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Views
چشم  انداز

ــوم  ــت: «در صورتي كه فعاليت اپراتور س ــات و فناوري اطالعات گف ــر ارتباط وزي
ــه تاكنون به دولت پرداخته،  ــود، حق پروانه اي ك متوقف يا پروانه اين اپراتور باطل ش

بازگردانده نخواهد شد.»
ــگاه بين المللي صنايع  ــه يازدهمين نمايش ــم افتتاحي ــيه مراس رضا تقي پور در حاش
ــاني (ايران تله كام 2010) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال  مخابراتي و اطالع رس
ــگار جام جم مبني بر اين كه با توجه به پرداخت حق پروانه 400 ميلياردي اپراتور  خبرن
ــوم از محل رد ديون و بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و عدم حضور در  س
ــگاه تله كام امسال آيا صحت توقف يا تعلل اپراتور سوم در راه اندازي شبكه خود  نمايش
را تاييد مي كنيد يا خير؟ اظهار كرد: «شركت ارتباطات تامين (اپراتور سوم تلفن همراه) 
ــت و  ــون مبلغ 400 ميليارد تومان بابت حق پروانه به خزانه دولت واريز كرده اس تاكن

ــناخته  با اين كه اين مبلغ از محل رد ديون بوده، اما براي دولت به عنوان پول نقد ش
ــود و داراي اعتبار است، اما ما بر فعاليت اپراتور سوم نظارت داريم و اين شركت  مي ش
ــت به تعهدات خود عمل كند، در صورت  توقف فعاليت اين اپراتور و ابطال  موظف اس

پروانه آن، اين مبلغ به اپراتور سوم بازگردانده نخواهد شد.
وي در ادامه پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار جام جم در مورد حضور و نقش دانشگاه ها 
ــگاه تله كام گفت: «دانشگاه ها فعاليت هاي زيادي در اين زمينه دارند  در صنعت، نمايش
ــگاه ها رادر  ــتر تجاري مي دانيم و دانش ــگاه را بيش اما ما صنعت،  بخصوص اين نمايش

پشت پرده اين موضوعات مي بينيم.»
وي همچنين در مورد ميزان ورود دانش از خارج به داخل توسط شركت هاي همكار 
ــگاه به دليل رقابتي بودن  ــركت هاي حاضر در اين نمايش ــگاه گفت: «ش در اين نمايش
بازار، سعي در استفاده از آخرين دانش روز دارند و ميزان ورود دانش، بسته به ظرفيت 

شركت هاي داخلي است كه چه ميزان خواستار اين موضوع باشند.»
ــه كام رويداد بزرگي در حوزه مخابرات و ارتباطات  ــگاه تل وي با بيان اين كه نمايش
كشور به شمار مي آيد، اظهار كرد: «در سال هاي گذشته منحني نمايشگاه سير صعودي 
داشته، امسال نيز آمار شركت كنندگان و كيفيت حضور آن، نشان دهنده بهبود كيفيت 

نمايشگاه است.» 
ــنترهاي زيادي در  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه افزود: «امروز ديتاس
ــود كه هر چه زودتر در زمينه  ــده و به تمام مراكز دولتي توصيه مي ش ــور ايجاد ش كش
ايجاد ديتاسنتر اقدام كنند.» وي ادامه داد: «ديتاسنتر ملي با قرارداد 30 ميليارد تومان 
ــت.» تقي پور همچنين اضافه كرد: «داشتن  ــط بخش غيردولتي در حال انجام اس توس
يك ديتاسنتر ملي به معناي جمع آوري همه اطالعات در اين مركز نيست و فقط براي 

نگهداري دائمي اطالعات استراتژيك است.»

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مراسم افتتاحيه نمايشگاه تله كام:

در صورت تاخير، پروانه اپراتور سوم را باطل مي كنيم

ــراه اول، با نام  ــامانه بانكداري موبايل هم س
تجاري «جيرينگ» راه اندازي شد.

ــامانه يك سرويس  ــينا، اين س به گزارش س
ــان امور مالي، مانند دريافت  جديد براي انجام آس
ــده  ــت بهتر و اقتصاد خانواده طراحي ش و پرداخ
ــت كه عمليات مالي خود را در هر زمان و هر  اس

مكان با اطمينان انجام مي دهد.
ــتركان همراه اول به منظور  براي ثبت نام مش
ــامانه جيرينگ، ابتدا كاربر، شماره  ــتفاده از س اس
ــماره صفر را بايد  ــپس ش 123#* را گرفته و س
ــخصي كاربر مورد تاييد  وارد كند تا اطالعات ش
ــط  قرار گيرد، پس از اين مرحله رمز خود را توس

پيامك دريافت خواهد كرد.
ــامل 6 سرويس است كه  خدمات جيرينگ ش
ــول الكترونيكي  ــه يك كيف پ ــن همراه را ب تلف

ــخص،  ــخص به ش ــد، انتقال ش ــل مي كن تبدي
ــاب هاي ماهانه، پرداخت هاي  پرداخت صورتحس
ــت وجه و  ــه، اقتصاد خانواده، واريز و برداش روزان

شارژ اعتباري را ممكن مي كند.
سرعت، امنيت، دسترسي باال و كاركرد آسان 
اين سرويس، باتوجه به ضريب نفوذ باالي تلفن 
همراه و پوشش 90 درصدي همراه اول در كشور، 

از ويژگي هاي اين سامانه معرفي شده است.
ــا توجه به  ــد و ديد ب ــر مان ــد منتظ ــه باي البت
ــواره در تماس هاي  ــه هم ــادي ك اختالالت زي
ــران تا چه اندازه به  ــن همراه وجود دارد، كارب تلف
بانكداري موبايلي در كشور اعتماد خواهند داشت 
ــت در  ــا اپراتورهاي مخابراتي خواهند توانس و آي
ــاالت مالي  ــراي نقل وانتق ــتري امن ب عمل بس

كاربران فراهم آورند؟

صداي جيرينگ كي درمي آيد؟

ــري  ــركت مبين نت، به عنوان اپراتور سراس ــي چند ماه اخير، با آغاز به كار ش ط
ــس را به لحاظ قانوني  ــتن فناوري وايمك ــس، مخابرات ايران كه اجازه داش وايمك
ــان داد و برخي مديران اين  ــركت مبين نت تمايل نش ــهام ش ندارد، براي خريد س
ــيار از انجام صحبت هاي اوليه در  ــركت ارتباطات س ــركت از جمله مديرعامل ش ش

اين زمينه خبر دادند. 
ــد اما در  ــكل قانوني، از طرف رگوالتوري ممنوع اعالم ش اين اقدام به خاطر مش
نمايشگاه تله كام 2010 شركت مبين نت به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه 

مخابرات در سالن مخابرات حاضر شد.
ــوع را تكذيب كرد و گفت:  ــگاه، اين موض ــه وزير ارتباطات، در افتتاحيه نمايش البت
«برخي شركت ها چنين تقاضايي داشته اند، اما هنوز پاسخي به آنها داده نشده است.» 
ــركت مخابرات از نهايي شدن اين ادغام خبر داد  با وجود اين، يك منبع آگاه در ش
ــركت مخابرات ايران براي انجام  ــت و ش و گفت: «كار غيرقانوني صورت نگرفته اس

ــت پس براي همين شركت ارتباطات سيار (همراه اول) سهامدار  معامله ممنوعيت داش
اين شركت شده كه كامال قانوني است.»

