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الو؟ این یک 
اس ام اس است!

   رونمايي از 
سرويس جديد 
پیامک صوتی 
صفحه2ايرانسل

ایران در چند 
مگاپيکسل

همشهری ديجیتال 
برگزار می کند: 
جشنواره عکاسی با 
صفحه16موبايل 

برترین 
حافظه های  همراه

کدام يک از هاردهای 
اکسترنال موجود 
در بازار مناسب 
صفحه12شماست؟

 رانندگی 
در افق
نگاهي به يک بازی 
هیجان انگیز که اخیرا 
برای ايکس باکسی ها 
صفحه7عرضه شده است

پیشنهاد  ویژه برای این شماره 
عكس را جال دهید!
 اگر به دلیل شدت نور فالش، 

چشم قرمز شود، یا قاب مناسب 
انتخاب نشده باشد یا ایراد دیگری 
در عكس باشد، به سادگی و بدون 
نیاز به داشتن دانش فنی خاصي 
می شود با استفاده از این ابزارها 
عكس مورد نظر را ویرایش كرد و 

تصویري باب میلمان ساخت

صفحه8
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صندوقچه  
گرانبهاي اطالعات

معرفي برترين سايت ها  و  
نرم افزارهاي كاربردي هفته

+ آهنگ هاي پيشواز زمستاني

صفحه11

سین جیم

صفحه 14

 پاسخ سواالت 
دیجیتالي تان را   بخوانید 

نجات غریق موبایل تان باشيد!
 چگونه گوشی در آب افتاده ر ا  

از خطر نابودی نجات دهیم؟
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رشد و گسترش سرویس های تحت وب وطنی 
می توان��د کیفیت ارائه س��رویس ها و خدمات 
آنالین را به کاربران ایرانی افزایش دهد. یکی 
از س��رویس هایی که این روزها در فضای وب 
ایران��ی کمبودش حس می ش��ود، یک موتور 
جست وجوگر درست و حسابی است. هرچند 

گ��وگل ی��ک موت��ور 
ی  جو جس��ت و

تمام عیار محس��وب می ش��ود اما ی��ک موتور 
جس��ت وجوی ایران��ی می توان��د خدم��ات و 
س��رویس های اختصاصی به کارب��ران ایرانی 
ارائه کند. در همین راستا قرار است اسفندماه 
س��ال جاری پ��روژه موت��ور جس��ت وجوی 
»پارس��ی جو« در ش��هر یزد افتتاح ش��ود. به 
گزارش همش��هری آنالین و به نقل از ایس��نا، 
در حال حاضر نس��خه آزمایش��ی ای��ن موتور 
جس��ت وجوی ایرانی فعالیت��ش را آغاز کرده 
 و کارب��ران می توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه آدرس
www.parsijoo.ir از این نسخه آموزشی 
استفاده کنند. گفتنی اس��ت پروژه این موتور 
جس��ت وجو 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 راه اندازی شده است. 
در صفح��ه نخس��ت ای��ن موت��ور 
جس��ت وجو 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��ی جو قرار گرفته اس��ت. 
امکان جست وجو در صفحات وب، مقاالت 
علمی، فایل ه��ای قابل دانل��ود و همچنین 
جس��ت وجوی عکس، از قابلیت ه��ای اصلی 
این موتور جست وجو اس��ت. همچنین طبق 
گفته ه��ای رئیس دانش��گاه یزد، ای��ن موتور 
جست وجو در حال حاضر بیش از 120 میلیون 
سند اطالعاتی روی وب را پوشش می دهد و به 
تدریج به تعداد این فایل ها اضافه خواهد شد. 

یکی از محبوب ترین س��رویس های موبایل، 
سرویس اس ام اس 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��بت ها را با صدای خودمان به دوستان و 

آشنایان تبریک بگوییم. 
به تازگی ایرانس��ل س��رویس ارسال پیامک 
صوت��ی را برای اولین بار در ایران به فهرس��ت 

سرویس هایش اضافه کرده است. در این روش 
مشترکان می توانند با شماره گویای 719 که 
تماس با آن رایگان است، تماس بگیرند و یک 
پیامک صوتی تا س��قف 60 ثانیه ضبط کنند. 
پس از ضبط این پیام، مشترک می تواند به سه 
طریق پیامک صوتی اش را به گوش مخاطبش 
برس��اند که عبارتند از: ارسال پیامک، تماس 
خودکار و ارس��ال از طریق MMS. در روش 
ارسال پیامک، مخاطب مورد نظر از طریق یک 
پیامک مطلع می شود که یک پیامک صوتی 

دارد و سپس با تماس گرفتن با شماره گویای 
719 می تواند پیامک صوتی اش را بشنود. در 
روش تم��اس خودکار، ب��ا مخاطب مورد نظر 
تماس گرفته می ش��ود و پیامک صوتی ضبط 
ش��ده، برای او پخش می ش��ود. همچنین در 
روش ارسال از طریق MMS، پیامک صوتی 
ضبط شده، به صورت یک فایل برای مخاطب 
ارسال می ش��ود. در روش آخر،  مخاطب باید 
تنظیمات مربوط به MMS را روی گوش��ی 

خودش فعال کرده باشد. 

یکی دیگر از امکانات این سرویس این است که 
می توانید 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 می توانید یک پیامک صوتی را برای 
چند مشترک بفرستید یا پیامک های صوتی 
دریافتی را برای دیگران مجددا ارسال کنید. 
هزینه ارسال هر پیامک صوتی برای مشترکان 
سیم کارت های اعتباری ایرانسل، 620 ریال 

تعیین شده است.
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الو؟ این یک اس ام اس است!
  رونمايي از سرويس جديد پیامک صوتی ايرانسل 

یک��ی از نگرانی ه��ای کارب��ران کامپیوتر، بدافزاره��ا هس��تند. بدافزارها یا 
هم��ان ویروس ها برنامه هایی هس��تند که می توانند نه تنه��ا کاربران عادی 
را به خاک س��یاه بنش��انند، بلکه گاهی می توانند برای شرکت ها و موسسات 
بزرگ هم دردسرساز ش��وند. به تازگی خبر کش��ف یک بدافزار جدید به نام 

GrooveMonitor به گوش می رسد. 
م  ن کسپرس��کی ب��ا ن��ا س��ا رشنا ر ک��ه توس��ط کا ا ف��ز ا ی��ن بد  ا
Trojan.Win32.Maya.a ش��ناخته ش��ده می توان��د فایل های روی 
درایو D و همچنین فایل های روی دس��کتاپ کاربر را پ��اک کند. به عقیده 
کارشناس��ان این بدافزار با بدافزارهایی که به منظور جنگ س��ایبری تولید 
می شوند، رابطه ای ندارد و روش کار آن بسیار ابتدایی است. این بدافزار ابتدا 
تاریخ کامپیوتر را چک می کند و اگر این تاریخ با چند تاریخ  از پیش تعیین شده 
مطابقت داش��ته باشد، 50 دقیقه صبر می کند و بعد از آن اقدام به پاک کردن 

فایل های درایو D و دسکتاپ می کند. 
بعد از این کار این بدافزار چک دیسک را اجرا می کند تا از بین رفتن اطالعات 
به دلیل یک اش��کال س��خت افزاری یا نرم افزاری به نظر برسد. همان طور که 
اش��اره شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که بین این بدافزار و حمله های 
سایبری قبلی هیچ ارتباطی وجود ندارد اما باید برای مقابله با این گونه بدافزارها 

آمادگی کامل داشته باشیم.

افتتاح موتور جست وجوی ملی تا اسفندماه
پارسی جو دات آی آر؛ پوشش 120 میلیون سند اطالعاتی

مراقب فایل های روی درایوD  باشید
کشف يک ويروس جديد در ايران
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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
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اینترنت استایل
هفته گذش��ته يک موزيک ويدئوی کره ای که طبیعتا به زبان کره ای است و 
اکثر مردم دنیا چیزی از محتوايش نمی فهمند، به رکورد بیش از يک میلیارد 
بازديد در شبکه اش��تراک گذاری ويدئوي گوگل رسید. رقم را يک بار ديگر 
بخوانید: يک میلیارد بازديد، آن هم فقط در وب سايت يوتیوب! با يک حساب 
سرانگشتی و ضرب و تقسیم ساده می توان اين نتیجه را گرفت که در بدترين 
حالت، اگر هر نفر ويدئو را حداقل به دو نفر ديگر هم نشان داده باشد يا دست کم 
حال و احوال کلیپ را برای آنها تعريف کرده باش��د، در حال حاضر از هر سه 
نفری که در خیابان پیدا کنید، يک نفرشان به نوعی با اين ويدئو آشنايی دارد.

گوگل می گويد اين ويدئو به طور میانگین روزانه بین هفت تا 10میلیون بار 
توسط کاربران اينترنتی در سراسر جهان ديده می شود. اين موزيک ويدئو 
حاال با داشتن بیش��تر از پنج میلیون اليک و يک میلیارد نمايش در شبکه 
اشتراک گذاری ويدئويي گوگل، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. 
پیش از اين يک خواننده نوجوان آمريکايی که ويدئوی يکی از ترانه هايش 

حدود 813 میلیون بار ديده شده بود، رکورد دار اين صحنه بود.
  

آن طور که در خبرگزاری های ايرانی نوش��ته ش��ده، نام اي��ن ويدئو يعنی 
»گنگنم استايل«، اس��م يکی از محله های معروف  »س��ئول« است که به 
آن »بورلی هیلز« سئول هم می گويند و معنی آهنگ »گنگنم استايل« به 
فارسی چیزی معادل »به سبک گنگنم« می ش��ود. شايد کسانی که برای 
اولین بار اين ويدئ��و را اتفاقی روی اينترنت می ديدن��د و اليک می کردند، 
هیچ وقت فکر نمی کردند که گنگنم اس��تايل را در عرض س��ه ماه، بیشتر از 

600 میلیون نفر ببینند و پنج ماهه به رکورد يک میلیارد نمايش برسد.
ويدئويی که او س��اخته حاال به نمادی جهانی تبديل شده و افراد زيادی به 
سبکی که او در ويدئو می خواند، در محافل مختلف خوانده اند. خیلی ها هم 
ويدئوی ساختگی  و جعلی ش��ان روی اينترنت پخش شده! از باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمريکا گرفته تا ديويد کامرون،  نخست وزير انگلیس. ويدئوهای 
گروهی مشابهی هم منتشر شده که در آن مردم سعی در بازسازی اين ويدئو 
داشته اند. از جمله دانشجويان دانشگاه ام آی تی در شهر بوستون و گروهی 
از سربازان انگلیسی در پادگانی نظامی در افغانستان. قضیه وقتی جالب تر 
می شود که بدانید بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل هم با استقبال از انتشار 

گسترده اين ويدئو آن را »نیرويی برای صلح جهانی« عنوان کرده است.
  

دلیل محبوب شدن اين ويدئو به نظرم مشهود و حتی از قبل قابل پیش بینی 
اس��ت. همیش��ه و هر جای دنیا، چند فاکتور مهم برای محبوب شدن يک 
موضوع وجود دارد که »س��رگرم کردن« جزو مهم ترين هايشان است. اين 
ويدئوی کره ای هر کس��ی را می خنداند و س��رگرم می کند. بدون اينکه از 
جنبه های غیر اخالقي به طور مشخص برای معروف شدنش استفاده کرده 
باشد اما اينکه چرا يک بامزگی نه چندان مشهود، يک آهنگ کره ای )و برای 
اغلب ما، بی معنی( را به اين قدرت می رساند، از نظر من يک دلیل مشخص 
دارد، آن هم اينکه نوع و جنس اهمیت پیدا کردن آثار هنری عوض شده است.

راس��تش خیلی پیگیر اخبار سینمايی نیس��تم و مهم ترين جايزه ای که با 
شنیدن عبارت »فیلم س��ینمايی« به ذهنم می رسد، اسکار است. پارسال 
همین روزها، اسکار بهترين فیلم سینمايی سال 2011 به فیلم آمريکايی 
و صامت »آرتیس��ت« رس��ید. حاال اگر دنبال آرتیست در شبکه  اجتماعی 
بگرديد، با صفحه اي  حدود 290 هزار اليک مواجه می ش��ويد. در حالی که 
اليک های صفحه اين موزيک ويدئو، دارد از يک میلیون هم عبور می کند. 

موضوع اينجاست که اگر 50 سال پیش، سلیقه عده اي خاص از هنرمندان 
و هیئت داوران به ش��دت مهم تلقی می ش��د و انتخاب آنها در هر زمینه ای، 
برترين ها را مشخص می کرد، حاال بازی عوض شده و خود مردم بهترين ها را 
انتخاب می کنند. در واقع چیزی که مردم انتخاب می کنند، چه از نظر معنوی 
و چه از نظر مادی اهمیتی بیشتر پیدا کرده و سود بیشتری عايد صاحب اثر 

می کند، تا انتخاب يک هیئت داوری چهار، پنج نفره.
مطمئنا اگر در قرن پیش زندگی می کرديم، هیچ وقت اين موزيک ويدئوی 
کره ای اينقدر معروف نمی ش��د و  هیئت داوران و مرز های بسته ش��ان، اين 
ويدئوی اصطالحا جل��ف را همان اول کار راهی س��طل زباله می کردند اما 
حاال اين کلیپ مطرح ش��ده، الگو شده و دارد دنیا را با سبک زندگی و سبک 
انتخابي جديدي آشنا می کند. اين لطفی است که پیشرفت فناوري در حق 
همه انسان ها کرده و به نظرم دنیای دوست داشتنی آينده هم همین است. 
دنیايی که در آن همه حق اظهار نظر داش��ته باشند و در بررسی ديدگاه ها، 
رای و عقی��ده هر آدمی به اندازه بقیه آدم ها مهم باش��د. دقیقا همه به اندازه 

هم، به اندازه يک اليک.

فناوری در خدمت نابینایان
افراد معلول و کس��انی که مشکالت جس��می دارند، نیازمند توجه 
ويژه جامعه برای رش��د و پیشرفت هستند. اين روزها پیشرفت های 
فناوری باعث شده اس��ت که کمک کردن به اين عزيزان ساده تر  از 
قبل باش��د و هر کدام از ما با صرف کمی وقت بتوانیم در اين وظیفه 
انسانی سهیم باشیم. يکی از راه هايی که فناوری ديجیتال توانسته 
کمکی برای اين افراد باش��د، ضبط و پخش ديجیتالی صداست. به 
عنوان مثال کتاب های صوتی از جمله چیزهايی است که فناوری در 
اختیار افراد نابینا قرار داده تا آنها هم بتوانند از اين طريق مثل همه 
ما وارد دنیای رنگارنگ کتاب ها و داس��تان ها شوند. در همین راستا 
پايیز امسال پنج کتابخانه ديجیتالی گويا در پنج شهر کشور افتتاح 
شد که هدف از افتتاح آنها کمک به کودکان نابینا و کم بیناست. اين 
کتابخانه ها در واق��ع مجموعه ای از کتاب های صوتی هس��تند که 
از طرف ش��رکت سامسونگ به کودکانی که مش��کل بینايی دارند، 
هديه شده است تا اين کودکان هم بتوانند در دنیای دوست داشتنی 
داستان ها گشت و گذار کنند. اين طرح با همکاری نهادهای گوناگون 

مثل مرکز توان بخشی نابینايان خزانه، انجمن نابینايان ايران 

و موسس��ه عصای س��فید عملی شد و بعد از بررس��ی های مختلف، 
کتابخانه های صوتی ديگر در شهرهای ارومیه، بندرعباس، زنجان، 
سنندج و کاشان آغاز به کار کردند. اواخر تابستان امسال هم شرکت 
سامس��ونگ با راه اندازی يک س��ايت و اعالم فراخوان��ی عمومی از 
داوطلبان خواس��ت تا هر کدام بخش هايی از يک کتاب را بخوانند تا 
بعدا به صورت کتاب صوتی در اين کتابخانه ها قرار بگیرند. نتیجه اين 
کار هم ضبط بی��ش از 150 عنوان کتاب صوتی با صدای هموطنان 
ايرانی ب��ود. همچنین برای آنک��ه خدماتی که اي��ن کتابخانه های 
صوتی در اختیار مراجعه کنندگان می گذارند، کیفیت الزم را داشته 
باشد، کارکنان اين کتابخانه ها عالوه بر  اينکه برای استفاده از لوازم 
و تجهی��زات موجود در اين کتابخانه ها آم��وزش ديده اند، در زمینه 
نحوه برخورد با کودکان کم بینا و نابینا و چگونگی ارائه آموزش صحیح 

به اين کودکان هم تعلیم ديده اند.

 3G مدتی است که بازار رايتل و ارائه سرويس
داغ شده و هرچند با تاخیر، باالخره اين سرويس 
هم کم کم دارد در اختی��ار کاربران ايرانی قرار 
می گیرد. به تازگی محسن قاسمی، سرپرست 
تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات راديويی جنوب 
شرق کشور، در گفت وگو با مهر عنوان کرده که 
ارائه سیم کارت های رايتل از اوايل سال 92 در 
هرمزگان آغاز خواهد شد. قرار است ابتدا مرکز 
اين استان، يعنی شهر بندرعباس تحت پوشش 
شبکه ارتباطی رايتل قرار بگیرد و بعد از آن بنا به 
اولويت، خدمات رايتل در شهرها و روستاهای 

ديگر اين استان ارائه خواهد شد. 
قاسمی در گفت وگو با مهر عنوان کرده است که 
عملیات نصب تجهیزات در شهر بندرعباس آغاز 
ش��ده و با تمام شدن مراحل نصب و راه اندازی، 
رايت��ل از ابتدای س��ال آين��ده خدماتش را به 

مشتريان بندرعباسی ارائه خواهد کرد.
در ح��ال حاض��ر در بی��ن اپراتوره��ای فعال 
در کش��ور، تنها رايتل اس��ت که اج��ازه ارائه 
سرويس های مبتنی بر نسل س��وم ارتباطات 
يا هم��ان 3G را دارد و تا پايان دوران قرنطینه 
اين اپرات��ور، اپراتورهای ديگ��ر از نظر قانونی 

نمی توانند اين سرويس را ارائه کنند.

