به آنها اشاره کردید اکنون کامال مهار شدهاند

هم س�خت نیس�ت .اگر آن را سخت
میدانید به فکر خرید یکی از همین
ضدآبهایش باشید که کمکم دارد به
یک قابلیت پیشفرض در گوش�یها
ن باشد
تبدیل میشود .راستی یادتا 
ضمانتنامهها و گارانتیها هم افتادن
گوشی در آب را پوشش نمیدهند.

ولی ت��ا جایی که میتوانید منافذی ب��رای ورود هوا به داخل و
خروج آب فراهم کنید.
گام سوم
با آب شیرین شستوشو دهید
اگ��ر تلفن هم��راه ش��ما در آب
شور افتاده باش��د ،نمک ممکن
اس��ت به خوردگی و زنگ زدگی
دس��تگاه ش��ما بینجامد ،بعد از
انجام گامهای اول و دوم و خارج
کردن باتری و سیم کارت ،تلفن
همراه خود را با آب ش��یرین شستوش��و دهید تا نمکها از
آن پاک ش��وند .این گام تنه��ا برای مواقعی اس��ت که تلفن
همراه شما در یک آب غیرمعمولی مانند آب دریا یا فاضالب
افتاده باشد.

یعنی اکثر آنتیویروسهای موجود قادر به محو
آنها هستند .حتی میتوانید با جستوجو کردن
نام آنها ابزار الزم ب��رای از بین بردن اختصاصی
آنها را از وبسایتهای امنیتی معتبر به صورت
رایگان دریافت کنید.
اینکه چرا آنتی ویروس شما تنها یک نوع از این
بدافزارها را شناسایی میکند بستگی به آپدیت
آنتیویروس ش��ما و نس��خه آن دارد .در ضمن
برخی نرمافزارهای امنیتی به شناسایی و از بین
بردن برخی بدافزارها مشهورترند.
چگونه میتوانم آنتی ویروسم را بهروز رسانی
کنم آنتی ویروس�م ازنوع  nod32اس�ت که
برای بهروزرس�انی از من نام کارب�ری و رمز
عبور درخواست میکند؟

استفاده از این نرمافزار امنیتی تنها برای مدت

آزمایش��ی محدود رایگان است و شما اگر قصد
استفاده قانونی از آن را دارید باید به فکر خرید
الیس��نس مورد نیاز آن باش��ید ک��ه معموال به
صورت ماهانه یا ساالنه به فروش میرسد.

آیا امکان دارد خود آنتیویروس هم ویروسی
شود؟

به آن معنای متداول ویروس��ی شدن ،خیر .در
عی��ن حال مواردی هم وجود داش��تهاند که در
بستههای بهروزرس��انی نرمافزارهای امنیتی
خلل��ی ایجاد ش��ده و در شناس��ایی ویروسها
دچار اختالل ش��دهاند و حت��ی در کار رایانهها
وقفه ایجاد کردهاند اما معموال در ایجاد و ارسال
این بستهها تا مقصد از باالترین شرایط امنیتی
استفاده میشود.
بهروزرسانی ویندوز چه فایدهای دارد؟