چندي پيش نيز مديرعامل همراه اول از ارائه سرويس هاي جديد مبتني بر وايمكس 
در آينده نزديك سخن گفته بود.

مخابرات، وايمكس را بلعيد

 يادداشت

به مناسبت برگزاري نمايشگاه ايران تله كام 2010

يك شهر آباد ...
اميرشهاب شاهميري

ايران  نمايشگاه  يازدهمين 
درست  رسيد؛  به پايان  تله كام 
به پايان  از  پس  روز  چند 
نمايشگاه شانزدهمين  رسيدن 

الكامپ. 
با  نمايشگاه   2 برگزاري 
هم،  به  نزديك  زمينه هاي  با  بين المللي  عنوان 
فرض  اگر  حتي  نمي رسد؛  به نظر  منطقي  چندان 
كنيم كه الكامپ قرار است فقط به الكترونيك و 

كامپيوتر بپردازد و تله كام به مخابرات راه دور.
(مانند  دنيا  بزرگ  فرض كنيد كه شركت هاي 
اين گونه  در  بخواهند  و...)  سوني  اپل،  نوكيا، 
نمايشگاه ها شركت كنند. خب واقعا چقدر احتمال 
يابند؟  حضور  نمايشگاه  دو  هر  در  آنها  كه  دارد 
در  شركت ها  حضور  دنيا  در  اين كه  به  توجه  با 
نمايشگاه هاي گوناگون حساب و كتاب پيچيده اي 
دارد، احتماال حتي اگر اين شركت ها هم بخواهند 
از  يكي  تنها  حالت  بهترين  در  آنها  كنند  شركت 

اين دو نمايشگاه را انتخاب مي كنند.
اين پاسخ در مورد شركت هاي داخلي هم صدق 
مي كند. شركت هاي كوچك تر كه در هيچ يك از 
از  نيز  متوسط  شركت هاي  نمي شوند،  حاضر  آنها 
ديدگاه برنامه ريزي و مالي بضاعت حضور در هر 
دو نمايشگاه را ندارند و شركت هاي بزرگ نيز به 
همان دليلي كه گفته شد، حداكثر يكي را انتخاب 

مي كنند.
موجب  كه  است  دليلي  همان  درست  اين 
ادغام  هم  با  نمايشگاه  دو  اين  آينده  در  مي شود 
كار  اين  براي  هم  ديگري  داليل  البته  شوند، 
موضوعاتي  مهم ترين  از  يكي  اما  دارد.  وجود 
به فكر  كسي  كمتر  تاكنون  مي شد  باعث   كه 
گذر  در  كه  بود  آن  بيفتد،  دو  اين  كردن  يكي 
را  الكامپ  بودند  كرده  عادت  زمان، كم كم همه 
ديدگاه  از  خصوصي  شركت هاي  حضور  محل 
را جاي گرد هم آمدن  تله كام  ببينند و  بازرگاني 

شركت هاي دولتي.
تاحدودي  مساله  اين  امسال  خوشبختانه 
سالن  يك  تخصيص  با  دولت  و  شد  كمرنگ 
در  الكترونيكي»  «دولت  عنوان  با  بزرگ 
از  و  الكامپ حضوري چشمگير داشت  نمايشگاه 
چند  به  نسبت  نيز  خصوصي  بخش  ديگر  سوي 
كرده  مشاركت  تله كام  در  بيشتر  گذشته،  سال 
بود. در ضمن اين سخن تقي پور، وزير ارتباطات 
گشايش  مراسم  در  هم  اطالعات  فناوري  و 
بود  گفته  كه  است  توجه  قابل  تله كام  نمايشگاه 
حضور شركت هاي دولتي در اين نمايشگاه بيشتر 

جنبه تجاري دارد.
حالي  در  تله كام  امسال  نمايشگاه  حال  به هر 
به پايان رسيد كه پيشرفت آن از جنبه هاي گوناگون 
قابل درك بود و البته معايبي هم داشت كه بخش 
از آن درباره شيوه برگزاري نمايشگاه ها  عمده اي 
پرداختيم.  آنها  به  پيش  هفته  كه  است  در كشور 
اميد است كه پيشرفت در برگزاري نمايشگاه هاي 
در  آنها  كاستي هاي  و  بگيرد  بيشتر  شتابي  كشور 

سال هاي آينده برطرف گردد.
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News
تازه ها

حمله زامبي ها به گوشي هاي چين
بيش از يك ميليون تلفن 
ــه ويروس  ــراه در چين ب هم
ــده اند كه به  ــي آلوده ش زامب
ــودكار پيغام هاي  ــورت خ ص
ــماره هاي  تمام ش به  ــپم  اس
موجود در دفترچه تلفن يك 

گوشي مي فرستد.
بر اساس گزارش خبر گزاريها  
ــروس در حال حاضر  اين وي
ــزار دالر در  ــش از 300ه بي
روز به مشتركان چيني آسيب 
ــد و از ابتداي ماه  مالي مي زن
ــبكه  ــپتامبر تاكنون در ش س
تلفن هاي همراه چيني وجود 
ــت يك  دارد و در هفته نخس

ميليون گوشي را آلوده كرده است.
ــيچوان  ــروس در يك نرم افزار ضدويروس چيني به نام س اين وي
ــركت  ــر مي كند. طبيعتا اين ش قرار دارد و از اين طريق خود را منتش
ــت  ــووليتي در قبال اين ويروس نپذيرفته و اعالم كرده اس هيچ مس
ــالم را از نرم افزار ويروسي تشخيص داد. اين  كه نمي توان نرم افزار س
شركت همچنين اعالم كرد كه شركت هاي تجاري نيز با اين ويروس 

دست و پنجه نرم مي كنند.
ــه هكرها كار خود  ــيمكارت ب ــال اطالعات س اين ويروس با ارس
ــي را از راه دور برعهده  ــپس كنترل گوش ــاز مي كند. هكرها س را آغ
ــاني كه در دفترچه تلفن وي وجود دارد، اسپم  مي گيرند و به تمام كس
ــال مي كنند. اين روش درست مشابه گسترش هرزنامه از طريق  ارس
ــامل معرفي يك وب سايت تبليغاتي درآمدزايي  ــت: پيغام ش ايميل اس
ــت ارسال  ــت كه از طرف يكي از اعضاي خانواده يا دوس اينترنتي اس
شده است. با كليك كردن روي لينك، آن گوشي نيز آلوده مي شود و 

اين روند ادامه پيدا مي كند.
ــتفاده از تلفن هاي همراه موج  ــترش اس ــايان ذكر است با گس ش
جديدي از ويروس ها در تلفن هاي همراه آغاز شده است، برخي از اين 
ويروس ها حتي نرم افزار ضدويروس موبايل را هم از كار مي اندازند.