فرهنگ اس��تفاده از نرم افزارهای ايرانی و البته س��اخت و توس��عه نرم افزارهای مورد نیاز در 
داخل کشور، ش��ايد بیش از هر چیز نیازمند حمايت های دولتی باشد. دولت هم دست روی 
دست نگذاشته و تالش می کند اين اتفاق صورت بگیرد. به گزارش مهر به تازگی در کارگروه 
مديريت فناوري اطالعات کش��ور آيین نامه ای امضا شده است که تاکید می کند با راه اندازی 
مرکز توسعه نرم افزارهای بومی کش��ور، دستگاه های دولتی ملزم به استفاده از نرم افزارهای 
ايرانی می شوند.علی اصغر انصاری، معاون سازمان فناوری اطالعات ايران عنوان کرده است 
که يکی از اهداف راه اندازی مرکز توس��عه نرم افزارهای بومی، حمايت از شرکت های فعال در 
زمینه تولید نرم افزار است. همچنین قرار است فهرست نیازمندی های دستگاه های دولتی در 
حوزه نرم  افزار اعالم شود تا شرکت های خصوصی تولیدکننده نرم افزار، اقدام به ارائه محصوالت 
مناسب برای رفع اين نیازها کنند و دولتی ها نیز ملزم به استفاده از همین محصوالت داخلی 
خواهند بود. به عالوه برای اينکه اين نرم افزارها کیفیتی مناسب داشته باشند، بايد در چارچوب 
استانداردهای مورد نظر مرکز توسعه نرم افزارهای بومی تهیه شوند و کیفیت و کارايی آنها به 
تائید اين مرکز برسد. به طوری که عرضه شدن اين نرم افزارها با شرط گذراندن مراحل تست 
در آزمايشگاه های اين مرکز و داشتن امنیت و کارايی الزم امکان پذير خواهد بود.طبق برنامه 
ارائه ش��ده قرار است تا سه س��ال آينده و تا پايان برنامه پنجم توسعه تمام نرم افزارهای مورد 
استفاده دولتی ها، نرم افزارهای تولید داخل باشند و نرم افزارهای ايرانی به طور کامل جايگزين 

محصوالت مشابه خارجی شوند.

91/10/3
یکشنبه

91/10/4
دوشنبه

91/10/4
دوشنبه

افتتاح کتابخانه های ديجیتالی گويا

دولتی ها باید از نرم افزارهای بومی استفاده کنند
ايجاد زمینه مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان نرم افزار

کتاب های صوتی از جمله 
چیزهايی است که فناوری 
در اختیار افراد نابینا قرار 
داده تا آنها هم بتوانند از 

اين طريق مثل همه ما وارد 
دنیای رنگارنگ کتاب ها و 

داستان ها شوند

ajshokati@gmail.com / امير جالل الدين شوكتي

بندرعباسی ها 3Gدار 
می شوند

 سیم کارت های رايتل 
از ابتدای سال 92 در استان هرمزگان
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كره شمالي 
بازي ساخت!

بدترین مشکل 
بازی هم نداشتن 
قسمت نشان دهنده 
خود  راننده است. 
یعنی بازیکن تا ابد 
زنده مي ماند و قرار 
نیست رقابتی وجود 
داشته باشد

تالش براي  جلوگيری از جنايت هاي مشابه تيراندازي اخير

پليس سايربی نيويورک 
در حالت آماده باش 

چند وقت پیش 
پلیس  آمريكا 
گزارش داده بود 
که قرار است 
جلوی بازی های 
خشن را بگیرند 
و در روند تولید و 
فروش بازی های 
پر خشونت 
کنترل بیشتری 
داشته باشند

فشارخون هوشمند
ویزی موبایل سیس��تمي  اس��ت که 
دور مچ بیمار بس��ته مي شود و اجازه 
مي دهد پزش��کان عالئم حیاتی بدن 
را با گوشی های هوشمند اندازه گیری 
کنند. این گجت پزشکی خیلی بهتر 
از آن همه دم و دس��تگاهی است که 
برای اندازه گیری عالئم حیاتی بدن در 
بیمارستان ها استفاده مي شوند. این 
دستگاه در واقع کار کل  دستگاه های 
بیمارس��تانی را انج��ام مي دهد. مثال 
زمانی که بیمار عالئم حیاتی اش برود 
دس��تگاه همان بوق ممتد معروفی را 
مي زند که پزش��کان ب��ا آن به خوبی 
آش��نا هس��تند. مانیتوری هم که هر 
لحظه عالئم حیاتی بدن را مرتب نشان 
مي دهد از ویژگی های 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 مي تواند از عالئم حیاتی 
او با خبر شود. با این دستگاه بیمار به 
راحتی مي تواند 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 
 آمریکا و انگلستان مورد استفاده قرار 

گرفته است.

TECH  INVESTOR ASUSVISI MOBILEBLOOMBERG

 دستگاه هايی که به زودی 
تمام می شوند

سایت Mashable لیست بلندباالیی از 
محصوالتی ارائه داده که به نظر مي رسد تا 
آخر سال آینده دیگر خبری از آنها نباشد. 
گجت هایی که به نظر مي رس��د دیگر بازار 
خوبی ندارند و همین حاال هم از رده خارج 
هستند. مک بوک های سفید رنگ اگرچه 
در س��ال 2012 خیلی خ��وب فروختند 
اما به نظر مي رس��د که دیگ��ر پایان دوره 
آنهاس��ت. گوشی های هوش��مند دل در 
رده دوم این لیس��ت قرار دارند. دل مدت 
کوتاهی در س��ال جاری گوشی هوشمند 
ساخت اما این گوش��ی ها آنقدر مشکالت 
فنی داشتند که شرکت دل ساخت آنها را 
متوقف کرد. کیندل ه��ا و کتابخوان های 
الکترونی��ک آم��ازون ه��م در رده س��وم 
هس��تند، آنقدر این کیندل ه��ا فروخته 
ش��دند و بازار ای ریدرها اش��باع شد که از 
قبل ه��م انتظارش مي رف��ت دیگر تولید 
نشوند. اپل آی پد س��ه هم چهارمي است، 
آی پ��د چهار آنق��در ویژگی ه��ای خوبی 
داشت که نگذاش��ت عمر برادر قبلی اش 
خیلی زیاد باش��د. پل��ت فرم های موزیک 
آنالین و رادیوهای هوشمند هم نتوانستند 
خیل��ی جایگاه��ی در بازار س��ال جاری 
داش��ته باش��ند. در رده های ششم تا دهم 
،3GS ه��م محصوالتی مثل اپ��ل آیفون 
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 Asus Eee pc networks ،اینچی اپل
و Google nexus Q ق��رار دارند البته 
اینها نظر و پیش بینی مش��بل است و باید 
منتظر ماند و دی��د در واقعیت چه اتفاقی 
می افتد. شما اگر نظری در این باره دارید 
می توانید آن را به اي میل ما  ارسال کنید.
hamshahri. digital@gmail.com

محسن خسروجردی

بعد از حادثه تیراندازی در یکی از مدارس شهر نیوتاون 
 آمریکا 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 اي میل ها و گفت وگوهای 
آنها را بررسی مي کند و با این روش آنها را قبل از حادثه 
به دام مي اندازد. 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 گفت وگوهای خودمانی بین خالفکاران و 
خرابکاران را ضبط کنند تا از طریق آنها در جست و جوی 
اینترنتی و پیدا کردن چت و گفت وگوهای مش��کوک 

موفق تر باش��ند اما با همه اینها پلی��س نیویورک نکته 
مهمي  را فراموش کرده است. ش��خص تیرانداز حادثه 
نیوتاون هرگز اکانت صفحه اجتماعي و اي میلی نداشت 
و فعالیت آنچنانی اینترنتی هم انجام نمي داد که بخواهد 
قبل از وقوع حادثه در اینترن��ت از انگیزه های خودش 
بگوید که پلیس بتواند او را دستگیر کند! از کل جمعیت 
نیویورک هم حدود 19.3 میلیون نفر از اي میل استفاده 
مي کنند و به ش��بکه های اجتماعی دسترسی دارند. با 

این حال به نظر مي رسد بعد از حادثه تیراندازی اخیر، 
پلی��س  آمریکا بیش از پیش ب��ه فعالیت های اینترنتی 
مردم  آمریکا حساس شده و به فکر کنترل فعالیت آنها 
در ش��بکه های اجتماعی افتاده است. چند وقت پیش 
هم پلیس  آمریکا گزارش داده بود که قرار است جلوی 
بازی ه��ای خش��ن را بگیرند و در رون��د تولید و فروش 
بازی های پر خش��ونت و به خصوص س��بک تیراندازی 

کنترل بیشتری داشته باشند.

RT تبلت اچ تی سی با ويندوز
اچ تی س��ی تبلت های هفت اینچی 
و 12 اینچ��ی خ��ود را در س��ال 
2013 معرفی مي کند. مثل اینکه 
مایکروسافت و اچ تی سی به توافق 
رسیده اند و باید منتظر تبلت های 
اچ تی سی تحت ویندوزهای هشت 

یا همان آرتی باشیم. 
این خبر را شرکت تایوانی اچ تی سی 
داده و گفت��ه در ای��ن تبلت ه��ا از 
چیپ ه��ای ک��وآل کام منطبق بر 
ویندوز آرتی اس��تفاده شده است. 
این درحالی اس��ت که پیش��تر در 
گزارش های قبلی گفته ش��ده بود 
که اچ تی سی تمایلی به استفاده از 
ویندوز آرتی ندارد و از این محصول 
در ساخت تبلت های خود استفاده 
نخواهد ک��رد اما با ای��ن خبر باید 
شاهد رش��د فروش این تبلت ها 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.

انتشار تصاوير تبلت جديد 
ايسوس

گاهی با انتش��ار چند عکس شایعات 
شروع مي ش��وند، تبلت هفت اینچی 
ایس��وس هم به همی��ن روش به بازار 
معرفی ش��د. یک س��ایت روسی این 
محصول را برای پیش فروش با قیمت 
حدود 225 دالر روی سایت خود قرار 
داده اس��ت. ب��ا 16 گیگابایت 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 ME371MG گذاشته 
که پردازنده آن اینتل 1.2 گیگاهرتز 
اپل است، یک گیگابایت رم دارد و یک 
گیگابای��ت هم حافظ��ه داخلی البته 
وقتی متوجه شوید که این مشخصات 
همان مش��خصات Nexus7 است 
خیلی از شنیدن خبر بیرون آمدن این 

تبلت ذوق زده نخواهید شد.
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چهره های فناوری

استیو جابز، به فکر مال دنیا؟
قایق غول پیکر و گران قیمت آقای جابز در گمرک 
مانده و طراحان آن مي گویند برای ساخت آن بدهی 
باال آورده اند و به همین دلیل در گمرک آمستردام 
گیر افتاده است. این قایق غول پیکر  برای استیو جابز 
ساخته شده است. آنطور که آسوشیتدپرس گزارش 
داده این قایق چیزی حدود 78 متر طول دارد. برای 
طراحی این قایق خود جابز هم کمک کرده و اسم آن 
را ونوس گذاشته اند. 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 138 میلیون دالر 
خرج شده است البته به نظر مي رسد تا همین آخر هفته این قایق اجازه ورود 
به کشور پیدا کند. جابز مرحوم اگر یک سالی صبر مي کرد و دیرتر دار فانی را 
وداع می گفت حاال مي توانست با قایق دست ساخته خودش حسابی کیف کند.

جان مکافی، همسایه آزاری های آقای آنتی ویروس
اواسط دهه 70 شمسی بود که جان مکافی تمامي  
س��هام ش��رکت آنتی ویروس مکافی را فروخت اما 
هنوز هم با اینکه او ش��رکتی به اسم مکافی ندارد، 
همنامي  آنها باعث مي ش��ود تا هر دردس��ری برای 
آقای مکاف��ی پیش بیاید گریب��ان آنتی ویروس را 
هم بگیرد. صاحبان ش��رکت آنتی ویروس مکافی 
گفته اند 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 جست وجو مي کنید 
ب��ه جای آنتی ویروس مکاف��ی خبرهای مربوط به ج��ان مکافی باال مي آیند 
البته خیلی ها معتقدند خبره��ای مختلف درباره جان مکافی مي تواند باعث 
معروفیت بیشتر آنتی ویروس شود اما صاحبان شرکت مي گویند مکافی دیگر 
ارتباطی با آنتی ویروس ندارد و باید فکری برای جدا کردن اسم این فرد از این 

آنتی ویروس 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 دومي  بود که به نظر 
مي رسید حتی اس��تحقاق نفر اول بودن هم دارد. 
قرار گرفتن بین مرسی رئیس جمهور مصر، دختر 
پاکستانی و زن گروه دانشمندان هیگز افتخار بزرگی 
باید باشد برای رئیس جدید شرکت اپل. تایم درحالی 
تیم کوک را در بین اولین های برتر سال قرار داده که 
او تنها یک سال است که در مقام ریاست اپل کار مي کند 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 تولید کننده در چین است. دوره کوک اپل بیشتر 
از همیشه در چین ساخته و فروخته ش��د و شاید بزرگ ترین موفقیت کوک 
هم همین بود. در بین لیست مردان سال تایم چند چهره دیگر دیجیتالی هم 
دیده مي شوند. صاحب آمازون و رئیس یاهو دو نفر دیگری بودند که در لیست 

انتخابی چهره های سال مجله تایم قرار داشتند.

کوی�ن سیس�تروم، اینس�تگرامي 
 عکس دزد

چندوقتی بود ک��ه کوین سیس��تروم، مدیرعامل 
شبکه اشتراک گذاری عکس اینستگرام، سیستم 
جدید تبلیغاتی برای این سرویس راه انداخته بود که 
عکس های قرار داده شده روی این شبکه اجتماعی 
را بر مي داشت و در تبلیغاتش استفاده مي کرد. خود 
کوین سیستروم این سیستم جدید را بالفاصله در 
س��ایت های خبری گزارش داده بود و همین اقدام 
عجیب باعث ش��د تا تعدادی از طرفداران اینستگرام ریزش کنند و بی خیال 
استفاده از این شبکه اجتماعی شوند اما حاال سیستروم که از این شیوه تبلیغاتی 
جدید خود نتیجه ای نگرفته در وبالگش گفته که به همان شیوه دو سال پیش 
بر مي گردیم و سیستم جدید را دیگر ادامه نخواهیم داد. سیستروم چندباری 
هم گفته بود که این سیس��تم درواقع عکس های کارب��ران را نمي دزدد اما به 
هرحال استفاده تبلیغاتی از تصاویر شخصی ملت باعث ریزش کاربران شده بود.

کره شمالی هم در س��اخت بازی خود کفا شده 
اس��ت. اولی��ن بازی س��اخت این کش��ور یک 
بازی ماش��ین است که ش��باهت خیلی زیادی 
با ورژن ه��ای اولیه بازی تاکس��ی دیوانه دارد. 
داس��تان بازی ه��م دور زدن دور یک مس��یر 
مش��خص در پایتخت کره ش��مالی اس��ت. در 
قسمت هایی 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 مي دهد 
تا مسافران را به مقصد برساند. حتی با ماشین ها 
هم تصادف نمي توان کرد اگر هم خالف قوانین 
عمل کنید برگه جریمه ای ظاهر مي ش��ود و به 
دلیل خالفی ک��ه کردید جریمه مي ش��وید و 
مسیر را نمي توانید ادامه دهید. بدترین مشکل 

بازی هم نداشتن قسمت نش��ان دهنده خود راننده است. یعنی 
بازیکن تا ابد زنده مي ماند و قرار نیست رقابتی وجود داشته باشد.

بازی های شبیه س��از رانندگی که در خیابان های پایتخت کشور 
اجرا می شوند معموال اولین بازی هایی هستند که هر کشوری به 

صورت جدی سراغ ساختن شان می رود. اگر خاطرتان باشد، چند 
سال پیش هم بازی »رانندگی در تهران« که شما در مراحل اولش 
نقش یک تاکسیران حوالی خیابان های کریمخان، بلوار کشاورز و 

شهید قرنی تهران را ایفا می کردید، حسابی گل کرد.

تا ابد بازي كنيد و هيچ وقت نبازيد!