15
گام چهارم
آب را بیرون بکشید
اگ��ر جاروبرقی عادی یا ش��ارژی ب��ا تبدیلی باری��ک دارید ،این
ایدهآلترینروشبرایچنینشرایطیاست،تاجاییکهمیتوانید
باید رطوبت را خارج کنید ،بنابراین شروع کنید و از هر پورتی که
میبینید برای حداقل یک یا دو دقیقه با استفاده از جاروبرقی آب
را خارج کنید .این کار را به دقت انجام دهید و حواس��تان باش��د
چیزی کنده نشود! در این خصوص اگر به سالم بودن و تمیز بودن
آبی که گوش��ی شما در آن افتاده اطمینان دارید و البته از گوشی
گرانقیمتی برخوردار هس��تید مکیدن مایعات و آب موجود در
دس��تگاه و بیرون ریختن آن ،روش دیگری است که برخی آن را
توصیه کردهاند .مثال اگر گوشی شما در یک ظرف سوپ خوشمزه
افتاده باشد ،این روش فوری معجزه خواهد کرد.
گام پنجم
حاال وقت خشک کردن است
مطمئنا شما هم تابهحال این توصیه را شنیدهاید که برنج بهترین
ماده برای کش��یدن نم موجود در اینگونه دستگاههاس��ت و در
صورت بروز چنین مشکلی باید گوشی را در کاسه برنج بگذارید.
بله این روش واقعا موثر است مخصوصا اگر گوشی خود را به همان
دلیلي که باالتر گفتیم کامال شسته باش��ید .در این میان برخی
غ��ذای صبحانه (همان غذای تهیه ش��ده از غالت) را پیش��نهاد
میکنند که ظاهرا موثر افتاده اما مطمئنا اس��تفاده از برنج خام
بیشتر مورد آزمایش قرار گرفته و مورد تائید است .برای استفاده
از برنج کافی اس��ت یک ظرف مانند یک لیوان بزرگ آماده کرده
(اگر کیسه پالستیکی زیپ دار باشد بسیار بهتر است) و گوشی را
کامال در برنج فرو کنید و اجازه دهید  24تا  48ساعت در آن باقی
بماند .بد نیست هر چند ساعت یکبار گوشی را پشت و رو کنید.
فقط یادتان باشد برنج شما باید حتما خشک بوده و به مواد دیگری
آغشته نباشد.برخی استفاده از سشوار و سایر وسایل تولیدکننده
هوای گرم را پیشنهاد میکنند .این روش همانقدر که در خشک
شدنسریعدستگاهکمکخواهدکرددرصورتاستفادهنادرست
ی و اتصاالت آن آسیب خواهد رساند .اگر
به قطعات داخل گوش�� 
میخواهید از یک سش��وار با تنظیم باد خنک (مانند یک پنکه)
استفاده کنید مشکلی نیست اما همچنان استفاده از جاروبرقی را
راه بهتری میدانیم .برای اطالعات بیشتر باکس کارهای ممنوعه
را در همین صفحه مطالعه کنید.
اگر از دمیدن جریان هوا استفاده کردید بهتر است که در این مواقع
قاب پشتی تلفن همراه هم برداشته شده باشد تا این خشک شدن
دارای اثرات بیش��تری باش��د .باید بدانید که دمیدن هوای سرد
بیشتر از هوای گرم به خشک شدن کمک خواهد کرد.
گام ششم
گوشی را دوباره روشن کنید
بعد از  48س��اعت یا کمی اینطرف و آنطرف ،وقت آن است که
با حقیقت روبهرو شوید ،گوش��ی را از درون برنج یا هر موادی که
انتخابکردهایدبیرونبیاورید.اگرعالئمیازوجودرطوبت(مانند
بخارکردن صفحه نمایش) دیده میشود بازهم گوشی را به داخل
مواد بازگردانید اما اگر به نظر میرسد گوشی خشک شده ،گوشی
خ��ود را دوباره جمع و جور کنید ،باتری را س��رجایش بگذارید و
دس��تگاه را روشن کنید.اگر کمی خوش ش��انس باشید گوشی
مجددا روشن خواهد شد و در آن لحظه خوشحالترین فرد روی
زمین خواهید بود .یادتان باشد احتمال خالی شدن شارژ باتری
در این مدت وجود دارد.