ــركت بزرگ اينترنتي  گوگل و فيس بوك، 2 ش
ــكو از  ــي در سان فرانسيس هفته جاري در كنفرانس
آخرين فناوري هاي خود پرده برداري خواهند كرد.

ــركت مهم در  ــرز، اين دو ش ــه گزارش رويت ب
ــتاده اند و جنگ بين  ــم ايس ــت رودرروي ه اينترن
ــته كه فيس بوك اعالم كرد  اين دو دوشنبه گذش
ــل ارائه خواهد كرد،  ــاب ايمي به كاربران خود حس

علني شد.
مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك و اريك 
ــميت، رئيس گوگل در كنفرانس 3 روزه وب2  اش
ــنبه آغاز مي شود، همراه با  هفته جاري كه از دوش
ديگر بزرگان اين عرصه به شرح فعاليت هاي خود 

در آينده نزديك مي پردازند.
ــت كه  ــا حاكي از آن اس ــن گزارش ه همچني
ــط يك شركت ديگر خريداري  ياهو به زودي توس
مي شود و كارول بارتز قرار است در مورد آينده اين 
شركت روز سه شنبه صحبت كند. اما تمام چشم ها 

روي زاكربرگ و اشميت متمركز خواهد شد و اين 
ــتر  ــركت پيرو در اختيار گرفتن هر چه بيش دو ش
ــان و دريافت  ــان حضور كاربران در وب سايتش زم

تبليغات بيشتر با يكديگر نبرد خواهند داشت.
ــركت منتظر استراتژي  ــهامداران اين دو ش س
ــوگل چندين  ــتند. گ ــبكه اجتماعي گوگل هس ش
ــي را در ماه هاي  ــبكه اجتماع ــركت كوچك ش ش
اخير خريداري كرده است. اشميت پيشتر گفته بود 
ــركت اليه هاي بيشتري از جنبه شبكه هاي  كه ش
اجتماعي به سرويس هاي فعلي خود اضافه خواهد 

كرد.
ــبكه  ــرويس ش ــتجوي گوگل و س موتور جس
ــاغلي با درآمد ميليارد  اجتماعي فيس بوك به مش
ــدام ميليون ها كاربر  ــده اند و هر ك دالري بدل ش
ــن دو با يكديگر  ــد و در اين زمان، فعاليت اي دارن

تداخل پيدا كرده است.
ــداد كاربر باعث  ــد اين تع ــان معتقدن كارشناس

ــركتي به فكر ارائه سرويسي باشد  ــود هر ش مي ش
كه كاربر را از همه نظر تامين كند. به همين جهت 
گوگل و فيس بوك از حاال در زمينه هاي مختلف با 
يكديگر به رقابت خواهند پرداخت. چرا كه اهداف 

مشتركي پيدا كرده اند. 
دوشنبه گذشته فيس بوك اعالم كرد به زودي 
سرويس پيغام هاي اين وب سايت به يك سرويس 
ايميل بدل خواهد شد. همچنين جمعه گذشته تك 
ــرويس ايميل فيس بوك  كرانچ گزارش داد كه س
با آدرس facebook.com@  عرضه مي شود 
ــرويس جي ميل نيز بهتر  ــت حتي از س و قرار اس

باشد.
هفته گذشته گوگل ارتباط خود را با فيس بوك 
ــوك ديگر نمي توانند  ــرد و كاربران فيس ب قطع ك
ــايت وارد  ــات جي ميل خود را به اين وب س اطالع
كنند. گوگل، فيس بوك را به انباركردن اطالعات 
ــت و معتقد است اطالعات كاربران  متهم كرده اس
ــتخراج ندارند و همكاري ها  فيس بوك قابليت اس

يكطرفه است.
ــت طي هفته گذشته، گوگل حقوق  گفتني اس
ــت تا  ــدان خود را 10درصد افزايش داده اس كارمن
ــوك جلوگيري كند. از  ــرت آنها به فيس ب از مهاج
ــان خود را  ــرف ديگر فيس بوك يكي از مهندس ط
ــت و جمعه گذشته، پاول بوچيت  از دست داده اس
ــركت Y Combinator رفت تا در آن  ــه ش ب

شركت مشغول به كار شود.
ــال هاي 99 تا  ــن طي س ــش از اي ــت پي بوچي
ــت و جي ميل  ــوگل فعاليت كرده اس 2006 در گ
ــار  ــت. با انتش ــوده اس ــات وي ب ــي از اختراع يك
نخستين گزارش هاي ايميل فيس بوك، بوچيت در 
مصاحبه هاي خود اعالم كرد كه در زمان فعاليتش 
ــرويس ايميل  ــركت، فعاليتي كه  با س ــن ش در اي

مرتبط باشد، نداشته است.

ــرد صفحه نتايج  ــته اعالم ك ــنبه گذش گوگل سه ش
ــتري  ــه روز كرده تا اطالعات بيش ــتجوي خود را ب جس
ــد. اين اقدام  ــايت هاي مختلف ارائه كن ــورد وب س در م
 (Instant Previews) ــگ كه پيش نمايش بالدرن
ــت كه با بردن ماوس  ــام دارد، همانند يك ذره بين اس ن
روي يك نتيجه جستجو، تصويري از وب سايت را نشان 
ــتجو به  ــن تصوير، كلمه جس ــد، همچنين در اي مي ده
ــده نشان داده مي شود تا از وجود آن  صورت هاياليت ش

كلمه در صفحه مطمئن باشيد.
ــرد كه در  ــالم ك ــوگل اع ــوز، گ ــزارش بتاني ــه گ ب