اولنيبازیرايانهايکرهمشالی

سافاری يا آزادی؟
اپل قصد دارد نام مرورگر اینترنت 
خ��ود را از س��افاری ب��ه آزادی یا 
freedom تغیی��ر ده��د. اس��م 
ای��ن نرم افزار درحالی قرار اس��ت 
تغییر کند ک��ه خیل��ی از برندها 
اس��م های بی محتوای��ی را دنبال 
خود مي کشند. مثل موتوروال که 
اکث��را نام هایی مث��ل KRZR یا 
Qwiskter و چیزه��ای دیگری 
ش��بیه اینها را انتخ��اب می کند! 
از آنج��ا ک��ه مهندس ط��راح وب 
کیت و س��افاری، دن ملتون گفته 
جس��ت و جو گر اینترنتی اپل مثل 
دیگر اسم های گفته شده بی محتوا 
و بی معنی اس��ت، قرار اس��ت اپل 
برای تغییر اسم این جست و جو گر 
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، قبل ت��ر ن��ام آزادی را برای 
این نرم اف��زار پیش��نهاد داده که 
آن زمان این پیش��نهاد رد ش��د. 
به نظر مي رس��د چند م��اه آینده 
برای س��افاری که از دی ماه سال 
1383 تا به امروز روی کار اس��ت، 
روزه��ای خیلی مهم و حساس��ی 
باشد و ممکن است دیگر نرم افزاری 
به اسم سافاری وجود نداشته باشد.

APPLE

تلويزيون 46 و 56 اينچی اپل 
حقیقت دارد؟

اپ��ل را ت��ا قب��ل از ای��ن ب��ا محصوالت 
کامپیوتری هوشمندش مي شناختیم اما 
حاال حرف از تلویزیون های اپل به صورت 
جدی مطرح ش��ده اس��ت. خبر ساخت 
تلویزیون اپل از تایوان آمد که گزارش داده 
شده اپل به دنبال ساخت تلویزیون های 
فل��ت پنلی 46 تا 55 اینچ اس��ت. در این 
گزارش که از شبکه خبری تایوان پخش 
مي شد به شرکت کوپرتینو اشاره شد که 
یک ش��رکت خدمات الکترونیک است و 
این ش��رکت گفته بود تلویزیون هایی را 
با محصوالت اپل امتح��ان کرده اند. این 
گزارش وقتی بیش��تر رون��ق گرفت که 
وال اس��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 
به دست س��ایت های خبری رسیده این 
محصول هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد 
و طبق گزارش شبکه تایوانی تا پایان سال 
بعد هم به بازار نخواهد آمد. اگرچه زمان 
عرضه نهایی آی تی وی 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 تلویزیون های اپل با محصوالت 

تلویزیونی اپل آشنا شویم.

NBC

 تبلت دارها در  آمريكا 
دو برابر مي شوند

س��ال جدی��د می��الدی ب��رای 
دوستداران تبلت در  آمریکا سال 
خوبی خواهد بود. با توجه به سیل 
عظیم گجت های��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 در  آمریکا ح��دود دو برابر 
مي شوند. تحقیقات نشان مي دهد 
ک��ه در س��ال ج��اری 25درصد 
 آمریکایی ه��ا صاح��ب تبل��ت 
مي شوند. در حال حاضر میانگین 
سن بزرگس��االنی که در  آمریکا از 
تبلت استفاده مي کنند باالی 47 
سال اس��ت. از سال 2011 تا حاال 
هم تعداد دارندگان تبلت دو برابر 
شده اما س��ال 2012 برای تبلت 
س��ال بزرگی بود. مایکروس��افت 
که س��رفیس را رو کرده. اپل هم 
آی پد مینی جدیدش را، آمازون 
هم ب��ا کیندل فای��رش وارد بازار 
ش��ده اس��ت. اس��تفاده روزانه از 
اینترنت هم در  آمریکا رش��د پیدا 
کرده است. 84درصد بزرگساالن 
 آمریکای��ی ه��ر روز از اینترن��ت 
استفاده مي کنند. نصف این افراد 
هم گفته اند گوشی های هوشمند 
دارن��د. موسس��ه سرش��ماری 
 آمریکای��ی ای��ن اطالع��ات را از 
جمعیت حدود 60هزارنفری در 
ایاالت متحده  آمریکا بدست آورده 
است و تحقیقاتی که بر اساس آنها 
انجام شده نش��ان می دهد تعداد 
تبلت داران  آمریکا در سال جدید 

میالدی حداقل دو برابر می شود.

REUTERS
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اپليكيشن ويژه كودكان

دســت نـزن بچــه!
پدر و مادرها همیش�ه نگ�ران رابطه 
فرزندانشان با محیط اطراف هستند. 
اين روزها تكنولوژی بس�یار بیش�تر 
از يك�ی دو ده�ه پی�ش در زندگ�ی 
روزانه ما و بچه ها رخنه کرده و ش�ايد 
همین درگیر ش�دن کودکان با دنیای 

تكنولوژی و کامپیوتر، بهانه ای باشد 
ب�رای پ�در و مادرهايی ک�ه تا کنون 
فراری بوده اند از کار کردن با کامپیوتر 
و لپ تاپ و تبل�ت. اين روزه�ا پدر و 
مادرها ب�رای نظارت بر نح�وه تعامل 
فرزن�دان ب�ا دنی�ای تكنول�وژی و 

راهنمايی کردن آنها در اين دنیا، الزم 
است خودشان هم دست به کار شوند 
و کم کم با زير و بم کامپیوتر و لپ تاپ 

و ... آشنا شوند.
 اي�ن ش�ماره در صفح�ه »پ�در و 
مادره�ا« قص�د داري�م ب�ه يك�ی از 

ز  و ين�د ی و ي�ن بخش ه�ا مهم تر
بپردازي�م ک�ه مخص�وص نظ�ارت 
پدر و مادره�ا بر اس�تفاده فرزاندان 
 از کامپیوت�ر اس�ت. نام اين قس�مت 
Parental Controls ي�ا به صورت 

عامیانه »کنترل والدين« است.

بر استفاده فرزندتان از رايانه نظارت کنید

آموزش نقاشي براي بچه ها
Paint Sparkles Draw

این برنامه با داشتن انواع قلم ها و رنگ ها می تواند 
س��رگرمی خوبی برای فرزند خردسال شما باشد. 
عالوه بر امکانات نقاش��ی، داشتن انواع طرح های 
از پیش آم��اده براي  رنگ آمیزی از جمله امکانات 
این برنامه رایگان است. موضوعی که اگر بخواهید 
کتاب و دفترش را بخرید برای تان هزینه بر خواهد 
بود.برنام��ه Paint Sparkles Draw با بیش 
از پن��ج میلی��ون کاربر جزو برنامه ه��ای محبوب 
فروشگاه اپل به شمار می رود و جوایز مختلفی هم 
از جش��نواره های مربوط به برنامه های آموزشی 
دریافت کرده اس��ت. هر دو برنام��ه کودکانه این 

هفته مان مجانی هستند.

نقاشی و تهیه فیلم
Kids Doodle

اگر کودک شما به نقاشی عالقه مند است می توانید 
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 فیلم ها 
بنشینید و از هنرمندی های بچه گانه او لذت ببرید.

 Kids کاربری ساده و امکانات جذاب از نقاط قوت
Doodle محسوب می ش��ود. ضمنا  این برنامه 
نسخه مناسب دس��تگاه های اپل از جمله آي پد و 
آي فون هم دارد که مي توانید از طریق جست وجو 

در اینترنت پیدایش کنید.

Download:  http://bit.ly/ROYC2BDownload:  http://bit.ly/10cmkIl
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Parental Controls ب�ه چ�ه دردی 
می خورد؟

از پرنت��ال کنت��رل می توانید ب��رای مدیریت 
کردن نحوه اس��تفاده فرزندانت��ان از کامپیوتر 
کمک بگیرید. فرض کنید می خواهید ساعات 
استفاده فرزندتان از کامپیوتر را محدود کنید 
یا جلوی دسترس��ی او را به برخ��ی از بازی ها و 

برنامه ها بگیرید. 

چگونه وارد پرنتال کنترل شويم؟
وارد منوی استارت ویندوز ش��وید و از این منو 

گزینه Control Panels را انتخاب کنید تا 
پنجره کنترل پنل ویندوز باز شود. در این قسمت 
 Parental Controls می توانید روی آیکون
کلیک کنید و وارد این قسمت شوید. اگر با اکانت 
Administrator باش��ید، در این قس��مت 
می توانی��د تمام کاربرانی را ک��ه روی کامپیوتر 
تعریف ش��ده اند، ببینید. اگر ه��م می خواهید 
حس��اب کاربری جدیدی روی کامپیوتر مورد 
 Create a نظرتان ایجاد کنید، باید روی گزینه
new user account کلیک کنید و مراحل 

مربوط به آن را انجام دهید. 

چگونه از پرنتال کنترل استفاده کنیم؟
دقت کنید حس��اب کاربری ک��ه می خواهید 
تنظیم��ات محدود کنن��ده روی آن انج��ام 
دهید، از نوع اس��تاندارد یا معمولی باشد. برای 
حس��اب های Administrator نمی توانید 
چنین تنظیماتی انجام دهید. در این مرحله باید 
روی یک حساب کاربری استاندارد کلیک کنید. 
اگر حسابی تعریف نش��ده، می توانید همان جا 
 Create new account از طریق گزین��ه
حس��اب کاربری ویژه ای ب��رای بچه ها تعریف 

کنید و فقط دسترسی به همان اکانت ها را هنگام 
روشن کردن کامپیوتر به آنها بدهید )برای بقیه 
حس��اب ها رمز تعریف کنید(. در پنجره ای که 
باز می ش��ود، می توانید نحوه استفاده حساب 
کارب��ری مورد نظرتان را تعیی��ن کنید. در این 
 On, enforce current قسمت باید گزینه

settings را انتخاب کنید. 
 در پایین این قسمت سه گزینه را می توانید ببینید :

 Allow and و Time limits، Games 
block specific programs که در ادامه هر 

کدام از آنها را شرح می دهیم. 

اني
حم

ن ر
سي

ح

Time limits
اگر روی گزین��ه Time limits کلیک کنید، وارد بخش 
تنظیمات محدودیت زمانی استفاده از کامپیوتر می شوید. 
در این قسمت یک جدول می بینید که تمامی ساعات هفت 
روز هفته را نشان می دهد. با کلیک کردن روی ساعت های 
مختلف شبانه روز، خانه های مربوط به این ساعت ها از حالت 
سفید به حالت آبی در خواهند آمد. در نهایت خانه های سفید 
نشان دهنده ساعت هایی هستند که فرزند شما می تواند با 
کامپیوتر کار کند. بعد از اینکه ساعت های مجاز استفاده از 
کامپیوتر را مش��خص کردید، روی گزین��ه OK در پایین 

صفحه کلیک کنید. 

Games
در این قس��مت می توانید به طور کل��ی جلوی بازی کردن 
فرزندتان با کامپیوتر را بگیرید. البته بهتر اس��ت این کار را 
نکنید. این روزها بازی ها درجه بندی می شوند و بازی هایی 
متناسب برای هر سن و سال ساخته می شود. در این قسمت 
شما هم می توانید مشخص کنید که درجه بندی بازی های 
مجاز برای فرزندان را مش��خص کنید. با کلیک کردن روی 
گزین��ه Set game rating می توانید وارد این قس��مت 
شوید. در این قس��مت می توانید درجه بندی های مختلف 
بازی ها برای س��نین مختلف را ببینی��د و انتخاب کنید که 

فرزندتان بتواند از کدام درجه از بازی ها استفاده کند.

Allow and block specific programs
در این قسمت می توانید فهرستی از تمام برنامه هایی که روی کامپیوتر نصب 
هستند را مشاهده کنید. در این قسمت می توانید با تیک زدن برنامه های مجاز، 
مش��خص کنید که فرزند شما اجازه اس��تفاده از کدام برنامه ها را دارد. بعد از 
اینکه برنامه های مجاز را مش��خص کردید، روی گزینه OK در پایین صفحه 

کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود. 
به این ترتیب شما توانسته اید یک حس��اب کاربری برای فرزندتان بسازید و 
مشخص کنید که این حساب کاربری در چه ساعاتی از شبانه روز فعال باشد، 
اجازه اس��تفاده از چه رده ای از بازی ها را داش��ته باشد و چه برنامه هایی روی 
آن اجرا شوند. حاال می توانید با خیال راحت کامپیوتر را در اختیار فرزند خود 

بگذارید و به کارهای روزمره تان رسیدگی کنید.

 اينجا صفحه 
پدر و مادرهاست

صفحه پدر و مادرها، 
جايی است مبتدي 
و آرام، دور از جارو 
جنجال فناوري، 
برای والدينی که 
می خواهند در 
اين عصر فناوری 
اطالعات، نه تنها پا 
به پای بچه هايشان 
سر از کار آنها 
دربیاورند، بلکه 
دوست دارند 
محتواهای خوب 
و غنی برای آنها 
تامین کنند و به آنها 
براي استفاده بهتر 
از لوازم ديجیتال، 
راهنمايی بدهند
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Forza Horizon، یک بازی
 جذاب و هیجان انگیز که اخیرا برای ایکس باکس ها عرضه شده است

رانندگی در افق

بهترین بازی های 
دانلودی

بازی های دانلودی به صورت رسمي  روی ديسک عرضه نمی شوند 
و به دلیل حجم کمترشان می شود آنها را از طريق  اينترنت دانلود 
ک�رد البت�ه در حالت اصلی  اي�ن بازی ها مجانی نیس�تند و برای 
خريدش�ان بايد پول داد. با هم نگاهی داريم به برترين بازی های 

دانلودی که اخیرا عرضه شده اند.

Deadlight
Microsoft تابستان امس��ال بازی هاي دانلودی 
جالبی را برای ش��بکه Xbox Live عرضه کرد که 
يکی از آنه��ا Deadlight نام داش��ت.  اين بازی از 
جمله عنوان هايي است که در فضايی آخرالزمانی رخ 
می دهد و با گرافیک 2.5 بعدی اش يک فضای بی نظیر 
را خلق کرده است.  شخصیت اصلی بازی در  اين بازی 
به دنبال خانوده اش مي گردد و برای پیدا کردن آنها 
به شهرهای مختلفی می رود و دست به کارهای بسیار 
خطرناکی می زند. داستان بازی بسیار گیراست و در 
مدت سه تا چهار ساعتی که شما را پای بازی نگه مي دارد، همه چیز را به شکلی 
هیجان انگیز روايت مي کند. همچنین اين بازی گرافیک بسیار خوبی دارد  که 
دلیل آن هم استفاده از موتور بازی سازی Unreal Engine 3 برای ساخت  
آن بوده است. همچنین بايد به  اين موضوع نیز  اشاره کنیم که  اين بازی برای 

PC نیز عرضه شده است.

Dust: An Elysian Tail
ي��ک ب��ازی فانت��زی بس��یار عال��ی ب��ا گرافیکی 
 بس��یار هنرمندان��ه و زيب��ا چی��زی اس��ت که در 
Dust: An Elysian Tail  با آن روبه رو می شويد. 
محیط هاي بازی با طراحی هاي دس��تی س��اخته 
شده اند و رنگ آمیزی ها و تنوع رنگ بسیار خوبی را 
در آنها مشاهده مي کنید. همه چیز در  اين بازی عالی 
به نظر می رس��د. المان هاي اکشن، نقش آفرينی و 
پلتفرمر به خوبی در کنار هم قرار گرفته و با عث خلق 

يک تجربه بی نظیر در  اين بازی شده اند.

Mark Of the Ninja
اگر از دو نسخه س��ری بازی های Shank راضی 
بودي��د، بايد کار جديد س��ازندگان آن بازی را نیز 
تجربه کنید. بازی Mark of the Ninja يکی 
ديگر از عنوان هاي بس��یار زيبايی است که امسال 
راهی بازار شد.  حالت گرافیکی زيبای بازی و فضايی 
که  اين بازی پیش روی شما قرار مي دهد را در کمتر 
بازی،  مي توان پیدا کرد. در  اين بازی در نقش يک 
نینجا ق��رار مي گیريد و ماموريت ه��اي مختلفی 
انجام می دهید. تنوع ماموريت ها و کارهايی که در 
 اين بازی انجام مي دهید در سطح خوبی قرار دارد و بازی از هر نظر بسیار 

چالش برانگیز و سرگرم کننده به نظر می رسد.

Journey
اين بازی نیز يکی ديگر از ش��اهکارهای امس��ال 
بود. استوديوی That game company که 
تاکنون بازی ه��ای مختلفی را به صورت دانلودی 
برای PS3 و شبکه PSN عرضه کرده بود، امسال 
ب��ازی Journey را راه��ی بازار ک��رد تا صنعت 
بازی ه��ای رايانه اي ب��ا يک��ی از بازی های خوب 
امس��ال روبه رو ش��ود. يک بازی با موسیقی هايي 
ش��گفت انگیز که ش��ما را به دنیايی ديگر می برد. 
الزم به ذکر است که موسیقی هاي  اين بازی برای 
 Grammy اولین بار در طول تاريخ صنعت بازی های رايانه اي به مراسم

راه يافته است.

اولی��ن چیزی که در  اين بازی متوجه آن خواهید ش��د  اين اس��ت که 
Forza Horizon يک نسخه فارس��ی برای سری دوست داشتنی 
Forza به حس��اب مي آيد و حالت شبیه سازی رانندگی در آن وجود 
ندارد. همچنین ب��ازی در کلورادو رخ مي دهد و بازيکنان با يک دنیای 
بزرگ رو به رو می شوند که مي توانند با رفتن به هر قسمت آن يک مسابقه 
جديد را تجربه کنند. در واقع  اين بازی Open World اس��ت و اين 

بدان معناست که بازيکنان مي توانند 
در بخش ه��اي مختل��ف آن گردش 
کنند و برای خودش��ان در خیابان ها 

بچرخند.