بهروزرس��انی وین��دوز باع��ث میش��ود
سیستم عامل شما با جدیدترین تغییرات
م��د نظ��ر مایکروس��افت بهروز ش��ود و
کمبودهای موجود در سیس��تم عامل از
نظر مایکروسافت به آن اضافه شود.
این بهروزرس��انیها همانطور که احتماال
میدانی��د به ص��ورت رای��گان در اختیار
کارب��ران قرار میگیرد و تا وقتی ش��ما به
صورت خودکار اجازه نصب آن را میدهید
نیازی ب��ه تائید نص��ب آن در ه��ر مرتبه
نیس��ت .انجام این بهروزرسانیها توسط
هر کارشناسی توصیه میشود و بسیاری
از مشکالت و مخصوصا حفرههای امنیتی
موجود در سیستم عامل را از بین میبرد.
استفاده از سیس��تم بهروزرسانی خودکار
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شماره سوم

هرهفتهبا
وبالگنویسی
روشهایی که اصال و ابدا
نباید امتحان کنید

استفاده ش�دید از جریان هوای گرم سشوار
مو ،فر و تستر!
هرگز از این روشها استفاده نکنید زیرا باعث ذوب
شدن قطعات دس��تگاه خواهند شد .همانطور که
گفتیم اگر میخواهید از یک سش��وار مو با تنظیم
باد خنک (مانند یک پنکه) استفاده کنید مشکلی
نیست اما بهتر است از جاروبرقی استفاده کنید.
مایکروفر!
نـــــــ��ه! واقع��ا چ ه فک��ری کردهای��د؟ این کار
آسیبهای وحشتناکی به گوشی وارد میکند.
تکان دادن شدید
ممکن است در بدو اتفاق ایده خوبی باشد اما
ممکن است آب درقسمتهای بیرونی دستگاه
شما باشد و تکان دادن دستگاه میتواند باعث
شود آب به داخل دستگاه هم برود .این کار را اصال
انجام ندهید .به جای آن از یک حوله برای خشک
کردن دستگاهتان استفاده کنید.

روشهایی که از تاثیر مثبت آنها
مطمئن نیستیم

نمیتوانیم این روش را تائید کنيم اما برخی معتقدند
غوطه ورکردن دس��تگاه در ال��کل خالص میتواند
موثر باش��د .تئوری که پشت اس��تفاده از الکل 90
درصد اس��ت این اس��ت که الکل مادهای خورنده
نیس��ت و س��ریعتر از آب هم تبخیر میش��ود .این
تئوری درست است اما تعداد زیادی از گوشیهای
هم��راه و تبلتها دارای پوش��شoleophobic
(پوشش��ی که از ماندن اثر انگش��ت روی گوش��ی
جلوگیری میکند) هس��تند و ال��کل باعث از بین
رفتن س��ریع این پوشش میش��ود ،بنابراین شاید
ارزش ريسك كردن نداشته باشد.
برخی افراد پیشنهاد میکنند گوشی را در بستهای
ح��اوی ژل س��یلیکا ق��رار دهی��د ،منظ��ور همان
بستههایی اس��ت که روی آن نوشته شده خوراکی
نیست و در همه چیز از اسنک گرفته تا مبلمان قرار
دارد .قضیه این اس��ت که قدرت خش��ک کنندگی
سیلیکا ،به محض اینکه شما محصولی را باز میکنید
تمام میش��ود و در واقع به کمترین حد جذب خود
میرسد و در ضمن کس��ی را نمیشناسیم که این
ژلها را در خانه نگهدارد!

ویندوز چندان تاثیری در سرعت اینترنت
شما ندارد چرا که مایکروسافت این موضوع
را طوری طراحی کرده که در موقع استفاده
از بهروزرسانی خودکار از پهنای باند خالی
یا بیکار ش��ما اس��تفاده کنند و تاثیری در
سرعت اینترنت شما نخواهد داشت.
مصطفی حیدری از اراک :سلام .مدتی
است که رم موبایلم دچار مشکل write
 protectش�ده و ه�ر کاری ک�ردهام
درست نشده است .نصب نرمافزارهای
مختلف و تس�ت از طریق ریجستری و
 disk managementوین�دوز هم راه
به جایی نب�رده ...حت�ی از طریق نصب
وین�دوز در آن هم ب�از فرمت نش�د و
نمیتوانم آن را فرمت کنم و این مشکل
حل نشده ...لطفا راهنمایی كنيد؟