ــي، اين  ــل آمده داخل ــي هاي به عم بررس
ــت كاربران را تا 5 درصد  به روزآوري رضاي
ــنان، مدير  ــت. راژ كريش ــش داده اس افزاي
ــركت  ــوالت گوگل در بالگ اين ش محص
نوشت: «ما اخيرا متوجه شديم اين سرويس 
ــريع باشد. در  زماني مفيد خواهد بود كه س
ــدان دور، بارگذاري يك تصوير  زمان نه چن
ــيد و  ــه طول مي كش ــا 30 ثاني ــن 20 ت بي
ــايت ها  ــياري از وب س ــي امروزه نيز بس حت
ــا نمي توان زير  ــريع ترين اينترنت ه را با س
ــش نمايش  ــرد. در پي ــه باز ك ــا 5 ثاني 4 ي
بالدرنگ متن جستجو در انديس وب مورد 

جستجو قرار مي گيرد و بخش هاي مرتبط با هر صفحه 
عالمت گذاري مي شود، سپس در كنار هم قرار مي گيرند 

و نتيجه را در يك دهم ثانيه عرضه مي كند.»
ــتجوي بالدرنگ  ــه همراه جس ــن قابليت جديد ب اي
ــد و در ماه  گوگل كه همزمان با تايپ كردن انجام مي ش
ــتجو را بسيار كاهش  ــپتامبر معرفي گشت، زمان جس س
ــوان آن را از طريق  ــرويس كه مي ت ــد داد. اين س خواه
ــال حاضر براي  ــرد، در ح ــال ك Google Labs  فع

تعدادي از كاربران فعال شده است و طي يكي دو هفته 
آينده براي همگان فعال خواهد شد.

ــرد كه يكي از  ــالم ك ــركت First Planet اع ش
بازيكنان بازي آنالين Entropia Universe مقر 
مجازي خود را با قيمت 635 هزار دالر آمريكا به فروش 
ــاند. اين مقر به نام سياره كاليپسو در سال 2008 نيز  رس
ــي چند صدهزار دالري به عنوان با ارزش ترين  با فروش
ــاب ركوردهاي گينس به ثبت  ــم مجازي دنيا در كت آيت

رسيده بود.
به گزارش TomsGuide، اين مقر كه بزرگترين 
ــال 2005 با  ــت، در س مقر فضايي در دنياي آنتروپيا اس
قيمت 100هزار دالر خريداري شد. مالك قبلي در 8 ماه 
بعدي با شكار و استخراج از معادن اين سيارك مجازي، 
ــال 2006 ارزش اين  ــت آورد و در س ــن مبلغ را بدس اي

سياره را به يك ميليون دالر رساند.
ديويد استوري، يك گيمر استراليايي كه يك جزيره 
ــال 2004 با قيمت 26500  ــه نام جزيره گنج را در س ب
ــرد در 12ماه اين  ــت، اعالم ك دالر خريداري كرده اس
ــب درآمد از  هزينه را درآورده و از آن به بعد در حال كس

اين جزيره است.
ــال 2005 رخ داد  دومين حراج بزرگ اين بازي در س
و گيمر آمريكايي، جان جيكوبز مقر فضايي سيارك را با 
قيمت 100هزار دالر خريداري كرد. خريد بزرگ ديگري 

ــته انجام شد، يكي از مناطق شكار خوب  كه سال گذش
ــواك با قيمت 330هزار دالر،  اين بازي بود كه اريك ن

قصر كريستالي را از آن خود كرد.
ــازي به نام هاي  ــاي آنتروپيا دو دنياي مج بازي دني
سياره كاليپسو و راكتروپيا دارد و هزينه ثبت نامي نيز در 
آن وجود ندارد. اما اين بازي آنالين تراكنش هاي داخلي 
ــت اين  ــاال را در خود دارد. گفتني اس ــون مثال ب همچ
ــده است، به  مقر كه با مبلغ 635هزار دالر خريداري ش
ــيم شده و ميان سهامداران  بخش هاي كوچك تري تقس

پخش شده است.

جنگ گوگل و فيس بوك باال گرفت
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لينكدوني

 دانلود آسان ويدئوهاى آنالين
http://www.downloadtube.org

پيشنهاد نام دامنه با كلمه كليدى شما
http://www.blungr.com
 با نمايش تعداد بازديد كنندگانتان، تبليغ بگيريد!
http://www.seethestats.com

ــى تخصصى چگونگى نمايش سايت شما  بررس
در تلفن هاى همراه

http://www.ready.mobi
انتقال آسان يك آدرس از دستگاهى به دستگاه ديگر
http://www.keepitwith.me
سايدبار اشتراك مطالب براى وبالگ يا سايت شما
http://www.sharesidebar.com

ــرس كاران  ــوص وردپ ــه و آموزش مخص نكت
حرفه اى

http://www.wp-snippets.com
ــر  ــما در خاط ــايت ش ــى از س ــه بخش هاي چ

بازديدكنندگان باقى مى ماند؟
http://www.clueapp.com

تى شرت طراحى كنيد
http://www.shirtmockup.com

آموزش هاى حرفه اى مخصوص طراحان وب
http://www.ontwik.com

ميانبر هاى گوگلى
ــرويس هاى  ــه ميانبرهاى گوگلى تمام س افزون
ــوب كنار  ــب و خ ــوى مناس ــك من ــوگل را در ي گ
ــال فايرفاكس قرار مى دهد؛ بنابراين  آدرس بار موزي
ــى به جى ميل، ريدر، نقشه و تقويم و ديگر  دسترس
سرويس هاى گوگل تنها با يك كليك ميسر خواهد 

شد. براى نصب اين افزونه به نشانى زير برويد:
http://clicklinks.ir/30804a

وب

افزونه هفته 

وبولوژي

بالگ موبايل
ــه در اختيارتان  ــدى ك ــتك، با ابزارهاى مفي ــايت موبس وب س
ــى هاى موبايل خوانا مى كند.  مى گذارد، بالگتان را كامال براى گوش
مى توان در اين وب سايت بخش هاى اضافى بالگ را حذف و نسخه 
بهترى براى ارائه به گوشى هاى موبايل آماده كرد. براى استفاده از 

اين سرويس، به لينك زير برويد:
http://mobstac.com

مديريت جى ميل
ــى كه در آنها  ــل داريد و مديريت فايل هاي ــاب جى مي اگر چند حس
گذاشته ايد برايتان به يك دردسر تبديل شده، بهتر است از امكانات جالب 
وب سايت داكداك استفاده كنيد. در اين وب سايت مى توان حساب هاى 
مختلف جى ميل را وارد كرد و سپس فايل هاى موجود در آنها، مقايسه 

نسخه هاى جديد و قديم و... را بسادگى انجام داد. براى استفاده از اين سرويس رايگان به نشانى زير برويد:
http://dokdok.com