مثل يک دنیاي واقعي
هم��ه چیز زيب��ا و طبیع��ی طراحی 
شده اس��ت. نورپردازی بازی از جمله 
المان هاي��ي اس��ت که باعث ش��ده 
محیط هاي بازی واقعا ش��گفت انگیز 
به نظر برس��ند. نور خورش��ید و ساير 

اجسام نوراني باعث خلق سايه هاي زيبا و کامال داينامیک شده اند که 
به شکل بسیار خوبی پردازش مي شوند. مکان هايي که در آنها رانندگی 
مي کنید به قدری زيبا طراحی شده اند که نظر شما را به خودشان جلب 
مي کنند و استفاده از تکنیک Image-based lighting که برای 
اولین بار در Forza 4 به کار رفته بود، باعث خلق  محیط های پس زمینه 

عالی شده است. 
طراحی اتومبیل هاي بازی نیز خوب از کار در آمده است. استفاده از چند 
ضلعی هاي بسیار زياد در طراحی آنها باعث شده  اين اتومبیل ها جزئیات 
و کیفیت بااليی داشته باشند. حتی نمای داخلی اتومبیل ها نیز شبیه 
اتومبیل های واقعی است. از طرف ديگر بايد به فیزيک قابل قبولی که 
برای اتومبیل ها طراحی شده  اشاره کرد. ضربه ها و آسیب ديدگی ها 

به خوبی در ظاهر اتومبیل ها مشخص مي شود و در برخورد هاي شديد 
مشاهده مي کنید که اتومبیل شما به چه شکل تخريب مي شود.

بازی همان طور که به آن  اشاره کرديم، تغییرات زيادی داشته است، به 
همین دلیل  اين بازی مي تواند يک سرگرمي  عالی برای کسانی باشد که 
دوست دارند از يک بازی رانندگی تنها لذت ببرند و خوششان نمی آيد 
با پیچیدگی هاي بازی های شبیه س��از روبه رو شوند؛ البته  اين موضوع 
باعث می ش��ود بازيکنان حرفه اي به 

سمت  اين بازی نیايند.

گردش آزادانه در خیابان ها
در هر گوشه از محیط بازی مسابقات 
مختلف��ی به ش��کل تصادف��ی پیش 
روی بازيکنان ق��رار مي گیرد که آنها 
مي توانند وارد ش��وند و ب��ازی کنند. 
مس��ابقات مختلفی در  اين بازی قرار 
 دارن��د ک��ه از بی��ن آنها مي ت��وان به 
Point to Point وDrift اش��اره 
کرد. هوش مصنوعی بازی قوی است و مشاهده مي کنید که اتومبیل ها 
در محیط بازی حرکت مي کنند و در مس��یر ترافیک طبیعی به وجود 
آورده اند. همچنین ه��وش مصنوعی بازی مي توان��د برای بازيکنان 
مسابقات مختلفی را در هر نقطه از بازی برگزار کند. مسابقاتی که هر 

بار در مکانی خاص و با اتومبیل هاي متفاوتی برگزار می شود.
 همچنین در قسمت هاي مختلف بازی با مکان هايي روبه رو می شويد 
که برای سنجش س��رعت بازيکنان طراحی شده اند. در  اين قسمت ها 
بايد با سرعت بسیار زياد حرکت کنید تا بیشترين سرعت شما ثبت شود. 
ضمنا تا کنون بسته های اضافی مختلفی برای  اين بازی عرضه شده که در 
يکی از آنها سبک رالی نیز به بازی اضافه می شود و بازيکنان مي توانند 

مسابقات رالی را هم در اين بازی تجربه کنند.

يكی از نام هايي که در   اين چند ساله توانسته در سبک بازی های رانندگی بسیار خوش بدرخشد، سری Forza Motorsport بوده که 
توسط استوديوی Turn 10 و Microsoft ساخته و راهی بازار شده است.  اين سری از بازی ها که در دسته بازی های شبیه ساز رانندگی 
قرار مي گیرند، توانسته اند با گرافیک عالی و بازي بسیار هیجان انگیز تمام بازيكنان را تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به  اينكه سال گذشته 
شاهد عرضه بازی Forza Motorsport 4 بوديم، کسی فكرش را نمي کرد که نسخه جديدی از  اين سری از بازی ها را امسال مشاهده 
کنیم اما بازی Forza Horizon معرفی شد و مشخص شد استوديوی جديدی به نام PlayGround سازنده  اين بازی بوده و استوديوی 

Turn 10 نیز نقش کمي  در ساخت  اين بازی داشته است. ست
ردو

د نو
جي

م

360، سرعت غيرمجاز
ب�ازی Forza Horizon یک�ی از 
بهترین بازی هاي رانندگی امسال به 
حساب مي آید که برای  ایکس باکس 360 عرضه 
 Forza شده و یک روند تازه را در سری بازی های

به وجود آورده است
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 اگر برای ویرایش 
عکس جدی هستید 
و می خواهید به 
شکل حرفه ای کار 
کنید، فتوشاپ به 
شما این امکان را 
می دهد که روی 
تمام ریزه کاری های 
ویرایش تصاویر 
مسلط شوید

اکثر م��ا در خانه م��ان رایانه داری��م، پس در 
دسترس ترین وسیله برای ویرایش عکس ها 

برنامه های رایانه اي  است.

ويرايشگر تصوير مايكروسافت
 Office Picture Manager برنام��ه
مایکروسافت همان طور که از نامش پیداست 
یکی از نرم افزارهای موجود در بس��ته آفیس 
اس��ت که همراه ب��ا نرم اف��زار Word روی 
سیستم نصب می شود .  جهت استفاده از آن 
روی آیکون فایل یک��ی از تصاویری که روی 
رایانه شخصی خود دارید کلیک راست کرده و 
از قسمت Open with گزینه آفیس پیکچر 

منیجر را انتخاب کنید.
حال وارد برنامه شده اید، از بین گزینه هایی که 
 Edit Pictures در باالی تصویر دارید روی
کلیک کنی��د، با این کار پنج��ره ای عمودی 
سمت راس��ت تصویر خود مشاهده می کنید 
که به آن پنجره وظیفه  ویرایش تصویر گفته 
می شود. در باالی آن با اولین چیزی که مواجه 
 Auto می ش��وید کلیدی است تحت عنوان
correct )به معنی تصحی��ح خودکار( این 

کلید همان طور که از نامش پیداست مشکالت 
مربوط به رنگ، نور و قرمزی چش��م را فقط با 
فش��ردن یک بار آن کلید برطرف می کند. اما 
اگر تصویر احتیاج به ویرایش بیش��تر داشت 

می توانید از روش های زیر استفاده کنید.
اولی��ن گزین��ه بع��د از تصحی��ح خ��ودکار، 
Brightness and Contrast اس��ت و با 
فشردن آن پنجره ویرایش تصویر تغییر کرده 
و گزینه هایی جهت تغییر میزان روش��نایی و 
کنتراست تصویر در اختیار شما قرار می دهد.

 Back to در انته��ای پنج��ره وظیف��ه روی
edit pictures کلی��ک کنی��د تا به پنجره 

قبل برگردید.
گزینه بع��دی Color اس��ت. در این بخش 
می توانید به کمک تجربه ای که در کار با گزینه 
قبلی کسب کردید به راحتی رنگ های 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 می توان از گزینه Crop استفاده کرد. 
برای این کار کافی است بعد از انتخاب گزینه 
مربوطه ب��ا اس��تفاده از خط کش هایی که در 

اط��راف تصویر اضافه می ش��ود، فضای مورد 
نظرتان را انتخاب کرده و در پایان روی کلید 
Ok کلیک کنید. مشاهده می کنید تنها همان 

بخش انتخابی روی صفحه باقی می ماند.
از جمله امکاناتی که شاید تمایل به استفاده از 
آن داشته باشید Rotate and Flip است 
که برای چرخاندن تصاویر استفاده می شود. 

اما کاربردی ترین گزین��ه ویرایش تصویر در 
این برنامه Red eye Removal است. پس 
از کلیک کردن روی ای��ن گزینه می توانید با 
نشان گر ماوس مرکز چشم ها را انتخاب و در 
پایان روی کلید Ok کلیک تا قرمزی چش��م 
را حذف کند. ضمن��ا در صورتی که بخواهید 
عکستان را کوچک کنید می توانید از گزینه 

Resize استفاده کنید. 
 Compress Pictures آخری��ن گزین��ه
است که طرفداران زیادی هم دارد.کاربرد این 
ابزار کم کردن حجم تصویر اس��ت. با انتخاب 
این گزینه می توانید یک تصویر با حجم فقط 
هفت کیلوبایت داشته باشید. الزم به یادآوری 
اس��ت که برای نص��ب پیکچر منیج��ر، باید 
بس��ته نرم افزاری آفیس را روی کامپیوترتان 

نصب کنید.
ويرايش با فتوشاپ

وقت��ی ح��رف از ویرایش عکس می ش��ود، 
فتوش��اپ از جمله برنامه هایی اس��ت که هر 
کاربری از آن یاد می کن��د. اگر برای ویرایش 
عکس جدی هس��تید و می خواهید به شکل 
حرف��ه ای کار کنید، فتوش��اپ به ش��ما این 
امکان را می دهد که روی تمام ریزه کاری های 
ویرای��ش تصاویر مس��لط ش��وید البته اگر 
خواس��تید از تمام قابلیت ه��ای این نرم افزار 
استفاده کنید باید وقت زیادی برای یاد گرفتن 
ابزارها و گزینه های این نرم افزار صرف کنید. 
ضمنا به دلیل پیچیدگی این برنامه، پیشنهاد 
می کنیم 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 می توانید با استفاده از 
فیلتره��ا و ابزارهای مختلف جلوه ای دیگر به 

عکس بدهید.

داش��تن ابزار برطرف کردن قرمزی چش��م 
از جمله ابزارهایی به ش��مار می رود که جزو 
جدانش��دنی برنامه ه��ای ویرای��ش تصویر 
محسوب می ش��وند. برای این منظور عکس 
را در فتوش��اپ ب��از کنید. کلیک م��اوس را 
روی اب��زار Spot Healing Brush از 
فهرست ابزارهای سمت چپ نگه دارید تا سایر 
 گزینه ها هم ظاهر شوند. از این لیست گزینه

 Red Eye tool را انتخ��اب کنید. به کمک 
گزینه Pupil Size که در باالی صفحه ظاهر 
می ش��ود اندازه مردمک چش��م را مشخص 
 Darken Amount کنی��د و ب��ا گزین��ه
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 می توانید از فش��ردن 
همزمان کلیدهای Ctrl و + جهت بزرگنمایی 
و Ctrl و – جه��ت کوچ��ک ک��ردن عکس 

استفاده کنید.
اگ��ر عکس مش��کل فوکس داش��ته باش��د 
 Sharpen می توانید با کمک گرفتن از ابزار
تا حدودی از این مش��کل بکاهید. در مقابل 
گاهی قصد دارید عکس��ی را منتشر کنید و 
می خواهید بعضی از قس��مت های آن واضح 
نباش��ند. در این مواقع اب��زار Blur می تواند 
چاره ساز باشد. برای اس��تفاده از این ابزارها 
می توانی��د از من��وی Filter )در نوار باالی 
صفحه( گزینه مربوطه را انتخاب و ناحیه ای 
ک��ه قصد داری��د وضوحش بیش��تر یا کمتر 
ش��ود را انتخاب کنید.فیلتر کاربردی دیگر 
Sketch است. این فیلتر گزینه های زیادی 
دارد که به کمک آنه��ا می توانید افکت های 
مختلف را روی عکس خود تجربه کنید.تغییر 
سایز و وضوح تصویر از دیگر امکانات فتوشاپ 
است که می توانید از طریق منوی Image و 
زیرمنوی Image Size این تغییرات را انجام 
دهید. قبل از قرارگرفتن فیلتر Sketch روی 
تصویر، پیش نمایش در یک صفحه به ش��ما 

نشان داده می شود.

ارتقای دانش ديجیتالی و رشد استفاده از دوربین های ديجیتال، عالوه بر عكاسان حرفه ای 
برای افراد آماتور هم کار را ساده کرد. اين روزها با فشردن يک کلید عكس گرفته می شود. 
اگر به دلیل شدت نور فالش چشم قرمز ش�ود، يا قاب مناسب انتخاب نشده باشد يا ايراد 
ديگری در عكس باشد، به سادگی و بدون نیاز به داشتن دانش فنی زياد می شود با استفاده 
از ابزارهای س�اده موجود اين عكس ها را ويرايش کرده و عكس�ی که باب میلمان است را 

ساخت. راه هايی در کامپیوترهای خانگی، گوشی های هوشمند و وب سايت ها.

 معرفی راه و روش هايی برای روتوش و ويرايش 
عكس های ديجیتالی در منزل

قبــــل از اديت

ويرايش و افكت گذاري به وسیله سايت هاي اينترنتي

شاید چندان تمایلی به نصب نرم افزار روی سیستم 
عامل خود نداشته باشید، یا امکان نصب برنامه های 
ویرایشگر تصاویر برای شما فراهم نباشد. در چنین 
ش��رایطی ابزارهای ویرایش و افکت گذاری آنالین 
تصاویر می توانند جایگزین مناسبی برای رفع نیاز 
باشند اما چه از س��ایت های معرفی شده توسط ما 
اس��تفاده می کنید چه سایت های دیگر، حواستان 
باشد که عکس شما در حال آپلود روی سرور دیگری 
اس��ت و به طور کامل در اختیار اشخاص دیگر قرار 
می گیرد. پس اگر انتش��ار یک عکس ممکن است 
حریم شخصی ش��ما را تحت تاثیر قرار دهد، بهتر 
است از آپلودش روی این سایت ها صرف نظر کنید 

و برای ویرایش عکس های خصوصی از نرم افزارهای 
آفالین و کامپیوتری استفاده کنید.

www.pixlr.com
Pixlr.com یک��ی از س��ایت های کارب��ردی و 
معروفی است که به ش��ما اجازه می دهد بدون نیاز 
به نص��ب هیچ نوع نرم افزاری عکس ه��ا را ویرایش 
کنید. خیلی ها به این س��ایت لقب فتوشاپ آنالین 
هم داده اند! س��ایت سه ویرایش��گر اصلی دارد که 
می توانید 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 قابلیت های واقعا زیادی 
روی این سایت وجود دارد که بهتر است خودتان با 
آنها وارد گود شوید چرا که توضیح شان زمان واقعا 
زیادی می برد. این سایت  افزونه های ویژه ای برای 

مرورگرهای اینترنتی از جمله فایرفاکس دارد.

www.fotoflexer.com
فتوفلکس��ر یکی دیگر از س��ایت های پیشنهادی 
ماس��ت. این س��ایت به ش��ما امکان پیاده س��ازی 
افکت هایی از جمله س��یاه و س��فید کردن عکس ، 
دس��تکاری رنگ ها و متح��رک ک��ردن عکس  را 
می ده��د. همچنی��ن ب��ه وس��یله آن می توانی��د 

روی عکس��تان متنی اضافه کنید یا ش��کلک ها و 
برچسب های 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، می توانید آن را 
ذخیره کنید یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

بگذارید.

www.lunapic.com
فرق لوناپیک ب��ا همکارانش این اس��ت که چندان 
قابلیت ویرایش های تخصصی ن��دارد اما در عوض 
صدها افکت متنوع را به ش��ما پیشنهاد می کند که 
می توانید مستقیما روی عکس تان اعمال کنید.ضمنا 

عكس را جال دهيد!