ش��ما تقریبا تمام��ی راهه��ای موجود را
آزمای��ش کردهای��د .توصی��ه اول ما این
اس��ت که بهتر اس��ت روشهای نام برده
ش��ده در س��وال مخصوصا روش Disk
 Managementرا دوب��اره آزمای��ش
کنید و البته از انجام درس��ت آن مطمئن
باش��ید .احتمال دیگر وج��ود ویروس در
حافظه رم گوشی شماست که مانع از انجام
فرمت آن میش��ود .بهتر است آن را با یک
نرمافزار امنیتی بهروز شده بررسی کنید.
ی��ک احتمال ضعیفتر ه��م وجود دارد و
آن این است که دکمه write protect
موجود روی رم گوشی شما دچار مشکل
شده باشد .بهتر اس��ت این موضوع را هم
بررسی کنید.

آرمان طاهریان /وبالگنویس و توسعهدهنده وب

هفته سوم :آمارگیری از بازدیدهای وبالگ

اگر شمارههای گذشته این س��تون از همشهری دیجیتال را خوانده باشید
تا االن باید با ماهیت کلی وبالگ آش��نا ش��ده باش��ید و بدانید به چه کسی
وبالگنوی��س میگویند و یک وبالگ ب��ه چه دردی میخ��ورد ،با آن چه
کارهایی میشود کرد و فرق وبالگنویس با یک روزنامهنگار چیست؟
خوش��بختانه یک وبالگ امکانات خیلی بیشتری از یک روزنامه یا مجله در
اختیار ش��ما قرار میدهد ،برای مثال وقتی شما در یک مجله  30صفحهای
مطلب بنویسید ،از چه راهی میتوانید تعداد خوانندههای مطلب خودتان
را بررسی و محاسبه کنید؟ درس��ت است که شاید بتوان از تعداد تیراژهای
یک مجله یک آمار تقریبی از تع��داد خوانندههای کل مجله پیدا کرد ،ولی
ب��رای یک مطلب چطور؟ برای ش��مارش تع��داد خوانندههای یک صفحه
خاص چطور؟
اینها امکاناتی هستند که ما در یک روزنامه ،مجله یا کتاب چاپی نمیتوانیم
بهراحتی داشته باش��یم ،ولی در وبالگها میتوانیم به این امکانات و خیلی
ی از تعداد بازدیدهای
بیشتر از اینها دسترسی داشته باشیم .ميتوانيم آمار کل 
وبالگمان ،آمار کل��ی از تعداد بازدیدهای هر مطلبی که مینویس��یم ،آمار
تع��داد بازدید و تعداد بازدیدکنندههای کل وبالگ و مطالب وبالگ را حتی
به تفکیک جغرافیایی داش��ته باش��یم و کلی امکانات بیش��تر برای بررسی
بخشهای مختلف یک وبالگ.
همانطور که احتماال حدس زدهاید این هفته قرار اس��ت برای وبالگی که
در هفته قبل ساختهایم به سادگی یک سیستم آمارگیری راهاندازی کنیم
تا ببینیم از وبالگ م��ا در هر روز و هر هفته و هر ماه
چه تعداد بازدید میش��ود ،ببینیم کدام مطلب ما
بازدیدکنندههای بیشتری داش��ته است تا سلیقه
کاربره��ای وبالگمان دس��تمان بیای��د و بتوانیم
مطالب بهت��ری در آنزمینه منتش��ر کنیم و کلی
استفادههای دیگر.
خوش��بختانه در این مورد هم مثل س��رویسهای
وبالگنویسی ،سرویسهای ایرانی رایگان بسیاری
توجوی