محمدحسين كردونى

ــان خيلي اهميت  ــوال به طراحى براى خودم ما معم
نمى دهيم، بلكه بيشتر براى مشتريان طراحى مى كنيم؛ 
ــان را دارند  ــاى خودش ــليقه و ايده ه ــتريانى كه س مش
ــه چرا اين گونه  ــد آنها را متقاعد كنيم ك ــت باي و درنهاي
ــم. طراحى خوب خودش حرف نمى زند،  طراحى كرد ه اي

بلكه به يك سخنگو احتياج دارد!
اهميت پيام

ــان، بازاريابى كلمه  ــيارى از طراح برخالف تصور بس
بدي نيست. مى توانيم چيزهاى زيادى از صنايع تبليغات و 
بازاريابى درباره اهميت ارتباط ياد بگيريم. برخى از تبليغات 
مثل پتك عمل مى كنند و سر كاربر فرياد مى زنند «همين 
حاال بخر!» با اين حال تمركز بيشتر روى اين مساله است 
كه هر پيغام چگونه بايد درك شود و چه چيزى خريداران 

را بيشتر متقاعد مى كند.
ــاط، به طور  ــم، مي بينيم ارتب ــى مى كني وقتى بررس
ــت. يك توازن ظريف ميان راضى  زيركانه اي مطرح اس
كردن نيازهاى كاربران و رسيدن به اهداف كسب و كار 
برقرار مي شود. اينجاست كه طراحى مى تواند با ساده تر 

كردن روندها، نقش كليدى ايفا كند.
طراحى يك «اتفاق» نيست

ــت  ــه اى از نتيجه گيرى هاس ــى خودش پروس طراح
ــش خودآگاهى و بخش  ــامل تعدادى تصميم، بخ كه ش
ناخودآگاه مى شود. طراح در خالل اين پروسه، ايده هايى 
را كه در مقايسه با بقيه ناكارآمدتر به نظر مى رسند، براى 

رسيدن به يك راه حل، رد مى كند.
ولى اين پروسه براى مشترى نامفهوم و مبهم است. 
مشترى معموال طراحى را نه به عنوان نتيجه يك پروسه 
عميق، بلكه به عنوان پاسخى براى دستورات و تنها يك 
ــا و مالحظاتى مى بيند كه  ــه ديدارى از محدوديت ه ارائ
ــوان يك طراح،  ــت. به عن ــراح از قبل آماده كرده اس ط
ــترى و روشن كردن  ــى از شغل شما، آموزش مش بخش
ــتيد اين كار  ــت. اگر نتوانس ــه طراحى براى آنهاس پروس
ــش رو داريد. به طور  ــختى در پي ــام دهيد، راه س را انج
ــت كه مشترى  خالصه چيزى كه اتفاق مى افتد اين اس
ورودى هايى به پروسه مى خواهد، بنابراين پيشنهادهايي 
ــت  ــا دقيقا داليلى كه پش ــد. ولى آنه ــالم مى كن را اع

ــرار دارد را نمى دانند، پس  ــما ق انتخاب هاى طراحى ش
ــايت را كم كم از هدف اصلى اش دور  ــان وب س نظراتش
مى كند، طراحى خراب مى شود، طراح عصبانى مى شود، 
مشترى احساس بدى در مقابل اين ديركرد، پيدا مى كند 

و روابط مشتري و طراح خراب مى شوند.
ــاى وب نبايد  ــان و حرفه اى ه ــوان طراح ــا به  عن م
ــيم. طراحى خوب در مقابل  ــي از انتقاد داشته باش هراس
انتقادها مى ايستد زيرا چيزى بيشتر از يك نظر شخصى 
ــراى توضيح داليلى  ــت. انتقاد را مثل يك فرصت ب اس
ــت تصميماتتان نهفته است، ببينيد و مشترى را  كه پش
ــى از اين  ــه دنياى طراحى دعوت كنيد تا خود را بخش ب

پروسه ببيند.
ــما و هم  ــا انتقاد اين گونه برخورد كنيد، هم ش اگر ب
ــترى از اينجا به بعد  ــود خواهند برد و مش ــترى س مش
ــما  ــكالت طراحى را به زبانى مطرح مى كند كه ش مش
ــه بگويد  ــال به جاى اين ك ــخ دهيد. مث ــد پاس مى تواني
ــم مى زند  ــبزش كن» مى گويد «قرمز خيلى به چش «س
ــان را در طبيعت  ــد محصوالتم ــم فواي ــا مى خواهي و م
ــم رنگ طبيعت بهتر  ــان دهيم، بنابراين فكر مى كن نش
ــت؟» همچنين شما  ــما درباره سبز چيس ــد. نظر ش باش
ــتند تعصب  ــد آنها براى تغيير آماده هس وقتى مى فهمي
كمترى روى طراحى هايتان نشان مى دهيد. مگر اين كه 
آرگومان هاى پشت تصميمات طراحى تان كامال متقاعد 

كننده باشند.
يادگيرى فرهنگ واژگان

ــتريان  ــان را براى مش ــم طراحى هايم ــر بخواهي اگ
ــيم. ترجمه يك  ــم بايد زبان آن را بلد باش ــح دهي توضي
ــاده اى نيست.  ــانه ديدارى به كلمات، چندان كار س رس
ــد طراحى را براى  ــوال از اين كه بخواهن ــان معم طراح

ديگران توضيح بدهند عذاب مى كشند.

ــتند،  ــكل ديگري كه طراحان با آن روبه رو هس مش
ــتر  ــوش مى كنند بيش ــت. آنها فرام ــش فرضى اس دان
ــت و براى  ــته اس ــان از طراحى از تجربيات گذش دركش
همين در مقابل مشتريانى كه روى پيشنهاداتشان پافشارى 
ــرايط بازگشت به  ــوند. در اين ش مى كنند، بى تاب مى ش
ــول طراحى مى تواند  ــوارد پايه اى تر مثل عناصر و اص م
ــى درباره تمرين  ــد. اين موارد ايده هاى اساس كمك كن
طراحى بصرى خوب كه پايه اى براى تمام استراتژى هاى 

طراحى بصرى به شمار مى آيند، هستند.
ممكن است شما هم بخواهيد با اين عناصر و اصول 
آشنا شويد، درحالى كه قبال بارها از آنها استفاده كرد ه ايد. 
ــت، زيرا  ــفيد واقعا بياني از يك توازن اس مثال فضاى س
براى هر عنصر فضاى كافى ايجاد مى كند تا تمركز الزم 

روى آنها انجام شود.
ــول و عناصر طراحى همچنين مى تواند در  درك اص
ــه گزينه هايتان را  ــك كند. زمانى ك ــه طراحى كم پروس
ارزيابى مى كنيد چيزى بيشتر از «به نظر خوب مى رسد» 