ويرايش با استفاده از رايانه 
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يادداشت

اگر راه عكاسى ديجيتال از هر چه كه مى بينيد را در پيش گرفته باشيد بعد 
ــايد حتى سال ها  از مدتى با حجم انبوهى از تصاوير روبرو خواهيد بود كه ش
ــر نزده و بر اثر يك اشتباه تمام آنها را از دست بدهيد. در ادامه و تنها  به آن س
براى يادآورى به چند روش براى اينكه همچنان از ديجيتاليزه شدن دنياى 

عكاسى آنالوگ خوشحال بمانيد اشاره مى كنم.
 عكس ها را سازماندهى كنيد: براى سازماندهى تصاوير ديجيتال خود 
ــت كه نام عكس ها را از آنچه خود دوربين  اولين كارى كه بايد بكنيد اين اس
براى شما تعيين كرده تغيير دهيد يا حتى اگر دوربينتان اين قابليت را دارد 

اين موضوع را به آن بسپاريد. 
ــت. مثًال اگر امروز دهم دى  ــنهاد من استفاده از نام مرتبط با تاريخ اس پيش
ــخ خوبى براى  ــى رفته ايد فكر كنم اين نام بتواند پاس ــد و به عكاس ماه باش
اولين عكس شما باشد 9110101 كه كامًال مشخص است از تركيب تاريخ 

استفاده شده. 
ــماره اولين عكس گرفته شده در اين روز  (91/10/10) و شماره يك هم ش
است. اگر قصد داريد در دهم دى ماه تصاوير بيشترى در موضوعات مختلف 
ــت مى توانيد  ــما نيس ــخگوى ش ــت كنيد و فكر مى كنيد اين روش پاس ثب
كلمه اى آشنا مثال نام مكان را براى ابتداى اين شماره ها انتخاب كنيد. مثال 
Park9110101. يادتان باشد با توجه به مشكالت موجود براى شناسايى 
نام هاى فارسى در اكثر اوقات تا جايى كه امكان دارد از انتخاب نام ها و اعداد 
فارسى خوددارى كنيد. اگر اهل تغيير دادن نام عكس ها نيستيد بهتر است 

حداقل فولدرهاى خود را به اين ترتيب نام گذارى كنيد. 
  عكس گرفته ايد كه ببينيد نه آرشـيو كنيد: قبل ترها وقتى عكس 
آنالوگ بود همان تصاوير قديمى را در يك آلبوم معموال در مهمانى ها دست 
ــا مى نشستند اما خب تصاوير ديجيتال را اگر  به دست كرده و همه به تماش
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 عكس هايى 
را كه در آخرين عكاسى خود گرفته ايد در حافظه قاب عكس ديجيتال خود 
ــاى خوبى دارند و  ــاب عكس هاى ديجيتال معموال حافظه ه بريزيد. اين ق
مى توانيد عالوه بر امكانات مناسب در نحوه نمايش تصاوير، مقدار زيادى از 

آنها را به نمايش بگذاريد.
  عكس ها را به اشتراك بگذاريد: از همان عكس هاى خوب كه مثال قرار 
شد در قاب عكس ديجيتالتان به نمايش بگذاريد مى توانيد با رعايت كامل 
حريم خصوصى خود و بقيه كسانى كه در عكس حضور دارند، در شبكه هاى 
ــتراك بگذاريد. عكس نگرفته ايد كه فقط خودتان به تماشا  اجتماعى به اش
ــينيد و مطمئنا يك دوست يا يك عضو خانواده در فاصله اى دور از شما  بنش
از ديدن جديدترين عكس شما خوشحال خواهد شد. اجازه بدهيد باز هم بر 

رعايت حريم خصوصى در شبكه هاى اجتماعى تاكيد كنم.
ــد واقعا عكس خوبى    عكس هـاى بد را نگه نداريـد: اگر فكر مى كني
نگرفته ايد خب آن را نگه نداريد. پيشنهاد من اين است كه عكس هاى 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 اندازه اى دارد كه باالخره پر خواهد 
ــد. اگر چندين عكس در يك زاويه گرفته ايد چه نيازى به نگهدارى همه  ش

آنهاست؟
  عكس هاى خوب را در جاى خوب نگه داريد: مطمئنا آرشيو كردن 
عكس هاى خصوصى در يك رايانه عمومى و غير امن اصًال كار خوبى نيست 

كه شما هم آن را تائيد مى كنيد. 
ــيو كردن عكس ها در رايانه خانگى را هم توصيه نمى كنم چون اگر  من آرش
حفاظت نرم افزارى الزم را از آنها نكنيد با كوچك ترين سهل انگارى خاطرات 

تصويرى سال هاى سال شما از بين خواهند رفت. 
ــه رعايت اصول  ــائل امنيتى و البت ــود را با حفظ مس ــت تصاوير خ بهتر اس
سازماندهى كه در همان بند اول گفتم در يك حافظه خارجى يا همان هارد 

اكسترنال نگه داريد. 
ــاى ابرى و اينترنتى  ــده آل بود اكنون ديگر حافظه ه ــرايط اي اگر چه اگر ش
ــا توجه به محدوديت هاى  ــت اما هنوز براى ما در ايران ب بهترين گزينه اس

موجود در سرعت اينترنت بهترين گزينه نيست. 
ــتن دو آرشيو مجزا از عكس هاى  ــرايط برايتان مهم بود مطمئنا داش اگر ش
ــم ها و اتفاق هاى تكرار نشدنى كه تنها يك بار براى ما در زندگى اتفاق  مراس

مى افتد گزينه بهترى است.
مطمئنا با به كارگيرى اين چند روش ساده به تجربه هاى جديدترى خواهيد 
رسيد كه به اين وارد اضافه خواهد شد. لطفا از ديجيتالى شدن دنياى عكاسى 

نهايت لذت را ببريد!

چطور از ديجيتالى شدن دنياى عكاسى نهايت لذت را ببريم

محسن صحافى/ سردبير سايت خبرى فارنت

بعـــد  از ويرايش

ــايت از تصاوير متحرك پشتيبانى مى كند و  اين س
خودش هم اهل ساختن تصاوير متحرك است! در 
 Transition ــتفاده از سيستم واقع به وسيله اس
ect�E مى توانيد آلبومى از تصاويرتان را در قالب 
يك عكس متحرك ايجاد و ذخيره كنيد. افكت هاى 
آماده ديگرى از جمله بارش باران، دود و مه گرفتگى 

جزو خوراك هاى آماده سايت است. 

www. pixer.us
اين سايت امكانات اوليه مورد نياز براى ويرايش را در 
اختيار شما قرار مى دهد البته امكانات اين سايت به 
گستردگى فتوشاپ نيست اما وجود امكاناتى نظير 

برش تصاوير، افزودن افكت، چرخش، تغيير سايز 
ــايت را به سايتى  و جلوه هاى ويژه به عكس اين س

كارآمد تبديل كرده است.

 www. picmarkr.com
حتما تا به حال براى شما هم پيش آمده كه با عكسى 
برخورد كرده ايد كه نام عكاس يا توضيحى روى آن 
درج شده است. به اين كار اصطالحا واترمارك گفته 
مى شود. با ورود به سايت پيك ماركر شما مى توانيد 
ــتن چند مرحله، به  ــادگى با پشت سر گذاش به س
ــام و توضيحاتى كه در نظر  ــاى خودتان ن عكس ه

داريد را اضافه كنيد.

www. photofunny.net
ــى خنده دار  ــتان را به عكس اگر مى خواهيد عكس
تبديل كنيد، سرى به اين سايت بزنيد و از افكت ها، 

جلوه ها و قاب هاى آن استفاده كنيد. 

ويرايش به وسيله گوشي هاي هوشمند
ــش قبلى معرفى  نرم افزارهايى كه در بخ
شدند براى ويرايش عكس كاربرد دارند اما 
اگر بخواهيم از ابتدا عكس خوبى بگيريم، 
مى توانيم از نرم افزارهاى خاص اين كار كه 
ــمند وجود دارند  ــى هاى هوش براى گوش

استفاده كنيم.
ــتم هاى عامل تلفن  ــن سيس محبوب تري
همراه اندرويد و iOS هستند كه اولى روى 
ــركت هاى بزرگى همچون  گوشى هاى ش
ــونى اريكسون  ــونگ، موتوروال، س سامس
ــاص  ــى خ ــود و دوم ــب مى ش و htc نص
گوشى هاى توليدى شركت اپل موسوم به 
آى فون است. نرم افزارهاى زيادى براى اين 
قبيل گوشى ها وجود دارد كه لذت عكاسى 

را چند برابر مى كند.

Instagram
ــن هاى  ــه اپليكيش ــتاگرام از جمل اينس
ــت. اين  ــى با موبايل اس پرطرفدار عكاس
ــبكه اجتماعى  ــتر به خاطر ش برنامه بيش
اشتراك گذارى تصاويرش پرطرفدار شده 
ــتراك گذارى آنى تصاوير با  كه امكان اش
دوستان، تماشاى عكس هاى آنها و اليك 
ــورد عكس ها را فراهم  و كامنت بازى در م

مى كند.
ــما  اين برنامه عالوه بر عكس گرفتن به ش
كمك مى كند به وسيله افكت هاى متنوع 
و جذابش، حتى اگر عكاس خوبى نباشد، 
عكس هاى خوبى بگيريد. اين برنامه قابليت 
ــد و iOS را دارد. برنامه  نصب روى اندروي
ــق بازار  ــد از طري ــتاگرام را مى تواني اينس

اندرويد يا اپ استور دريافت كنيد.

Color Splash
برنامه محبوب ديگرى كه در زمينه عكاسى 
 Color ــتفاده كنيد ــد از آن اس مى تواني
Splash است. اين برنامه عكس را تبديل 
ــفيد مى كند، سپس با  به عكس سياه و س

ــمت هايى كه مى خواهيد رنگى  لمس قس
ــمت ها را رنگى مى كند.  باشند، همان قس
به كمك اين برنامه مى توانيد بخش هايى 
ــد. اين برنامه فقط  از عكس را متمايز كني
روى گوشى هاى آى فون قابل نصب است.

Sensor Camera
ــما بايد سيستم  براى اجراى اين برنامه ش
عامل اندرويد نسخه 2,2 يا جديدتر داشته 
ــما كمك مى كند  باشيد. اين برنامه به ش

بهترين زاويه براى عكاسى را انتخاب كنيد. 
ــا Sensor Camera با خطوطى  ضمن
كه روى صفحه نمايش مى دهد راهنماى 

خوبى براى قاب بندى به شمار مى رود.

Retro Camera
گستره رنگى كه دوربين هاى قديمى قادر 
به ثبت آن بودند، سفيد، سياه و درجه هايى 
از رنگ خاكسترى بود. واضح است كه با اين 
ــتند عكس هاى  طيف رنگ تنها مى توانس
سياه و سفيد بگيرند. نوع نگاتيوى كه براى 
عكاسى به كار مى رفت، امكان اضافه شدن 
ــس را در اختيار عكاس  جلوه هايى به عك
ــوع خاصى از نگاتيو  قرار مى دادند. مثال ن
وجود داشت كه باعث مى شد عكس نهايى 
دانه دار به نظر برسد. به همين دليل عكاسى 

با اين قبيل دوربين ها لذت خاص خودش 
ــى هنوز هم  ــورى كه برخ ــت به ط را داش
طرفدار اين دوربين ها و عكس هاى گرفته 
 Retro ــتند. اپليكيشن ــده با آنها هس ش
ــما اين امكان را مى دهد  Camera به ش
كه با موبايل  اندرويدى خود عكس هايى با 
حال و هواى قديمى بگيريد. براى طراحى 
ــم از تصوير يك  ــن ه آيكون اين اپليكيش
ــتفاده شده است. اين  دوربين قديمى اس
اپليكيشن داراى پنج فيلتر مختلف است 
ــوع جلوه قديمى  كه هر كدام از آنها يك ن

محسوب مى شوند.

Photosynth
حتما تا به حال عكس هاى زيبايى ديده ايد 
كه نماى وسيعى را در يك عكس به نمايش 
ــن اين تصاوير با لنزهاى  مى گذارند. گرفت
معمولى يا دوربين هاى موبايل غيرممكن 
ــر Photosynth را روى  ــا اگ ــت، ام اس
ــد، مى توانيد  ــى آى فون نصب كني گوش
ــتفاده از لنز دوربين  تصاوير پانوراما با اس
ــمندتان بگيريد. بدون اين  ــى هوش گوش
برنامه تنها كارى كه مى توانيد انجام دهيد 
ــم قرار دادن  گرفتن چند عكس و كنار ه

آنهاست.
ــا تنها  ــاى پانورام ــه گرفتن عكس ه البت
ــت. امكان  ــى Photosynth نيس ويژگ
منحصر به فرد اين برنامه كه در واقع بخشى 
از يك پروژه مشترك ناسا و مايكروسافت 
ــت.  ــازى اس ــت امكان مجازى س بوده اس
ــما  ــت كه ش اين ويژگى به اين صورت اس
ــط خاص را  ــر از يك محي ــن تصوي چندي
ــد و برنامه با  ــين ارائه مى كني به اپليكيش
ــردازش تصوير، عكس ها  الگوريتم هاى پ
را تحليل و با كنار هم گذاشتن آنها تصوير 
سه بعدى محيط را به شما تحويل مى دهد. 
اين برنامه كامال رايگان است و از اپ استور 

مى توانيد دريافت كنيد.
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GYRO
GYRO  از 
آن بازی های 
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 رنگ ها 
را با هم تطبیق دهید 
تا بتوانید امتیازهاي 
الزم را کسب کنید

اندرويد

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 FastDic است. 
FastDic  يك ديكش��نري سريع و آس��ان براي تبديل لغات 
انگليس��ي به فارسي و برعكس اس��ت كه بدون هيچ دردسري 
مي تواني��د آن را دانلود و نصب كنيد. اي��ن برنامه رابط كاربري 
س��اده اي دارد و روي تمام نس��خه هاي 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 
80 هزار كلمه با موضوعات مختلف قرار داده شده است كه بدون 
نياز به اينترنت مي توانيد از آنها اس��تفاده كنيد. اين برنامه تنها 
13 مگاباي��ت حجم دارد ولي اگر حافظ��ه داخلي كافي نداريد 

مي توانيد روي كارت حافظه آن را نصب كنيد.

2   ۵۰۴ واژه ضروری
احتماال نام كتاب Essential Words 504 را شنيده ايد. اين 
كتاب يكي از منابع مهم داوطلبان براي شركت در آزمون هاي 
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 مي توانيد آن را از كافه 
بازار اندرويد دانلود كنيد. امكان عالمت گذاري كلمات خوانده 
شده و جست و جو در بين لغات از امكانات مهم اين برنامه است.

InstaPicFrame   3
اي��ن برنامه مثل يك ق��اب عكس ديواري چند تكه اس��ت كه 
مي تواني��د عكس هاي مورد عالقه خود را در آن بچينيد و آن را 
تبديل به يك تصوي��ر تركيبي زيبا كنيد. كاربراني كه از برنامه 
اينس��تگرام اس��تفاده مي كنند مي توانند اين اپليكيشن را به 
عنوان قاب عكس اختصاصي عكس ه��اي خود به كار بگيرند. 
اين برنامه 9 مگابايت حجم دارد و براي تمام نسخه هاي اندرويد 

قابل استفاده است.

Smart Lock Free   4
امني��ت و حفاظت از برنامه ه��اي موبايل دغدغه هميش��گي 
كاربران گوش��ي هاي هوشمند است. اگر مي خواهيد اطالعات 
خصوصي و محرمانه ت��ان را از ديد غريبه ه��ا پنهان نگه داريد 
مي تواني��د برنام��ه Smart Lock Free را نصب كنيد. اين 
برنامه با قفل كردن برنامه ها و پوشه هاي مورد نظرتان آنها را از 
دسترس ديگران دور نگه مي دارد و فقط خودتان آن هم با وارد 

كردن رمز مي توانيد به آنها دسترسي داشته باشيد.

آهنگ های پیشواز برای سرمای زمستان
خیلی ها دوست  دارند که آهنگ پیشوازشان متناسب 
با حال و هوای روزهايشان باش�د. به همین جهت اين 
هفته فهرستی از آهنگ های پیشواز زمستانی ايرانسل 
را جمع آوری کرده ايم که می توانید با ارسال کد آنها به 
ش�ماره 7575 فعالشان کنید. هزينه اس�تفاده از اين 

آهنگ های پیشواز ماهانه 500 تومان است.
»زمستون« افش�ین مقدم که حتما يادتان است؟ »تو 
مثل زمستونی نداری، که باشه لحظه چشم انتظاری...«. 

کد اين آهنگ برای فعالس�ازی 3312301 است. بابک 
جهانبخش هم ترانه ای با نام زمس�تون دارد که کدش 

331636 است و شايد برای بعضی ها آشنا باشد.
 در ضمن اگر دنبال ترانه های کودکانه باشید، حتما ترانه 
»هر فصلی از سال يه شکل و رنگه، کار خداس هر کدوم 
يه جور قش�نگه« برنامه کودک چرا و چی�ه را يادتان 
می آيد. برای فعالسازی اين آهنگ نیز می توانید عدد  

771482 را به شماره 7575 پیامک کنید. 

 با اجرای اين بازی روی گجت  اندرويد خود مخصوصا اگر از نمايشگر با كيفيتی برخوردار باشد لذت شركت در يك 
مسابقه اتومبيلرانی مهيج با كيفيت HD و حضور زنده در پيست مسابقه را تجربه خواهيد كرد. اين بازی حدود 

400 مگابايت حجم دارد و برای كنترل اتومبيل از تكان دادن دستگاه فرمان می گيرد.

 gt   free+
hd

اپ�ل

بازي موبايل

2 1
34

Display Recorder   
 display  اپ��ل برنامه هايي دارد كه با آن مي ش��ود از صفحه نمايش گوش��ي عكس گرف��ت.  برنامه
recorder كمي پيش��رفته تر است. با اين برنامه مي توانيد از صفحه گجت اپلی  خود فيلم بگيريد و 
تصوير و صدا را با هم ضبط كنيد. هر تصوير يا برنامه اي كه روي گوش��ي تان در حال نمايش است را 
مي توانيد با فرمت mp4  ثبت كرده و ذخيره كنيد و اگر بخواهيد آن را براي دوستانتان به اشتراك 

بگذاريد.

 Cyclemeter GPS    
 cyclemeter .اگر به فكر حفظ سالمت و تناسب اندام خود هستيد اين برنامه به شما كمك مي كند
GPS يك برنامه ورزش��ي است كه هنگام دوچرخه سواري، دويدن و پياده روي مسافت طي شده، 
زمان، س��رعت، ضربان قلب و تمام ويژگي هاي مهمي كه در تحرك و س��وزاندن كالري ش��ما موثر 
اس��ت را ثبت مي كند و با پشتيبانی از iCloud  ش��ما را قادر مي سازد آنها را بارگذاري و در صورت 

لزوم تجزيه تحليل كنيد.

Color Texting  
فرس��تادن پيام از طريق موبايل يكی از آن فناوری هايی است كه چندان برای كسی جديد و عجيب 
و غريب نيس��ت اما يك اپليكيشن جالب اپلی معرفی ش��ده است كه با آن می توانيد اس ام اس رنگی 
بفرستيد. در اين برنامه می توانيد از بين رنگ های بيشماری كه در اختيارتان قرار می گيرد انتخاب 
كنيد، بك گراند پيام را عوض كنيد، از انواع فونت استفاده كنيد و ای ميل های رنگی بفرستيد. كافی  

است پيام خود را بنويسيد بعد به كمك اين برنامه آن را سفارشی كنيد.