با امکانات مختلف وجود دارد که با یک جس 
س��اده در اینترنت میتوانید تعداد زیادی از این سرویسها را پیدا کنید و به
بررسی امکانات آنها بپردازید و در آخر هم مثل همیشه انتخاب با شماست،
با هر سرویسی که ارتباط بیشتری برقرار کردید و امکانات مناسبتری برای
شما داشت برای استفاده بلندمدت کار کنید البته با توجه به اینکه شمارش
تعداد بازدیدها یک امر کلیدی است و ممکن است بازدیدکنندههای شما در
ساعات مختلفی از شبانهروز به وبالگ شما مراجعه کنند ،در نتیجه کیفیت
سرویسدهی در این مورد خیلی مهم است.
اولین سرویسی که قرار است به شما معرفی کنم و یکی از با سابقهها در این
زمینه هم هست ،سایت پرشیناستت ( )persianstat.comاست .یک
ابزار خوب و کامل برای شمارش تعداد بازدیدهای وبالگ شما .پرشینبالگ
را که در هفت ه گذشته به ش��ما معرفی کردم به خاطر دارید؟ پرشیناستت
هم از زیرمجموعههای پرش��ینبالگ اس��ت ،اگر در پرش��ینبالگ وبالگ
ساخته باش��ید با یکی دو مرحله س��اده میتوانید آمارگیر پرشیناستت را
برای وبالگتان فعال کنید و اگر در پرش��ینبالگ وبالگ ندارید باز هم جای
نگرانی نیست ،فقط کافی است در پرشیناستت ثبتنام کنید و کدی را که
این سرویس در اختیار ش��ما قرار میدهد در وبالگتان قرار دهید ،کار تمام
است .در صفحه اول پرشیناستت لیست تعدادی از سایتهای پربازدیدی
که از این سرویس استفاده میکنند آورده شده ،شاید روزی نام وبالگشما
هم در این لیست قرار بگیرد.
سرویس وبگذر ( )webgozar.comیکی دیگر از سرویسهای شمارنده
تعداد بازدید است که به صورت رایگان در این زمینه خدماتی ارائه میدهد.
وبگذر امکانات کامل��ی را با کیفیت خوب در اختیار کاربرانش قرار میدهد.
یکی از مزیتهای وبگذر این است که شما با یک بار ثبتنام در این سرویس
میتوانید تا ۱۰ش��مارنده ایجاد کنید ،این امکان مناس��ب افرادی است که
بیش از یک وبالگ دارند و بدون ثبتنام دوباره در وبگذر میتوانند لیس��ت
وبالگهای خودشان را به وبگذر اضافه و از ش��مارنده آن استفاده کنند .به
غیر از سرویس شمارنده ،وبگذر امکانات دیگری هم مثل سیستمنظرسنجی
و سیس��تم خبرنام��ه آنالین هم ارائ��ه میدهد که در هفتهه��ای آینده با
سرویسهایی از این دست بیشتر آشنا میشویم.
شاید بار اولی که آمار بازدید وبالگتان را مشاهده میکنید به دلیل کمبودن
تعداد بازدیدهای وبالگتان به کلی ناامید شوید ،ولی نگران نباشید ،روشهای
جذب و افزایش بازدید را در آیندهای نزدیک در همین س��تون برای ش��ما
توضیح خواهیم داد.
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در قوانین نصب برنامهها
چه چیزهایی نوشته شده است؟