درك خواهيد كرد.
ايجاد يك استدالل متقاعدكننده

ــتريان را درباره ارزش  ــت اگر مى خواهيم مش درنهاي
ــتدالل هاى  ــاز به اس ــم، ني ــع كني ــان قان طراحى هايم
ــده داريم. بهترين روش براى قانع كردن آنها  متقاعدكنن

تنظيم استدالل در يك متن صحيح است.
ــارهاى زيادى وجود دارد و  معموال روى مشترى ها فش
ــايت دست و پنجه نرم  مجبورند با انتظارات مختلف وب س
كنند. فهم اين انتظارات از ابتدا به شما در هر مرحله از پروسه 
و بويژه در مرحله طراحى كمك مي كند. برخى از انتظارات 
ــازى  ــوند كه بايد مستندس ــدف مطرح مي ش  به عنوان ه

و به عنوان اساس طراحى به كار گرفته شوند.
smashingmagazine :منبع
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Software
نرم افزار

امير عصارى
با گسترش شبكه هاى اجتماعى و استفاده روزافزون 
ــى از ابزارهاى  ــبكه جهانى اينترنت به عنوان يك از ش
ــده و به نظر  ــته ش ــا از ميان برداش ــى، فاصله ه ارتباط
ــد كه دنيا روزبه روز كوچك تر مى شود، چرا كه  مى رس
ــزاران كيلومتر فاصله در دنياى مجازى هيچ معنايى  ه
ــاى مختلف،  ــر دنيا با زبان ه ــران سراس ــدارد و كارب ن
ــاده، مى توانند با يكديگر ارتباط  براحتى يك كليك س
ــه در اين ارتباطات  ــد. اما يكى از نكاتى ك برقرار كنن
ــود،  ــوب مى ش وجود دارد و به نوعى محدوديت محس
وجود تفاوت ها در زبان هاى كاربران است به طورى كه 
كاربرانى با زبان فارسى در ايجاد ارتباط با كاربرانى به 
ــه يا چينى با مشكل مواجه مى شوند و اين  زبان فرانس
ــر دنيا به هر زبانى كه  ــكل در مورد كاربران سراس مش

باشند صدق مى كند.
شروع مشكالت

ــتيد و پس  فرض كنيد به دنبال يك مقاله علمى هس
از جست وجوى بسيار موفق مى شويد سايتى را كه حاوى 
ــت پيدا كنيد، اما هنگام مشاهده  مطلب مورد نظرتان اس
ــده به  ــويد مطلب يافت ش محتواى مطلب متوجه مى ش
ــلط داريد، نوشته  ــى، كه تا حدى به آن تس زبان انگليس
نشده و به زبان هاى ديگرى همچون اسپانيايى يا آلمانى 
است! به نظر شما بهترين راه حل هنگام برخورد با چنين 
ــت؟ مطلب مورد نظر را كپى كرده، آن را  مشكلى چيس
به يك دارالترجمه برده تا برايتان ترجمه كند؟ يا اين كه 
ــت وجويتان ادامه  آن مطلب را رها كرده و دوباره به جس
ــى يافت  ــابهى را به زبان انگليس مي دهيد تا نتيجه مش

كنيد؟

همچنين فرض كنيد قصد تجارت با ساير كشورها را 
ــايت هاى مختلف اينترنتى همچون  داريد و به كمك س
ــكان برقرارى  ــا (www.alibaba.com) ام على باب
ــاير فروشندگان سراسر دنيا براى شما فراهم  ارتباط با س
ــده است. به نظر شما آنها توان مكاتبه با زبان فارسى  ش
ــه مكالمه يا مكاتبه  ــما بايد قادر ب را دارند؟ يا اين كه ش
ــيد؟ و اگر در اين ميان يكى از  به زبان هاى مختلف باش
ــد احتماال تجارت مورد  طرفين قادر به اين مكالمه نباش

نظر، انجام نخواهد شد.
ترجمه ماشينى

وجود اين گونه محدوديت ها و بروز اين مشكالت كه 
ــده تا  ــت، موجب ش ــأ همه آنها تفاوت در زبان اس منش
ــراي امر ترجمه طراحى و توليد  نرم افزارهاى مختلفى ب
ــارس، مترجم  ــى همچون مترجم پ ــوند. نرم افزارهاي ش
ــهور  ــگ لغات آريان پور، نرم افزار مش متن پديده، فرهن
ــمار  ــد بابيلون و... برخى از اين نرم افزارها به ش و قدرتمن
ــت وجوى اينترنتى  ــه به تازگى غول جس ــد و البت مى رون
ــى گوگل نيز برگ برنده خود را براى ترجمه لغات و  يعن

متون مختلف در اختيار كاربران قرار داده است.
ــالوه بر معرفى امكانات  اين هفته نيز قصد داريم ع
ــما معرفى كنيم كه به  مترجم گوگل، نرم افزارى را به ش
ــرويس  ــما اين امكان را مي دهد تا به كمك آن از س ش

ترجمه آنالين گوگل در مدت زمانى كوتاه تر و با امكانات 
بيشتر استفاده كنيد.

سرويس گيرنده
 Google Translate Client نرم افزار اين هفته
نام دارد، اما بهتر است آن را سرويس گيرنده بناميم چون 
ــرويس ترجمه آنالين گوگل  ــل اين نرم افزار از س در عم
كمك مى گيرد و مهم ترين تفاوتى كه در مقايسه با ابزار 
ترجمه آنالين گوگل دارد نيز در دسترس بودن هميشگى 

آن در ويندوز رايانه شماست.
نرم افزار Google Translate Client مي تواند 
خود را به نرم افزارهاى مختلفى همچون مرورگر اينترنتى 
ــما بچسباند تا در صورت نياز به ترجمه متون، بتوانيد  ش
ــاده، عمليات  ــا انتخاب متن مورد نظر و يك كليك س ب
ترجمه را به انجام برسانيد. همچنين در صورتى كه اين 
ــما تركيب كند  ــزار نتواند خود را با نرم افزارهاى ش نرم اف
ــود مى توانيد متن  ــه متون مورد نظر خ ــز براى ترجم ني
ــط نرم افزار قرار  ــه را كپى كرده و آن را در محي مربوط

دهيد تا عمليات ترجمه آغاز شود.
از كجا به كجا!