RBT
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وبگرد

www.jaaar.com
اگر وقت این را ندارید که هر روز صبح کنار دکه های 
روزنامه فروشی بایس��تید و صفحه اول روزنامه ها را 
بخوانید به این سایت س��ر بزنید. جار یک سرویس 
خب��ری مدرن اس��ت ک��ه صفح��ه نخس��ت تمام 
روزنامه های کثیراالنتش��ار را ک��ه حاوی مهم ترین 
اخبار و اطالعات هستند به صورت رایگان در اختیار 
شما قرار می دهد. با این روش شما مي توانید به صورت 
آنالین از مهم ترین اتفاقات روز باخبر شوید. در ضمن 
می توانید از طریق ای میل و اپلیکیشن های موبایل و 

تبلت این سایت را در هر مکان و زمانی دنبال کنید.

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 خوش ش��انس بودیم و شخص یابنده به 
تقاضای پشت مدرک گوش کرد و آن را در صندوق 
پست انداخت از طریق این سایت یعنی پست یافته 
می توانیم 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 می دهد. اگر مدرک خود را گم کرده اید 
همین حاال به این سایت مراجعه کنید. شاید شما جزو خوش شانس ها باشید.

www.dooid.me
اگر سایتی باشد که رایگان برایتان وب سایت و کارت 
ویزیت طراحی کند چه می گویید؟ dooid.me در 
عرض چند دقیقه ای��ن کار را برایتان انجام می دهد. 
کافی است یک پروفایل شخصی باز کنید و اطالعاتی 
که می خواهی��د را در آن ذکر کنید. این س��ایت در 
کمترین زمان ایده ای جالب و زیبا به ش��ما پیشنهاد 
می کند و در صورت موافقت شما آن را نهایی خواهد 
کرد. سپس صفحه اینترنتی شما را که حاوی اطالعات 
تماس تان است در یک آدرس خاص نمایش می دهد و 
با دادن آن آدرس به هر مخاطبی، می توانید اطالعات کاری تان را به او نمایش 

دهید. هر هفته و 24 ساعت شبانه روز!

www.alternativeto.net
حتما برای ش��ما هم پیش آمده که می خواس��تید 
برنامه ای روی کامپیوت��ر و موبایل خود نصب کنید 
و به ه��ر دلیلي موف��ق به انج��ام این کار نش��دید. 
alternativeto.net  چاره کار را به ش��ما نش��ان 
می دهد. این س��ایت برنامه هایی را به ش��ما معرفی 
می کند ک��ه می توانن��د جایگزین مناس��بی برای 
نرم افزاره��ای مورد نظر ش��ما باش��ند. برنامه های 
جایگزین تقریبا همان کارایی برنامه های اولی را دارند 
با این تفاوت که نصب ش��ان آسان و بی دردسر است. 
این سایت در حقیقت گنجینه ای از برنامه و نرم افزار برای پلتفرم های مختلف 
است که می توانید با گشتن در بین آنها هر کدام را که خواستید، انتخاب کنید.

www.foundd.com
تا به ح��ال فکر کرده ای��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 
وقت گذرانی است به ش��رط اینکه بدانید هدفتان از 
گشتن در آن چیست. این سرویس به شما می گوید 
چه دوس��ت دارید! این سایت فیلم ها، سرگرمی ها و 
بازی هایی را در پیش چش��مان شما قرار می دهد تا 
شما به آن امتیاز بدهید. با این کار هم خودتان متوجه 
می شوید که از چه تفریحاتی بیشتر لذت می برید، هم 
سایت  آنها را آنالیز می کند و از این به بعد هر وقت که واردش شوید تفریحات 

مناسبی پیشنهاد می کند.

CamWow    
تفاوت ای��ن برنامه با س��ایر برنامه هاي 
ویرایش عکس این است که با استفاده 
ازآن می توانی��د قب��ل از اینک��ه عکس 
بگیرید هر تغییراتی که دوست داشتید 
را در س��وژه ایجاد کنی��د. آن را چاق و 
الغر کنید، رنگ های منظ��ره را تغییر 
بدهید و خالصه هر گونه تحریفی که به 
فکرتان می رسد را روی آن اعمال کنید. 
فیلترهای قرار داده شده روی این برنامه 

واقعا سرگرم کننده اند.

TIP calculator    
این برنامه س��اده ترین ماشین حسابی 
اس��ت که می توانید روی گوش��ی تان 
نصب کنید! تمامی حساب و کتاب های 
خود را از ساده ترین تا پیچیده ترین شان 
با ای��ن برنامه در کمتری��ن زمان انجام 
دهی��د. TIP calculator  راب��ط 
کاربری بسیار ساده ای دارد و اطالعات 
شما را تا زمانی که نخواهید آن را حذف 
کنید برایتان نگه می دارد 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 نقل قول های زیبای بزرگان ادب و هنر 
مراجعه کنی��د و باور کنید به اندازه یک 
آرامبخش قوی موثر اس��ت. این برنامه 
زیباتری��ن و خواندنی تری��ن جمالت و 
نقل قول هایی که س��بب ایجاد نگرش 
مثبت می ش��ود را در خود جمع کرده 
اس��ت. از خواندنش لذت ببرید و برای 

دوستانتان هم به اشتراک بگذارید.

MPEG Video Wizard DVD     
نرم افزارهای ویدئو رس��انه از محبوب ترین نرم افزارهای کاربران ویندوز اس��ت. برنامه هایی که با آن 
 MPEG Video .می توانید فایل های گوناگون ویدئویی را باز کنید و در صورت لزوم ویرایش کنید
Wizard DVD یکی از همین نرم افزارهاس��ت که با رابط کاربري ساده اش  مي تواند در ساختن 
و ویرایش پیچیده ترین فایل هاي ویدئویي به ش��ما کمک کند. یک نرم افزار حرفه اي که براي تغییر 
فرمت هاي ویدئویي مختلف مناسب است و مي توانید هر یک از این فرمت ها را به فرمت هایي که قابلیت 
اجراروي لپ تاپ، موبایل و یا تلویزیون دارند تبدی��ل کنید. این نرم افزار قابلیت هاي زیادي دارد که 
ویرایش رنگ بندی ها، کنترل کنتراست، انجام ویرایش های دو بعدی و سه بعدی روی ویدئو، تغییر 
Bitrate براي گرفتن خروجي با کیفیت باال و حجم کم، قابلیت ویرایش، عقب و جلو کردن فریم ها، 
نمایش پر سرعت ویدئوهای ویرایش شده،  افکت هاي جذاب براي ویرایش ویدئوها و خروجي گرفتن 
روی دي وي دي ب��ه صورت اتوماتیک و امکان اضافه کردن موزیک، تصویر و ویدئو به منو بخش��ي از 

آنهاست. پس اگر زیاد با فایل هاي تصویري سر و کار دارید این نرم افزار را امتحان کنید.

BAYANBOX.IR
صندوقچه  گرانبهاي اطالعات

اگر کاربر نس�بتا حرفه ای اينترنت باشید، حتما 
با س�ايت های ارائه دهنده فضای ذخیره سازی 
ابری )کالد( آش�نايی داريد. س�ايت هايی مثل 
دراپ باکس، گوگل درايو يا اسكای مايكروسافت. 
»صندوق بیان« نمونه فارس�ی و ايرانی آنهاست 
که قبل از هر چیز س�ه گیگابايت فضای مجازی 
در اختی�ار کاربرانی که ب�ه عضويت آن درآمده 
باشند قرار می دهد تا فايل های مورد نظرشان را 
آنجا ذخیره و نگه�داری کنند و در صورت لزوم 
با دوستان و ديگر کاربران به اشتراک بگذارند. 
از اي�ن فايل ها می ت�وان بک آپ گرف�ت و برای 

حفاظت بیشتر آنها را رمزگذاری کرد. 
اختیارات�ی ک�ه در م�ورد فايل ه�ا ب�ه کاربران 
داده می ش�ود، چ�ه عكس باش�ند چ�ه فیلم يا 
نرم افزارهای آموزش�ی در حد اختیارات کامال 
مديريتی اس�ت يعنی در فضايی ک�ه متعلق به 
خودتان است می توانید هر باليی که خواستید 

س�ر داده هايت�ان بیاوري�د. می توانی�د آنها را 
پوشه بندی کنید، بین شان از طريق جست وجو 
دنبال فاي�ل خاصی بگرديد ي�ا در صورت لزوم 
از امكان ويروس يابی اس�تفاده کنید. ضمنا اين 
قابلیت وجود دارد که فضای صندوق بیان تان را 
 blog.ir به س�رويس ديگر گروه بیان که سايت
است متصل کنید. اينطوری می توانید فايل های 
م�ورد نیاز جهت انتش�ار در وبالگ ت�ان را روی 
فضای شخصی تان آپلود کنید. برای عضويت در 
اين س�رويس ها نیاز به دعوت نامه داريد اما اگر 
تا حاال چنی�ن دعوت نامه ای دريافت نكرده ايد، 
نگران نباشید! می توانید در صفحه ثبت نام طبق 
راهنمايی های موجود جلو برويد و با وارد کردن 
آدرس ای میل تان، در انتظار دريافت دعوت نامه 
بمانید. همچنین اگر دوستان تان اکانت صندوق 
بیان دارند، می توانید از آنه�ا بخواهید که برای 

شما دعوت نامه بفرستند. 

با استفاده از اين 
سرويس می توانید 
فايل های مورد 
نیاز جهت انتشار 
در وبالگ تان 
را روی فضای 
شخصی  مخصوص 
خودتان آپلود 
کنید

ويندوزفون

نرم افزار ويندوز
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کمبود حافظه! مش�كلی ک�ه تا کنون اکث�ر ما با آن 
برخ�ورد کرده ايم. معم�وال حافظ�ه کامپیوترهای 
خانگی و لپ تاپ ها آنقدر زياد نیست که برای ذخیره 
حجم بااليی از عكس ه�ا، فیلم ها يا آهنگ ها کافی 
باش�د بنابراين نی�از به يک حافظ�ه خارجی داريد 

که ن�ه تنها اطالعات را ذخی�ره می کند که به نوعی 
قابلیت حفاظت و انتق�ال آنها را هم دارد. هاردهای 
اکس�ترنال در ظرفیت های مختلف وج�ود دارند. 
معموال با همه سیس�تم عامل ها سازگارند و به دلیل 
وزن و ابعاد مناس�ب می توان آنها را همه جا با خود 

برد. بیايید با هم چند مدل از اين حافظه های همراه 
که در بازار خوش درخش�یده اند را بررسی کنیم تا 
متوجه شويد کدامشان بیشتر به درد شما می خورد. 
برای اطالعات بیشتر و يادگیری جزئیات فنی، حتما 

راهنمای خريد ستون کنار صفحه را هم بخوانید.

دا 
آي

دي
حم

يرم
ام

   ظرفیت حافظه دو ترابایت     وزن 230 گرم      سازگاری با پورت های 
USB 2 و  USB 3      حداکث��ر س��رعت انتقال اطالعات با USB 3 تا 

پنج گیگابایت بر ثانیه
یکی از برندهایی که در زمینه تولید هاردهای اکسترنال جایگاه 
خوبی نزد کاربران ایرانی پیدا کرده وسترن دیجیتال است. یکی 
از محبوب ترین مدل های این ش��رکت با ظرفی��ت دو ترابایت و 
 USB 2 تولید ش��ده است که با دستگاه های مجهز به USB 3
هم سازگاری دارد. سرعت انتقال داده این هارد باالست و به دلیل 
حجم باالیی که دارد ب��رای ذخیره فایل های صوتی و تصویری با 
کیفیت و حجم بسیار باال مناسب اس��ت. این هارد تقریبا با تمام 
سیستم عامل ها سازگاری دارد و نسبت به امکانات و کارایی اش 
وزن چندان باالیی ندارد بنابراین برای جابه جایی هر روزه مشکلی 

ایجاد نمی کند.

حدود قیمت:
 580 هزار  تومان

حدود قیمت:
495 هزار تومان

گوش�ي هاي ارزان قيمت هم كاربران خاص خود را دارند. 
اين گجت هاي غير هوشمند اما كاربردي امكانات ساده اي 
دارند كه متناسب با قيمت شان است بنابراين اگر از گوشي 
موبايل خود توقع زيادي نداريد مي توانيد روي اين خانواده 

حساب كنيد. 
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NSamsung - C3520
حافظه داخلي 28 مگابايتي 
ک�ه قابلیت ارتق�ا از طريق 
رد،  کارت حافظ�ه را دا
دوربین 1.3 مگاپیكسلي با 
کیفیت متوسط و نمايشگر 
2.4 اينچي با رزولوشن 320 × 240 پیكسل از امكانات 

اين گوشي تاشوي سامسونگ است.

 Memory: 28 MB
 Display: 2.4 INC
 Camera: 1.3 MP
 Resolution: 320 × 240

+ طراحي و رنگ بندي جالب
-  امكانات محدود

حدود قيمت: 190.000 تومان

Western Digital - My Passport 2 TB
گنجينه ای از اطالعات

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

برترين حافظه های همراه

  ظرفیت حافظه یك ترابایت   وزن 210 گرم    سازگاری با پورت های 
RPM 5400 سرعت گردش     USB 3

حتما در مورد ض��د ضربه و ضدآب بودن برخ��ی از هاردهای جدید 
ش��نیده اید. برای کس��انی که مدام با هارد خود این طرف و آن طرف 
می روند و همیشه آن را در کیف شان حمل می کنند چنین هاردهایی 
خیلی مناس��بند. هارد یك ترابایتی SH14 به ی��ك بدنه خارجی با 
جنس سخت و محکم مجهز شده است که نقش ضربه گیر را برای هارد 
ایفا می کند. در حقیقت بدنه اصلی هارد در یك پوش��ش سیلیکونی 
قرار گرفته اس��ت تا در مواقعی که دچار ضربه فیزیکی می شود از به 
خطر افتادن اطالعات جلوگیری گردد. این ویژگی ظاهر متفاوتی را 

هم برای این محصول ایجاد کرده است.

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

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

  ظرفیت حافظه سه ترابایت    وزن 1300 گرم    سازگاری با پورت های 
RPM 5400 سرعت گردش دیسك ها    USB 3  و USB 2

هاردهای اکس��ترنال ظرفیت های متفاوتی دارن��د که همه آنها 
در ن��وع خود مفید و به درد بخور هس��تند اما داش��تن یك هارد 
س��ه ترابایتی به این معناس��ت که تقریبا می توان تمام اطالعات 
و فایل ه��ای موجود در زندگ��ی )!( را روی آن ذخیره کرد، بدون 
اینکه الزم باش��د حافظه  کامپیوتر یا لپ تاپ مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد. عالوه بر ظرفیت باال، Backup Plus  یك هارد نس��بتا 
هوشمند اس��ت که عالوه بر ذخیره اطالعات و داده ها، عکس ها 
و تصاویر موجود در ش��بکه های اجتماعی را به صورت اتوماتیك 

ذخیره می کند.

Seagate-Backup Plus Desk 3TB
ابرهاردی از سيگيت

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

Nokia - 112
نوکیا يكي از معتبرتري�ن برندهاي تولید کننده 
گوش�ي هاي ارزان اما بادوام است. مدل 112 اين 
شرکت اگر چه امكانات بسیار س�اده اي دارد اما 
يک ويژگي مهم دارد و آن دو س�یم کارته بودنش 
اس�ت. در رنگ هاي متنوع و با جنس بدنه خوبي 

هم تولید شده است.
 64 MB
 1.8 INC
 VGA
 120 × 160

+ دو سیم کارته بودن
- رزولوشن پايین نمايشگر

حدود قيمت: 150.000 تومان

 داشتن يک هارد 
سه ترابايتی به 

اين معناست كه 
تقريبا می توان 
تمام اطالعات و 

فايل های موجود 
در زندگی )!( را 
روی آن ذخيره 

كرد

حدود قیمت:
285 هزار  تومان

کدام یک از هاردهای اکسترنال 
موجود در بازار مناسب شماست؟

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

 رق�����اب�����ت
 گوشی های  زیر

     200/000 
ت���وم���ان
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راهنماي خريد 
هارد اكسترنال

قب�ل از هر چيز بايد بدانيد هاردهاي اكس�ترنال به دو دس�ته كلي تقس�يم 
مي ش�وند. هاردهاي اكس�ترنال بزرگ يا آداپتوري و هاردهاي پاس�پورتي. 
هاردهاي آداپت�وري بزرگ ترند، ظرفيت بيش�تري دارند و ب�ا آداپتور برق 
تغذيه مي شوند بنابراين حمل و نقل شان سخت تر است. هاردهاي پاسپورتي 
كوچك ترند، غالبا با پ�ورت يو اس بی كار مي كنند و همانطور كه از نامش�ان 
پيداس�ت مي توان آنها را به راحتي جابه جا كرد ام�ا همه هاردها چند ويژگی 

دارند كه در هنگام خريد بايد به آنها توجه كنيد.

  حافظه 
حافظه مهم ترين 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 فايل هاي 
آفيس و اطالعات اداري اس��ت حافظه 250 گيگابايت 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 500 گيگابايتي در حدود 100 هزار عكس ديجيتال 
با دوربين نيمه حرفه اي و حرف��ه اي، حدود 125 هزار آهنگ با فرمت mp3 و 
كيفي��ت 128kbps و حدود 550 فيلم با كيفيت نس��بتا باال را در خود جاي 
مي دهد بنابراين در هنگام خريد هاردديسك ابتدا ظرفيت مورد نياز خود براي 

ذخيره اطالعات را مشخص كنيد.