موضوعاتی که در قوانین نصب نرمافزارها نوش��ته ش��ده ،به طور
کلی به دو بخش حقوق تولیدکننده نرمافزار (تحت عنوان شرایط
اس��تفاده) و حقوقی که به عنوان حریم شخصی برای شما در نظر
گرفته دستهبندي میشود صحبت میکنند .در صورت تخلف هر
ی��ک از طرفین از قوانین ،طرف دیگر ح��ق دارد روند قانونی برای
گرفتن حق و حقوقش از متخلف را ایجاد کنید .این روند بسته به
محل فروش نرمافزار متفاوت است.
ما و شما میدانیم خیلی از قوانین نرمافزاری در ایران اجرا نمیشود
و خیلی از مردم از نرمافزارهای کپی ش��ده و غیراورجینال كه یک
صدم نسخه اصلی هم هزینه ندارند استفاده میکنند اما در شرایط
استفاده از نرمافزارها ،غیر از موارد قانونی ،یکسری دسترسی هم
براینرمافزاردرنظرگرفتهشده.مثالممکناستدردسترسیهای
یک نرمافزار آمده باشد که میتواند از اطالعات ایمیل شما براي
کارایی بهتر استفاده کند یا اینکه همیشه از خط اینترنتتان برای
آپدیت شدن بهره ببرد .اینها مواردی است که مستقیما با شما در
ارتباطند.
بهتر است قوانین اس��تفاده را خودتان یا به کمک فرد دیگری که
انگلیسیاش خوب اس��ت بخوانید .خصوصا در مورد نرمافزارهای
ناش��ناس .ضمنا یادتان نرود که شرایط استفاده و سیاست حفظ
حریم ش��خصی صرفا مربوط به برنامههای کامپیوتری نیس��ت و
وبسایتها هم قوانین مشخصی در مورد این دو موضوع دارند که
اکثرا در نوار پایینی صفحاتشان نوشته شده.

مهسا نعمت  /برگزارکنندهنمایشگاه و کارگاه آموزش
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این هم آخر و عاقبت مطالعه نکردن ش��رایط استفاده از نرمافزارها .مراقب باشید به
دليل نصب یک نرمافزار ،خانهتان از دست نرود!

در س�ایتهای اینترنتی راههای مختلف و بعضا عجیبی برای افزایش سرعت اینترنت گفته شده است.
بیش�تر این را ه و روشها جدا از ایجاد اختالل در کار سیس�تم ،میتوانند خطرات امنیتی داشته باشند.
بنابراین بهتر است بیخیالشان شوید و در اینباره از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت کمک بگیرید.

همشهری دیجیتال برگزار میکند :جشنواره عکاسی با موبایل همراه با هداياي ارزنده

ايراندرچندمگاپيکسل

به طور متوسط در يك ماه چند عکس از لحظههای زندگیتان ثبت میکنید؟ بیشتر اهل عکاسی آنالوگ
هستید یا عکاس�ی با موبایل و دوربین دیجیتال؟ جواب این سوالها هر چه باشد ،همشهری دیجیتال
از این هفته جش�نواره ویژهای دارد .میخواهیم دور هم جمع ش�ویم و از زیباییهای زندگیمان عکس
بگیریم .این یک جش�نواره عکاسی به وسیله موبایل است ،همراه با هداياي  ویژه برای همه کسانی که به
عکاس�ی با موبایل عالقه دارند .پس توضیحات تکمیلی را بخوانید و از همین شماره ،هر هفته با ما باشید؛
برای تماشای «ایران در چند مگاپیکسل».

روند برگزاری جشنواره و نحوه گزینش عکسها
روند برگ��زاری به این ش��کل اس��ت که ش��ما هفت روز
هفت��ه و هر لحظ��ه از ش��بانه روز میتوانی��د عکسهایی
ک��ه ب��ا موبایلت��ان میگیری��د را ب��رای م��ا به نش��انی
 hamshahri.digital@gmail.comایمیلكنيد.
لطفا کلمه aksرا در موضوع یا همان سابجکت ایمیل درج
کنید تا عکستان بین ایمیلهای دیگر گم نش��ود .ما هر
هفته همه عکسها را مرور و با توجه به معیارهایی که برای
داوری در نظر گرفته شده ،از بینشان چهار عکس را براي
انتش��ار انتخاب میکنیم .عکسهای منتخب هر شماره،
هفته بعد در همین صفحه چاپ میش��وند و اینجاس��ت
که نظر همه اهمی��ت پیدا میکند .در واقع هر عکس برای
خودش شمارهای دارد و شما باید برای برند ه شدن عکسها
به آنها به وسیله پیامک ،رای دهید .میتوانید برای خودتان
تبلیغ و دوستان و آشنایان را نیز به شرکت در مسابقه دعوت
کنید .چیزی که مهم است ،جمع کل آراست .هر هفته یک
عکس به انتخاب ش��ما برنده میش��ود و به مراحل بعدی
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يادداشت