ــرويس  يكى از ديگر امكانات اين نرم افزار كه در س
ــت امكان  ــترس اس ــه آنالين گوگل نيز قابل دس ترجم
ــت. به اين ترتيب  ــخيص خودكار زبان متن اوليه اس تش
نه تنها نيازى نيست كه شما زبان اوليه متن را تشخيص 
ــورد نظرتان را  ــه آن به زبان م ــت ترجم داده و درخواس
صادر كنيد بلكه مى توانيد پس از تشخيص خودكار زبان 
ــه، به طور خودكار ترجمه متن را در زبانى كه عموما  اولي
ــاهده كنيد. اگر دقت  ــتفاده از آن تمايل داريد مش به اس
ــر كرديم كه به كمك  ــيد در ابتداى مقاله ذك كرده باش
اين نرم افزار امكانات بيشترى نسبت به سرويس ترجمه 
گوگل در اختيار شما قرار مى گيرد كه يكى از اين امكانات 

در اين بخش قابل مشاهده است. فرض كنيد قصد داريد 
ــاى مختلفى همچون چينى،  ــون مختلف را از زبان ه مت
ــپانيايى، پرتغالى، عربى، فرانسه، ژاپنى و... به  آلمانى، اس
ــى ترجمه كنيد، اما در صورتى كه متن اوليه  زبان انگليس
به زبان انگليسى باشد، ترجيح مى دهيد تا ترجمه فارسى 
ــه گوگل فقط  ــرويس ترجم ــاهده كنيد. در س آن را مش
امكان انتخاب زبان اوليه و زبان مقصد را خواهيد داشت، 
ــخص كنيد كه تمام  ــن نرم افزار مي توانيد مش ــا در اي ام
ــط نرم افزار تشخيص  زبان هايى كه به طور خودكار توس
داده مى شوند به چه زبانى ترجمه شوند و در صورتى كه 
زبان اوليه با زبان مقصد يكى بود نيز به چه زبان ديگرى 
ــود، به اين ترتيب اگر زبان مقصد را انگليسى  ترجمه ش
ــد، مى توانيد  ــى باش انتخاب كنيد و زبان مبدا نيز انگليس
ــر بگيريد تا هر زمان، زبان  ــى در نظ مقصد دوم را فارس
ــى بود ترجمه آن به زبان فارسى در اختيار  اوليه انگليس

شما قرار گيرد.
يادگيرى آسان

ــن نرم افزار در  ــط اي ــى از ديگر امكاناتى كه توس يك
ــوردارى از ابزار آموزش  ــرار مى گيرد برخ ــما ق اختيار ش
ــت. به كمك اين ابزار كه با كليك روى گزينه  زبان اس
Learner فعال مى شود، كلمات و عبارات ساده اى به 

ــما (مثال انگليسى) نمايش داده مى شود  زبان مادرى ش
ــز ترجمه همان عبارت به زبان مقصدى  و در زير آن ني
ــه براى ترجمه متون مختلف در نظر گرفته ايد نمايش  ك
ــما  ــه اين ترتيب اگر زبان مادرى ش ــد. ب داده خواهد ش
ــيد زبان آلمانى را ياد  ــى باشد و قصد داشته باش انگليس
ــد از منوى موجود در اين بخش گزينه  بگيريد، مى تواني
ــه  ــرده و ترجم ــاب ك EnglishـGerman را انتخ

عبارات مختلف به زبان آلمانى را مشاهده كنيد.
قابليت بي نظير

همان طور كه گفتيم اين نرم افزار از سرويس ترجمه 
ــى از داليلى كه  ــوگل كمك مى گيرد، اما يك آنالين گ
استفاده از آن را به شما پيشنهاد مى كنيم همين قابليتى 
ــت كه قصد معرفى آن را داريم! تاكنون براى ترجمه  اس
يك متن از يك سايت توسط سرويس ترجمه گوگل چه 

مراحلى را پشت سر مى گذاشتيد؟ 
ــريع ترين روش مى بايد متن مورد نظر را كپى  در س
ــايت  ــب جديد در مرورگر باز كنيد و به س ــرده، يك ت ك
ـــــده،  ش وارد    www.translate.google.com

ــر را در كادر مربوطه كپى و پس  ــپس متن مورد نظ س
ــاهده كنيد. اما با  ــان مقصد ترجمه را مش ــاب زب از انتخ
ــتفاده از قابليت تركيب نرم افزار  وجود اين نرم افزار و اس
ــف تنها كارى كه بايد انجام دهيد  با نرم افزارهاى مختل
ــت!  ــاب متن مورد نظر و كليك روى آيكن G اس انتخ
ــات خود در  ــا تركيب امكان ــت ب ــن نرم افزار قادر اس اي
ــوص مرورگرهاى اينترنتى  نرم افزارهاى مختلف به خص
ــپلورر، فايرفاكس، اپرا و... مراحل  همچون اينترنت اكس

ترجمه را در يك كليك ماوس خالصه كند.
ــه را انتخاب مي كنيد،  ــن وقتي تنها يك كلم همچني
ــكل  ــد چون 2 آيكن ديگر به ش ــگفت زده خواهيد ش ش
ــرد كه عالوه بر  ــاهده خواهيد ك ــروف Wو S را مش ح
ــده، امكان جست وجوى  نمايش ترجمه كلمه انتخاب ش
ــنامه ويكى پديا (كليك روى آيكن W  )  و  كلمه در دانش
  (S كليك روى آيكن) ــت وجوى سريع آن در گوگل جس

را نيز در اختيار شما قرار مى دهند.
ترجمه غيرماشيني

ــته  در نهايت نيز چنانچه ترجمه گوگل را قبول نداش
ــينى هيچ گاه جايگزين ترجمه  و عقيده داريد ترجمه ماش
انسانى نمى شود، مى توانيد روى آيكنى كه شبيه صورت 
انسان است كليك كنيد تا پس از مشاهده تعداد كلمات 
ــما دريافت  ــت از ش و هزينه اى كه بابت ترجمه قرار اس
ــانى را صادر كنيد. در اين  ــود، درخواست ترجمه انس ش
ــوط، متن مورد نظر  ــورت پس از پرداخت هزينه مرب ص
ــده و پس  ــاى حرفه اى ارجاع داده ش ــما به مترجم ه ش

ــرد. به اين ترتيب  ــما قرار مى گي ــه در اختيار ش از ترجم
ــراي دارالترجمه نداريد و پيش از  ــت وجو ب نيازى به جس
ارسال سفارش با توجه به تعداد كلمات موجود در ترجمه 
درخواستى شما، عمليات قيمت گذارى صورت مى گيرد.