   سرعت 
 س��رعت گردش يا Rotational speed ارتباط مستقيم با سرعت انتقال 
داده ها دارد. يك هارد با سرعت چرخش 7200 دور در دقيقه مطمئنا عملكرد 

بسيار بهتري نسبت به يك هارد 5400 دور در دقيقه خواهد داشت. 

   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 رايج ترين 
پورت ارتباطي بين اين دو عنوان شده. هاردهاي جديدتر از USB 3 استفاده 
مي كنند كه سرعت بسيار باالتري نس��بت به USB 2 در انتقال داده ها دارد. 
البته بايد توجه داشته باشيد كه برای استفاده از اين ويژگی، كامپيوتر شما هم 
 USB باشد. هر چند هاردهاي جديدتر با وجود داشتن USB 3 بايد مجهز به
3 قابليت اتصال به كامپيوترهايي با USB2 را ه��م دارند. براي كاربراني كه 
از سيستم عامل مك اس��تفاده مي كنند پورت FireWire هم گزينه خوبي 
است. پورت Thunderbolt نيز فناوري ارتباطي جديدي است كه به مراتب 

از USB 3 سريع تر است.

   امنيت
 برخ��ي از درايوها فقط كار ذخيره اطالعات را انج��ام مي دهد و برخي ديگر از 
جديدترين مدل ها كه قيمت باالتري هم دارند در مواقعي كه الزم است نقش 
نگهدارنده و همچنين بازيابي اطالعات آسيب ديده را بر عهده مي گيرند. قابليت 
رمزگذاري براي حفاظت از اطالعات محرمانه نيز در برخي از فلش هاي 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 آسيب پذيرند و بر يك مبنا اما با جزئيات متفاوت 
طراحي شده اند 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 قيمت بااليی 
دارد. ضمنا ممكن اس��ت اين يك محصول نسبت به محصوالت ديگر جنس 
مقاوم تري داشته باشد اما كامال رويين تن نيست پس بهتر است به جای خريد 
يك هارد 800 هزار تومانی، 200 هزار تومان خرج خريد هارد كنيد و 20-30 

هزار تومان برای خريد كيفش بدهيد.

  ظرفي��ت حافظه 500 گيگابايت     وزن 150 گرم     س��ازگاری با 
پورت USB 3    سرعت انتقال اطالعات 480 مگابايت بر ثانيه

 سيگيت جزو چند برند اصلی  توليد كننده هارد اكسترنال است. 
هاردهای اين شركت در طرح ها و ظرفيت های گوناگونی در بازار 
ايران وجود دارند و مدل 500 گيگابايتی GoFlex Satellite با 
امكانات پيشرفته تری نسبت به مدل های پيشين توليد شده است. 
اين محصول جزو هاردهای قابل حمل است با 2.5 اينچ سايز هد، 
پورت USB3 و شبكه بی سيم وای فای تا برد 9 متر و سرعت انتقال 
اطالعات 480 مگابايت بر ثانيه. س��رعت هد اين محصول 5400 
دور در دقيقه است و به دليل داشتن پورت های ارتباطی پيشرفته 

در هنگام انتقال اطالعات با حجم باال دچار مشكل نمی شود.

حدود قیمت:
265 هزار تومان

ت:
حدود قیم

200 هزار تومان

حدود قیمت:
550 هزار تومان

روش هاي ارتباطي بيشتر

 سرعت هد 
سيگيت 

500گيگابايتي 
 GoFlex
Satellite"

5400 دور در 
دقيقه است و 

به دليل داشتن 
پورت های 
ارتباطی 

پيشرفته در 
هنگام انتقال 

اطالعات با حجم 
باال دچار مشکل 

نمی شود

Seagate  - Portable FreeAgent GoFlexSatellite
سريع و حرفه ای

FireWire 800 نقطه قوت: داشتن پورت
نقطه ضعف: قيمت باال نسبت به ساير برندها

  ظرفيت حافظه يك ترابايت    وزن 200 گرم     سازگاری با پورت 
USB 2    سرعت انتقال اطالعات 480 مگابايت بر ثانيه

بايت��ی  ه��ارد ي��ك ترا
A50 با ظاهری متفاوت 
ساخته ش��ده است. اين 
محصول از USB 2 برای 
انتقال داده ها اس��تفاده 
 USB 1.1 می كن��د و ب��ا
دس��تگاه های پي��ش از 
خود هم س��ازگاری دارد. 
با اين حال سرعت انتقال 
داده  در اين هارد نس��بتا 
خوب است. اين محصول 
ضخامت نسبتا كمی دارد 
و به دليل طراحی سبك و 
باريكش از نظر جابه جايی 
شرايط مناسبی دارد. يك 
ويژگی خ��وب ديگر اين 
هارد فناوری ضد ش��وک 
آن اس��ت. يعن��ی اگر به 
دليل نوسانات برق يا قطع 
اتص��ال ناگهانی ضربه ای 
ب��ه هارد وارد ش��ود، ادعا 
شده كه از اطالعات شما 

حفاظت خواهد شد.

Silicon Power-A50 1TB USB 2.0
متفاوت و مطمئن

نقطه قوت: فناوری ضد شوک
USB 3  نقطه ضعف: عدم پشتيبانی از

   ظرفي��ت حافظه 500 گيگابايت     وزن 138 گرم     س��ازگاری با 
پورت های USB 2 و  USB 3      حداكثر س��رعت انتقال اطالعات با 

USB 3.0 تا پنج گيگابايت بر ثانيه

اين هاردديسك با ظرفيت 500 گيگابايت و جديدترين امكانات 
فنی خاص هاردهای وسترن ديجيتال توليد شده است بنابراين 
الزم نيس��ت ب��رای اينكه از آخري��ن امكانات فنی اين ش��ركت 
برخوردار شويد حتما ظرفيت باالی آن را خريداری كنيد. پورت  
USB 3 كه با دس��تگاه های مجهز به  USB2هم سازگاری دارد 
و س��رعت انتقال اطالعات پنج گيگابايت بر ثانيه بخش��ی از اين 
ويژگی هاس��ت. اين محصول وزن زيادی ندارد و از نظر طراحی 
جزو محصوالت زيبا و خوش ساخت اين شركت محسوب می شود. 
اگر برای ذخيره داده های خود نياز به حافظه خيلی باال نداريد اين 

محصول كارايی و قيمت مناسبی دارد.

Western Digital  - My Passport 500 GB
به سبك وسترن 

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

GLX  - T1
T1 يكي از مدل ه�اي ارزان قيمت و خوب 
برند ايرانی GLX  است و ظاهر جالبي دارد 
كه بيش از قيمتش مي ارزد. جی ال ايكس 
در رده گوش�ی های ارزان قيمت، انتخاب 
خ�وب و كارآمدی ب�رای كارب�ران ايرانی 

)خصوصا مبتدی ها( است.
 128 MB
 2.4 INC
 VGA
 320 × 240

+  امكانات متناسب با قيمت
-  دوربين ضعيف

حدود قيمت: 120.000 تومان

LG - A275
اين گوش�ي امكانات خيلي كم و 
قيمت بسيار مناسبي دارد. اگر به 
دنبال يك گوشي ارزان قيمت 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 دوربين

حدود قيمت: 75.000 تومان

Huawei  - G5510
Huawei  گوشي هاي ارزان قيمت 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 
104 مگاهرت�زي دارد و از نظ�ر طراحي هم 

ظاهر خوبي دارد.
 32 MB
 2 INC
 VGA
 480 × 640

+ كيفيت مناسب نمايشگر
- جنس پالستيكي بدنه

حدود قيمت: 155.000 تومان



احتماال تاکنون این اتف�اق را تجربه 
کرده ای�د ک�ه گوش�ی تلف�ن همراه 
خودتان یا یکی از نزدیکانتان در آب 
افتاده باش�د. صرف نظر 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 می توانید 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 عالی جن�اب همراه 

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

هم س�خت نیس�ت. اگر آن را سخت 
می دانید به فکر خرید یکی از همین 
ضدآب هایش باشید که کم کم دارد به 
یک قابلیت پیش فرض در گوش�ی ها 
تبدیل می شود. راستی یادتان  باشد  
ضمانت نامه ها و گارانتی ها هم افتادن 

گوشی در آب را پوشش نمی دهند.

چگونه گوشی در 
آب افتاده را از خطر 

نابودی نجات دهیم؟

نجات غريق  
موبايل تان باشيد!

ترفند زيرآبي  هفته

کامپیوت�ر بنده ویروس�ی ش�ده ک�ه دونوع 
آن را فهمی�دم ک�ه از ن�وع»w32/jeefo«و 
»w32/autoit.bo« اس�ت برای پاک کردن 
سیس�تم از این ویروس ها چکار باید بکنم؟ 
آنتی ویروس من ویروس jeefo را شناسایی 
ک�رده ام�ا وی�روس autoit را شناس�ایی 

نمی کند! چرا؟
بداف��زار W32/AutoIt-BO خ��ود را ب��ه 
هر گونه حافظه جداش��دنی از سیستم منتقل 
می کند و دائما در حال تالش برای تکثیر خود و 
ایجاد فایل های به اصطالح اتو ران است. بدافزار  
w32/jeefo هم که کشف آن به سال 2003 
مربوط است بیش��تر فایل های اجرایی را تحت 
تاثیر قرار داده و از کار می اندازد. هر دو بدافزاری 
که به آنها اشاره کردید اکنون کامال مهار شده اند 

یعنی اکثر آنتی ویروس های موجود قادر به محو 
آنها هستند. حتی می توانید با جست وجو کردن 
نام آنها ابزار الزم ب��رای از بین بردن اختصاصی 
آنها را از وب سایت های امنیتی معتبر به صورت 

رایگان دریافت کنید.
اینکه چرا آنتی ویروس شما تنها یک نوع از این 
بدافزار ها را شناسایی می کند بستگی به آپدیت 
آنتی ویروس ش��ما و نس��خه آن دارد. در ضمن 
برخی نرم افزارهای امنیتی به شناسایی و از بین 

بردن برخی بدافزارها مشهورترند.
چگونه می توانم آنتی ویروسم را به روز رسانی 
کنم آنتی ویروس�م ازنوع nod32 اس�ت که 
برای به روزرس�انی از من نام کارب�ری و رمز 

عبور درخواست می کند؟
استفاده از این نرم افزار 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 می رسد. 
آیا امکان دارد خود آنتی ویروس هم ویروسی 

شود؟
به آن معنای متداول ویروس��ی شدن، خیر. در 
عی��ن حال مواردی هم وجود داش��ته اند که در 
بسته های به  روزرس��انی نرم افزارهای امنیتی 
خلل��ی ایجاد ش��ده و در شناس��ایی ویروس ها 
دچار اختالل ش��ده اند و حت��ی در کار رایانه ها 
وقفه ایجاد کرده اند اما معموال در ایجاد و ارسال 
این بسته ها تا مقصد از باالترین شرایط امنیتی 

استفاده می شود.
به روزرسانی ویندوز چه فایده ای دارد؟

سین جیم

فی
صحا

ن 
حس

م

 پاسخ به پرسش های
 ارسالی شما

 hamshahri.digital@
gmail.com

گام اول
تلفن همراه تان 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 می کند خود آب نیست بلکه اتصال کوتاه 
الکتریکی ایجاد شده به وسیله آب ایجاد مشکل خواهد کرد. 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 می دهد. 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 عجله ای 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 

طریق دکمه روش��ن ندارید و باید هر چه سریع تر باتری را جدا 
کنید تا تلفن همراه ش��ما هر چه سریع تر خاموش شود. باتری 
بعض��ی از تلفن های همراه مانند آیفون را نمی توان 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
سیم کارت 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 کرده اید، 
حاال سیم کارت و کارت حافظه را 
هم جدا کنید. اگر خروجی هدفون 
گوشی  و سایر منافذ را پوشانده اید، 

همه و همه را خارج کنید. البته نیازی به شکستن گوشی نیست 

ولی ت��ا جایی که می توانید منافذی ب��رای ورود هوا به داخل و 
خروج آب فراهم کنید.

گام سوم
با آب شیرین شست وشو 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 گام های اول و دوم و خارج 
کردن باتری و سیم کارت، تلفن 

همراه خود را با آب ش��یرین شست وش��و دهید تا نمک ها 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.
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محدوده خطر!
راهنمايي هايي 
كه در اين صفحه 
گفته مي شوند 
ممكن است 
جزئيات فني 
داشته باشند و 
هر كاربري از 
عهده انجام شان 
بر نيايد. در 
صورتي 
كه احساس 
مي كنيد خطري 
متوجه شما يا 
اطالعات تان 
است، اين 
ترفندها را انجام 
ندهيد 



به روزرس��انی وین��دوز باع��ث می ش��ود 
سیستم عامل شما با جدیدترین تغییرات 
م��د نظ��ر مایکروس��افت به روز ش��ود و 
کمبودهای موجود در سیس��تم عامل از 

نظر مایکروسافت به آن اضافه شود.
این به روزرس��انی ها همانطور که احتماال 
می دانی��د به ص��ورت رای��گان در اختیار 
کارب��ران قرار می گیرد و تا وقتی ش��ما به 
صورت خودکار اجازه نصب آن را می دهید 
نیازی ب��ه تائید نص��ب آن در ه��ر مرتبه 
نیس��ت. انجام این به روزرسانی ها توسط 
هر کارشناسی توصیه می شود و بسیاری 
از مشکالت و مخصوصا حفره های امنیتی 
موجود در سیستم عامل را از بین می برد. 
استفاده از سیس��تم به روزرسانی خودکار 

ویندوز چندان تاثیری در سرعت اینترنت 
شما ندارد چرا که مایکروسافت این موضوع 
را طوری طراحی کرده که در موقع استفاده 
از به روزرسانی 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 
 write است که رم موبایلم دچار مشکل
protect شلده و هلر کاری کلرده ام 
درست نشده است. نصب نرم افزارهای 
مختلف و تسلت از طریق ریجستری و 
disk management وینلدوز هم راه 
به جایی نبلرده... حتلی از طریق نصب 
وینلدوز در آن هم بلاز  فرمت نشلد و 
نمی توانم آن را فرمت کنم و این مشکل 

حل نشده... لطفا راهنمایی کنید؟

ش��ما تقریبا تمام��ی راه ه��ای موجود را 
آزمای��ش کرده ای��د. توصی��ه اول ما این 
اس��ت که بهتر اس��ت روش های نام برده 
 Disk ش��ده در س��وال مخصوصا روش
Management را 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 می ش��ود. بهتر است آن را با یک 
نرم افزار امنیتی به روز شده بررسی کنید. 
ی��ک احتمال ضعیف تر ه��م وجود دارد و 
 write protect آن این است که دکمه
موجود روی رم گوشی شما دچار مشکل 
شده باشد. بهتر اس��ت این موضوع را هم 

بررسی کنید.

گام چهارم
آب را بیرون بکشید

اگ��ر جاروبرقی عادی یا ش��ارژی ب��ا تبدیلی باری��ک دارید، این 
ایده آل ترین روش برای چنین شرایطی است، تا جایی که می توانید 
باید رطوبت را خارج کنید، بنابراین شروع کنید و از هر پورتی که 
می بینید 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 
گران قیمتی برخوردار هس��تید مکیدن مایعات و آب موجود در 
دس��تگاه و بیرون ریختن آن، روش دیگری است که برخی آن را 
توصیه کرده اند. 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 تابه حال این توصیه را شنیده اید که برنج بهترین 
ماده برای کش��یدن نم موجود در این گونه دستگاه هاس��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 
می کنند 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 24 تا 48 ساعت در آن باقی 
بماند. بد نیست هر چند ساعت یک بار 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 می کنند. این روش همان قدر که در خشک 
شدن سریع دستگاه کمک خواهد کرد در صورت استفاده نادرست 
به قطعات داخل گوش��ی  و اتصاالت آن آسیب خواهد رساند. اگر 
می خواهید از یک سش��وار با تنظیم باد خنک )مانند یک پنکه( 
استفاده کنید مشکلی نیست اما همچنان استفاده از جاروبرقی را 
راه بهتری می دانیم. 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 48 س��اعت یا کمی این طرف و آن طرف، وقت آن است که 
با حقیقت روبه رو شوید، گوش��ی را از درون برنج یا هر موادی که 
انتخاب کرده اید بیرون بیاورید. اگر عالئمی از وجود رطوبت )مانند 
بخارکردن صفحه نمایش( دیده می شود بازهم گوشی را به داخل 
مواد بازگردانید اما اگر به نظر می رسد 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 خوشحال ترین فرد روی 
زمین خواهید بود. یادتان باشد احتمال خالی شدن شارژ باتری 

در این مدت وجود دارد.

  روش هایی که اصال و ابدا
 نباید امتحان کنید

استفاده ش�دید از جریان هوای گرم سشوار 
مو، فر و تستر!  

هرگز از این روش ها استفاده نکنید زیرا باعث ذوب 
شدن قطعات دس��تگاه خواهند شد. همان طور که 
گفتیم اگر می خواهید از یک سش��وار مو با تنظیم 
باد خنک )مانند یک پنکه( استفاده کنید مشکلی 

نیست اما بهتر است از جاروبرقی استفاده کنید.
مایکروفر!

 ن���������ه! واقع��ا  چه  فک��ری کرده ای��د؟ این کار 
آسیب های وحشتناکی به گوشی وارد می کند.

تکان دادن شدید
 ممکن است در بدو اتفاق ایده خوبی باشد اما 

ممکن است آب درقسمت های بیرونی دستگاه 
شما باشد و تکان دادن دستگاه می تواند باعث 

شود آب به داخل دستگاه هم برود. این کار را اصال 
انجام ندهید. به جای آن از یک حوله برای خشک 

کردن دستگاه تان استفاده کنید.