هر زمان که قصد نصب کردن نرمافزاری را داشته باشید ،در یکی
از مراحل نصب از شما خواسته میشود قوانین استفاده از برنامه را
خوانده و براي ادامه نصب با آنها موافقت کنید .اکثر ما این صفحه را
قبولکردهوردمیکنیماماگاهیمطالبمهمیدرآننوشتهاست.

پنددیجیتالی
این هفتـــه

ديـجيتــــــ��ال

hamshahrionline.ir
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راه پیدا میکند .اخبار جش��نواره ،اس��امی همه دوستانی
که عکسش��ان به دست ما رس��یده ،نتایج رایگیریها و
سری جدید عکسهای ارسالی هر هفته در همین صفحه
منتشر میشود.
شرایط عکاسهای ارسالی
نهخبریازشرایطسنیاست،نهشرایطجنسیوتحصیلی!
همه میتوانند ایران را در چندمگاپیکسل برای ما به تصویر
بکشند اما حواستان به دو نکته باشد:
اوال موضوع عکسهای قابل قبول هر ماه تغییر میکند و تا
آخر بهمن ماه ،موضوع ما «زندگی روزانه شهری و روستایی
با حال و هوای زمستان» اس��ت .منظورمان به زبان ساده
این اس��ت که اگر در شهر زندگی میکنید ،زندگی شهری
و جنبههای انسانی به نوعی در عکس نقش داشته باشند،
نه اینکه از یک منظره زمستانی کوهستانی عکس بگیرید.
موضوع دوم در رابطه با نوع و حجم عکسهاست .حواستان
باشد که عکسها باید حتما با موبایل گرفته شوند و ادیت
و افکت رویشان اعمال نشده باشد .هنگامی که عکس را

ارسال میکنید ،این مشخصات را تک به تک در ایمیلتان
بنویس��ید :نام و نام خانوادگی ،ش��هری که در آن زندگی
ی که عکس
میکنید ،شماره تماس ،برند و مدل دقیق گوش 
با آن گرفته شده و تاریخ ثبت عکس .همچنین بهتر است
در همان صحنه ،تصوی��ری از خودتان هم بگیرید و همراه
ایمیل بفرستيد تا بعدها ادعایی در رابطه با مالکیت عکس
از طرف دیگران پیش نیاید .کیفیت عکس اهمیت زیادی
ندارد .با گوشیهای معمولی هم میتوانید عکس بگیرید،
فقط معلوم باشد که از چه موضوعي عکس گرفتهاید!
مهلت ارسال آثار
برای ارس��ال عکسها هر هفته تا غروب سهشنبه فرصت
دارید .بهتر اس��ت زودتر دست به کار شوید و همین هفته
اول که تعداد شرکتکنندهها کمتر است ،شروع به ارسال
تصاویر کنید .محدودیتی در ارسال عکس وجود ندارد و تا
دلتان بخواهد میتوانید عکس بفرستید .هر سوژ ه و اتفاق
جذابی را که در خانه ،محل کار ،کوچه یا خیابان به چشمتان
خورد بالفاصله با موبایل ش��کار کنید ام��ا این را بدانید که
هر هفته حداکثر یک عکس از هر نفر براي انتشار انتخاب
خواهد ش��د .در پایان جشنواره ،طی مراسمی هدایایی هر
چند ناقابل تقدیم برندگان میشود .نوع و تعداد این هدایا
به محض قطعی شدن ،در همین صفحه اعالم خواهد شد.
پس یکشنبهها با همشهری دیجیتال باشید و عکسهایی
را که برای ما ارسال کردهاید در نشریه خودتان ببینید.

وقت��ی دوربین دیجیت��ال به بازار آم��د خیلی از
عکاس��ان آن را قبول نداشتند و بسیار متعصبانه
روی دوربینهای آنالوگ و چاپ دس��تی عکس
پافشاری میکردند.
عکاسی با دوربین دیجیتال را خیانت به عکاسی
آنالوگ میدانستند و کسانی را هم که با دوربین
دیجیت��ال کار م��ی کردن��د عکاس به حس��اب
نمیآوردند اما کمک��م دوربین دیجیتال جایگاه
خود را پیدا کرد و تمام عکاسان رفتند سراغ این
ژانر از عکاسی.
حاال مدتي است در تمام دنیا دوربینهای موبایل
کمکم دارن��د جای خود را در دل عکاس��ان پیدا
میکنند .با وجود مخالفت عده کمی از عکاسان
حرفهای ،امروزه عکاسی با موبایل در سطح باالیی
در همهجای دنیا رواج دارد .عکاس��ی ورزش��ی و
حتی عکاسی از جنگ با موبایل این روزها بسیار
رواج پیدا کرده است.
واضح اس��ت که همه ما موبایل داريم و اکثرا هم
دوربین قابل قبولی برای عکاسی کردن دارند که
کار را ب��رای ما راحت کرده اس��ت .از مزیتهای
عکاسی با موبایل س��هل الوصول بودن آن است.
کافی است سوژهای در خیابان ببینید ،موبایلتان
را از جیبت��ان دربیاوری��د ،آن وق��ت میتوانید
آن لحظه را برای همیش��ه ثبت کنید .عکاس��ی
با موبایل موجب ش��ده اس��ت دقت بیشتری به
اطرافمان داشته باشیم.
از چیزهای کوچ��ک نگذریم و دلم��ان بخواهد
آنه��ا را ثبت کنی��م ،حتی برگه��ای ریخته در
پی��ادهروی خیاب��ان هم برایمان جذاب باش��د و
بهترش این اس��ت که دیگر درگیر دوربینهای
بزرگ و تنظیم کردن دیافراگم و س��رعت شاتر و
این قبیل چیزها نباشيم .گوشی کوچک موبایل
خودم��ان را درمیآوریم و به راحتی یک دکمه را
فشار میدهیم.
عکاس��ی با موبایل مطمئنا عکس��ي با کیفیت و
درست و درمان به شما نمیدهد اما میتوانید بعد
از عکاسی آنها را دستکاری کنید .اپلیکیشنهای
ل برای عکاسی دارند،
جذابی که گوشیهاي موبای 
خیلی از کس��انی که عالق ه چندانی به عکاس��ی
نداش��تند را هم س��ر ذوق آورده اس��ت .با وجود
این اپلیکیشنها میتوانید نور و خیلی چیزهای
دیگر عکس را بعد از عکاسی کردن تنظیم کنید
و عکس بهتری را ارائه دهید .آنها را در سایتهای
اجتماعی بگذارید و زندگی خودتان را با دیگران
قسمت کنید.
فق��ط باید حواس��تان به چن��د چیز باش��د :اگر
میخواهید در خیابان از کس��ی عکاس��ی کنید
حتما اج��ازه بگیرید .حواس��تان بیش��تر جمع
اطرافتان باشد ،سوژهای را از دست ندهید .برای
گرفتن یک عکس خوب گاهی ممکن است چند
دقیقه منتظر ش��کار یک لحظه مناس��ب شويد،
پس حوصله به خرج دهید و در آخر زمان عکاسی
مراقب گوشی موبایل خود باشید.