   روش هایی که از تاثیر مثبت  آنها 
مطمئن نیستیم

نمی توانیم این روش را تائید کنیم اما برخی معتقدند 
غوطه ورکردن دس��تگاه در ال��کل خالص می تواند 
موثر باش��د. تئوری که پشت اس��تفاده از الکل 90 
درصد اس��ت این اس��ت که الکل ماده ای خورنده 
نیس��ت و س��ریع تر از آب هم تبخیر می ش��ود. این 
تئوری درست است اما تعداد زیادی از گوشی های 
  oleophobicهم��راه و تبلت ها دارای پوش��ش
)پوشش��ی که از ماندن اثر انگش��ت روی گوش��ی 
جلوگیری می کند( هس��تند و ال��کل باعث از بین 
رفتن س��ریع این پوشش می ش��ود، بنابراین شاید 

ارزش ریسک کردن نداشته باشد.
برخی افراد پیشنهاد می کنند گوشی را در بسته ای 
ح��اوی ژل س��یلیکا ق��رار دهی��د، منظ��ور همان 
بسته هایی 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 می کنید 
تمام می ش��ود و در واقع به کمترین حد جذب خود 
می رسد و در ضمن کس��ی را نمی شناسیم که این 

ژل ها را در خانه نگهدارد!

حاشیه هاي 
مهم

ديجيتــــــــــال
یکشنبه 10  دي  1391  شماره سوم 
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هر هفته با 
وبالگ نویسی

هفته سوم:  آمارگیری از بازدیدهای وبالگ
اگر شماره های 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 
وبالگ نوی��س می گویند و یک وبالگ ب��ه چه دردی می خ��ورد، با آن چه 

کارهایی می شود کرد و فرق وبالگ نویس با یک روزنامه نگار چیست؟
خوش��بختانه یک وبالگ امکانات خیلی بیشتری از یک روزنامه یا مجله در 
اختیار ش��ما قرار می دهد، برای مثال وقتی شما در یک مجله 30 صفحه ای 
مطلب بنویسید، از چه راهی می توانید تعداد خواننده های مطلب خودتان 
را بررسی و محاسبه کنید؟ درس��ت است که شاید بتوان از تعداد تیراژهای 
یک مجله یک آمار تقریبی از تع��داد خواننده های کل مجله پیدا کرد، ولی 
ب��رای یک مطلب چطور؟ برای ش��مارش تع��داد خواننده های یک صفحه  

خاص چطور؟
اینها امکاناتی هستند که ما در یک روزنامه، مجله یا کتاب چاپی نمی توانیم 
به راحتی داشته باش��یم، ولی در وبالگ ها می توانیم به این امکانات و خیلی 
بیشتر از اینها دسترسی داشته باشیم. مي توانیم آمار کلی  از تعداد بازدیدهای 
وبالگمان، آمار کل��ی  از تعداد بازدیدهای هر مطلبی که می نویس��یم، آمار 
تع��داد بازدید و تعداد بازدیدکننده های کل وبالگ و مطالب وبالگ را حتی 
به تفکیک جغرافیایی داش��ته باش��یم و کلی امکانات بیش��تر برای بررسی 

بخش های مختلف یک وبالگ.
همان طور که احتماال حدس زده اید این هفته قرار اس��ت برای وبالگی که 
در هفته قبل ساخته ایم به سادگی یک سیستم آمارگیری راه اندازی کنیم 
تا ببینیم از وبالگ م��ا در هر روز و هر هفته و هر ماه 
چه تعداد بازدید می ش��ود، ببینیم کدام مطلب ما 
بازدید کننده های بیشتری داش��ته است تا سلیقه  
کاربره��ای وبالگمان دس��تمان بیای��د و بتوانیم 
مطالب بهت��ری در آن زمینه منتش��ر کنیم و کلی 

استفاده های دیگر.
خوش��بختانه در این مورد هم مثل س��رویس های 
وبالگ نویسی، سرویس های ایرانی رایگان بسیاری 
با امکانات مختلف وجود دارد که با یک جست و جوی 
س��اده در اینترنت می توانید تعداد زیادی از این سرویس ها 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 مناسب تری برای 
شما داشت برای استفاده بلند مدت کار کنید البته با توجه به اینکه شمارش 
تعداد بازدیدها یک امر کلیدی است و ممکن است بازدیدکننده های شما در 
ساعات مختلفی از شبانه روز به وبالگ شما مراجعه کنند، در نتیجه کیفیت 

سرویس دهی در این مورد خیلی مهم است.
اولین سرویسی که قرار است به شما معرفی کنم و یکی از با سابقه ها در این 
زمینه هم هست، سایت پرشین استت )persianstat.com( است. یک 
ابزار خوب و کامل برای شمارش تعداد بازدیدهای وبالگ شما. پرشین بالگ 
را که در هفته  گذشته به ش��ما معرفی کردم به خاطر دارید؟ پرشین استت 
هم از زیرمجموعه های پرش��ین بالگ اس��ت، اگر در پرش��ین بالگ وبالگ 
ساخته باش��ید با یکی دو مرحله  س��اده می توانید آمارگیر پرشین استت را 
برای وبالگتان فعال کنید و اگر در پرش��ین بالگ وبالگ ندارید باز هم جای 
نگرانی نیست، فقط کافی است در پرشین استت ثبت نام کنید و کدی را که 
این سرویس در اختیار ش��ما قرار می دهد در وبالگتان قرار دهید، کار تمام 
است. در صفحه اول پرشین استت لیست تعدادی از سایت های پربازدیدی 
که از این سرویس استفاده می کنند آورده شده، شاید روزی نام وبالگ  شما 

هم در این لیست قرار بگیرد.
سرویس وبگذر )webgozar.com( یکی دیگر از سرویس های شمارنده  
تعداد بازدید است که به صورت رایگان در این زمینه خدماتی ارائه می دهد. 
وبگذر امکانات کامل��ی را با کیفیت خوب در اختیار کاربرانش قرار می دهد. 
یکی از مزیت های وبگذر این است که شما با یک بار ثبت نام در این سرویس 
می توانید تا ۱0ش��مارنده ایجاد کنید، این امکان مناس��ب افرادی است که 
بیش از یک وبالگ دارند و بدون ثبت نام دوباره در وبگذر می توانند لیس��ت 
وبالگ های خودشان را به وبگذر اضافه  و از ش��مارنده  آن استفاده کنند. به 
غیر از سرویس شمارنده، وبگذر امکانات دیگری هم مثل سیستم  نظرسنجی 
و سیس��تم  خبرنام��ه آن الین هم ارائ��ه می دهد که در هفته ه��ای آینده با 

سرویس هایی از این دست بیشتر آشنا می شویم.
شاید بار اولی که آمار بازدید وبالگتان را مشاهده می کنید به دلیل کم بودن 
تعداد بازدیدهای وبالگتان به کلی ناامید شوید، ولی نگران نباشید، روش های 
جذب و افزایش بازدید را در آینده ای نزدیک در همین س��تون برای ش��ما 

توضیح خواهیم داد.

آرمان طاهریان/ وبالگ نویس و توسعه دهنده وب 



 در قوانین نصب برنامه ها 
چه چیزهایی نوشته شده است؟

روزنامه  اجتماعي - فرهنگي - اقتصادي        صاحب امتياز: مؤسسه همشهري  
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   این هم آخر و عاقبت مطالعه نکردن ش��رایط استفاده از نرم افزارها. مراقب باشید به 
دلیل نصب یک  نرم افزار، خانه تان از دست نرود!  
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يادداشت

هر زمان که قصد نصب کردن نرم افزاری را داشته باشید، در یکی 
از مراحل نصب از شما خواسته می شود قوانین استفاده از برنامه را 
خوانده و براي ادامه نصب با آنها موافقت کنید. اکثر ما این صفحه را 
قبول کرده و رد می کنیم اما گاهی مطالب مهمی در آن نوشته است.

    
موضوعاتی که در قوانین نصب نرم افزارها نوش��ته ش��ده، به طور 
کلی به دو بخش حقوق تولیدکننده نرم افزار )تحت عنوان شرایط 
اس��تفاده( و حقوقی که به عنوان حریم شخصی برای شما در نظر 
گرفته دسته بندي می شود صحبت می کنند. 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 نرم افزار متفاوت است.
    

ما و شما می دانیم خیلی از قوانین نرم افزاری در ایران اجرا نمی شود 
و خیلی از مردم از نرم افزارهای کپی ش��ده و غیر اورجینال که یک 
صدم نسخه اصلی هم هزینه ندارند استفاده می کنند اما در شرایط 
استفاده از نرم افزارها، غیر از موارد قانونی، یکسری دسترسی هم 
برای نرم افزار درنظر گرفته شده. مثال ممکن است در دسترسی های 
یک نرم افزار آمده باشد که می تواند از اطالعات ای میل شما براي 
کارایی بهتر استفاده کند یا اینکه همیشه از خط اینترنت تان 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 
انگلیسی اش خوب اس��ت بخوانید. خصوصا در مورد نرم افزارهای 
ناش��ناس. ضمنا یادتان نرود که شرایط استفاده و سیاست حفظ 
حریم ش��خصی صرفا مربوط به برنامه های کامپیوتری نیس��ت و 
وب سایت ها هم قوانین مشخصی  در مورد این دو موضوع دارند که 

اکثرا در نوار پایینی صفحات شان نوشته شده.

روندبرگزاریجشنوارهونحوهگزینشعکسها
روند برگ��زاری به این ش��کل اس��ت که ش��ما هفت روز 
هفت��ه و هر لحظ��ه از ش��بانه روز می توانی��د عکس هایی 
 ک��ه ب��ا موبایل ت��ان می گیری��د را ب��رای م��ا به نش��انی

 hamshahri.digital@gmail.com   ای میل کنید. 
لطفا کلمه aks را در موضوع یا همان سابجکت ای میل درج 
کنید تا عکس تان بین ای میل های دیگر گم نش��ود. ما هر 
هفته همه عکس ها را مرور و با توجه به معیارهایی که برای 
داوری در نظر گرفته شده، از بین شان چهار عکس را براي 
انتش��ار انتخاب می کنیم. عکس های منتخب هر شماره، 
هفته بعد در همین صفحه چاپ می ش��وند و اینجاس��ت 
که نظر همه اهمی��ت پیدا می کند. در واقع هر عکس برای 
خودش شماره ای دارد و شما باید برای برنده  شدن عکس ها 
به آنها به وسیله پیامک، رای دهید. می توانید 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 می ش��ود و به مراحل بعدی 

راه پیدا می کند. اخبار جش��نواره، اس��امی همه دوستانی 
که عکس ش��ان به دست ما رس��یده، نتایج رای گیری ها و 
سری جدید عکس های ارسالی هر هفته در همین صفحه 

منتشر می شود.
شرایطعکاسهایارسالی

نه خبری از شرایط سنی است، نه شرایط جنسی و تحصیلی! 
همه می توانند ایران را در چندمگاپیکسل برای ما به تصویر 

بکشند اما حواستان به دو نکته باشد:
اوال موضوع عکس های قابل قبول هر ماه تغییر می کند 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 می کنید، زندگی شهری 
و جنبه های 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 عکس هاست. حواستان 
باشد که عکس ها باید حتما با موبایل گرفته شوند و ادیت 
و افکت روی شان اعمال نشده باشد. هنگامی که عکس را 

ارسال می کنید، این مشخصات را تک به تک در ای میل تان 
بنویس��ید: نام و نام خانوادگی، ش��هری که در آن زندگی 
می کنید، شماره تماس، برند و مدل دقیق گوشی  که عکس 
با آن گرفته شده و تاریخ ثبت عکس. همچنین بهتر است 
در همان صحنه، تصوی��ری از خودتان هم بگیرید و همراه 
ای میل بفرستید تا بعدها ادعایی در رابطه با مالکیت عکس 
از طرف دیگران پیش نیاید. کیفیت عکس اهمیت زیادی 
ندارد. با گوشی های معمولی هم می توانید عکس بگیرید، 

فقط معلوم باشد که از چه موضوعي عکس گرفته اید!
مهلتارسالآثار

برای ارس��ال عکس ها هر هفته تا غروب سه شنبه فرصت 
دارید. بهتر اس��ت زودتر دست به کار شوید و همین هفته 
اول که تعداد شرکت کننده ها کمتر است، شروع به ارسال 
تصاویر کنید. محدودیتی در ارسال عکس وجود ندارد و تا 
دلتان بخواهد می توانید عکس بفرستید. هر سوژه  و اتفاق 
جذابی را که در خانه، محل کار، کوچه یا خیابان به چشم تان 
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 می شود. نوع و تعداد این هدایا 
به محض قطعی شدن، در همین صفحه اعالم خواهد شد. 
پس یکشنبه ها با همشهری دیجیتال باشید و عکس هایی 

را که برای ما ارسال کرده اید در نشریه خودتان ببینید.

ايران در چند مگاپيکسل
همشهری دیجیتال برگزار می كند: جشنواره عکاسی با موبایل همراه با هدایاي  ارزنده

بهطورمتوسطدریكماهچندعکسازلحظههایزندگیتانثبتمیکنید؟بیشتراهلعکاسیآنالوگ
هستیدیاعکاس�یباموبایلودوربیندیجیتال؟جواباینسوالهاهرچهباشد،همشهریدیجیتال
ازاینهفتهجش�نوارهویژهایدارد.میخواهیمدورهمجمعش�ویمواززیباییهایزندگیمانعکس
بگیریم.اینیكجش�نوارهعکاسیبهوسیلهموبایلاست،همراهباهدایايویژهبرایهمهکسانیکهبه
عکاس�یباموبایلعالقهدارند.پستوضیحاتتکمیلیرابخوانیدوازهمینشماره،هرهفتهباماباشید؛

برایتماشای»ایراندرچندمگاپیکسل«.

وقت��ی دوربين ديجيت��ال به بازار آم��د خيلی از 
عکاس��ان آن را قبول نداشتند و بسيار متعصبانه 
روی دوربين های آنالوگ و چاپ دس��تی عکس 

پافشاری می كردند. 
عکاسی با دوربين ديجيتال را خيانت به عکاسی 
آنالوگ می دانستند و كسانی را هم كه با دوربين 
ديجيت��ال كار م��ی كردن��د عکاس به حس��اب 
نمی آوردند اما كم ك��م دوربين ديجيتال جايگاه 
خود را پيدا كرد و تمام عکاسان رفتند سراغ اين 

ژانر از عکاسی.
 حاال مدتي است در تمام دنيا دوربين های موبايل 
كم كم دارن��د جای خود را در دل عکاس��ان پيدا 
می كنند. با وجود مخالفت عده  كمی از عکاسان 
حرفه ای، امروزه عکاسی با موبايل در سطح بااليی 
در همه جای دنيا رواج دارد. عکاس��ی ورزش��ی و 
حتی عکاسی از جنگ با موبايل اين روزها بسيار 

رواج پيدا كرده است. 
واضح اس��ت كه همه  ما موبايل داريم و اكثرا هم 
دوربين قابل قبولی برای عکاسی كردن دارند كه 
كار را ب��رای ما راحت كرده اس��ت. از مزيت های 
عکاسی با موبايل س��هل الوصول بودن آن است. 
كافی است سوژه ای در خيابان ببينيد، موبايل تان 
را از جيبت��ان دربياوري��د، آن وق��ت می توانيد 
آن لحظه را برای هميش��ه ثبت كنيد. عکاس��ی 
با موبايل موجب ش��ده اس��ت دقت بيشتری به 

اطرافمان داشته باشيم. 
از چيزهای كوچ��ک نگذريم و دلم��ان بخواهد 
آنه��ا را ثبت كني��م، حتی برگ ه��ای ريخته در 
پي��اده روی خياب��ان هم برايمان جذاب باش��د و 
بهترش اين اس��ت كه ديگر درگير دوربين های 
بزرگ و تنظيم كردن ديافراگم و س��رعت شاتر و 
اين قبيل چيزها نباشيم. گوشی كوچک موبايل 
خودم��ان را درمی آوريم و به راحتی يک دكمه را 

فشار می دهيم.
عکاس��ی با موبايل مطمئنا عکس��ي با كيفيت و 
درست و درمان به شما نمی دهد اما می توانيد بعد 
از عکاسی آنها را دستکاری كنيد. اپليکيشن های 
جذابی كه گوشی هاي موبايل  برای عکاسی دارند، 
خيلی از كس��انی كه عالقه  چندانی به عکاس��ی 
نداش��تند را هم س��ر ذوق آورده اس��ت. با وجود 
اين اپليکيشن ها می توانيد نور و خيلی چيزهای 
ديگر عکس را بعد از عکاسی كردن تنظيم كنيد 
و عکس بهتری را ارائه دهيد. آنها را در سايت های 
اجتماعی بگذاريد و زندگی خودتان را با ديگران 

قسمت كنيد. 
فق��ط بايد حواس��تان به چن��د چيز باش��د: اگر 
می خواهيد در خيابان از كس��ی عکاس��ی كنيد 
حتما اج��ازه بگيريد. حواس��تان بيش��تر جمع 
اطرافتان باشد، سوژه ای را از دست ندهيد. برای 
گرفتن يک عکس خوب گاهی ممکن است چند 
دقيقه منتظر ش��کار يک لحظه مناس��ب شويد، 
پس حوصله به خرج دهيد و در آخر زمان عکاسی 

مراقب گوشی موبايل خود باشيد.
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