تنظيمات حرفه اى
با استفاده از اين نرم افزار تنظيمات مختلفى در اختيار 
 Settings ــش ــه با ورود به بخ ــما قرار مى گيرد ك ش
ــان را در آن اعمال كنيد.  ــد تغييرات مورد نظرت مى تواني

برخى از اين تنظيمات به طور مختصر عبارتند از:
 ،G ــك روى آيكن ــا انتخاب متن و كلي ــه ب ـ ترجم
ترجمه با انتخاب متن و كليك چپ ماوس، ترجمه پس 

از انتخاب متن
ــى  ــراى دسترس ــى ب ــرور پروكس ــتفاده از س ـ اس

غيرمستقيم به اينترنت
ـ شروع خودكار با ويندوز

ـ به روز رسانى خودكار
ــره ترجمه، محل  ــفافيت پنج ــزان ش ــر در مي ـ تغيي
قرارگيرى آيكن G، اندازه قلم، رنگ زمينه و رنگ متن 

كادر ترجمه سريع
ــنامه  ــت وجو در دانش ــازى جس ـ فعال و غيرفعال س

ويكى پديا و سايت گوگل
ــه اى با تمام  ــك مترجم حرف ــه قصد داريد ي چنانچ
امكانات را لحظه به لحظه در كنار نشانگر ماوس تان در اختيار 
ــخه  ــنهاد مى كنيم همين امروز نس ــيد پيش ــته باش داش
ــگان اين نرم افزار را با حجمى در حدود 5 / 2مگابايت  راي

از لينك زير دريافت كنيد:
http://clicklinks.ir/30805a

ــخه بدون  ــن در صورت تمايل مى توانيد نس همچني
ــاز به نصب (Portable) نرم افزار را نيز از لينك زير  ني

دريافت كنيد:
http://clicklinks.ir/30805b

ترجمه رايگان متن
انتخاب كن، كليك كن، ببين!
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Mobile
موبايل

پژمان عاملي فرد
ــي كرده ايم كه  ــما معرف ــان هاي متعددي را به ش ــون پيام  رس تاكن

ــتند از يك تا چند مركز  ــتند و مي توانس هر كدام كارايي خاصي داش
ــكايپ  ــان عمومي از جمله ياهو، گوگل تالك، ام اس ان، اس پيام رس
ــوند. تعدد اين  ــرورهاي آنها متصل ش ــتيباني كرده و به س و... را پش
ــدن خدمات آنها مي شود  ــان ها باعث ايجاد رقابت و بهتر ش پيغام رس
ــتيباني بيشتر از  ــعي مي كنند عالوه بر پش به طوري كه هر كدام س
ــان، خدمات و گزينه هاي مفيدتري را در اختيار  ــايت هاي پيغام رس س
ــا Slick  نام دارد  ــي از اين برنامه ه ــود قرار دهند. يك ــب خ مخاط
كه برنامه اي از شركت نام آشناي Lonely Cat Games است؛ 
ــزو محبوب ترين نرم افزارهاي  ــركتي كه همواره نرم افزارهايش ج ش
گوشي هاي هوشمند امروزي بودند. اين پيغام رسان مبتني بر سيستم 
ــت و مي تواند روي 2 نگارش اين سيستم عامل،  ــيمبين اس عامل س
ــان  ــود. همچنين پيغام رس يعنيS60v3 و S60v5 نصب و اجرا ش
فوق قادر است از سايت ها و پيغام رسان هايي همچون ICQ،  ياهو،  
AIM، فيس بوك چت، MSN ،Jabber و گوگل تاك پشتيباني 

ــي از اين برنامه  ــت كه نگارش كند. (البته ذكر اين نكته ضروري اس
ــده تا دوستاني كه از اين  ــي هاي آندروييد عرضه ش مخصوص گوش

سيستم عامل استفاده مي كنند از اين نرم افزار بي بهره نمانند). حال كه تا 
ــنا شديد بد نيست كمي هم به جزئيات اين نرم افزار  حدودي با اين برنامه آش

بپردازيم.
نرم افزار Lonely Cat Games Slick نگارش 0/65

ــد، برنامه براي سيستم عامل هاي سيمبين است و  همان طور كه گفته ش
ــت قبل از نصب آن را ثبت و سپس نصب و اجرا كنيد. اولين بار كه  مي بايس
ــويد به طور خودكار به بخش تنظيمات اكانت ها وارد مي شويد.  وارد برنامه ش
اين همان صفحه اي است كه مي بايست مشخصات هر اكانت اعم از شناسه 
ــت  كاربري، رمز عبور و... را براي ورود به آنها وارد و ذخيره كنيد. الزم نيس
همه آن اطالعات را داشته باشيد يا همه جاي فرم را پر  كنيد، تنها هر بخش 

را كه الزم و احتياج داشتيد، تكميل كنيد.
ــط موبايل  ــت آنها را با دكمه وس ــس از وارد كردن اطالعات كافي اس پ

ــود از هر بار پركردن آنها معاف  تيك زده و ذخيره كنيد. اين كار باعث مي ش
ــدن به برنامه هم تنها آنهايي را كه تيك زده ايد  ــويد و در زمان وصل ش ش

به كار بيفتند. 
ــت  ــان طور كه مي دانيد برنامه نياز به اينترنت دارد و براي آن مي بايس هم
ــق GPRS يا از طريق درگاه هاي ارتباطي ديگر، اينترنت تهيه كنيد تا  از طري
ــردن مراحل باال به منوي  ــتفاده كنيد. پس از طي ك ــد از اين نرم افزار اس بتواني
ــان هايي را كه تيك زده ايد در  ــيد و فهرست پيغام رس اصلي برنامه خواهيد رس
اين قسمت مشاهده خواهيد كرد. كافي است روي هر يك از آنها كليك كرده، 
ــي اينترنت خود را انتخاب كنيد و منتظر بمانيد. برنامه به طور خودكار  دسترس

ــد و هر عملي را كه در پيغام رسان هاي  ــان مربوط متصل خواهد ش به پيغام رس
ــر مي توانيد انجام دهيد با اين برنامه نيز تا حدودي مي توانيد آنها را به  كامپيوت
ــال متن ها به دوستان خود، ارسال فايل،  ــانيد. كارهايي از قبيل، ارس انجام برس
ــخصي  ــت يا ش عكس و...، قراردادن توضيحات يا نمايه (آواتار)، افزودن دوس
ــت پيغام رسان و هر  ــت خود، افزودن پروژه هاي جديد به فهرس به فهرس
ــركت پيغام رسان اصلي در اختيار شما قرار  امكان مهم ديگري كه ش

مي دهد.
ــتد تا با صدايي  ــما پيغامي بفرس ــت يك نفر براي ش  كافي اس
خاص شما را مطلع كند. اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه 
ــي هاي موبايل امروزي طراحي شده و نمي توان  برنامه براي گوش

انتظار همه نوع امكانات را از آن داشت. 
ــان را انتخاب كرده و به  حال بايد هنگام اتصال چند پيغام رس
آنها متصل شويد. همه آنها در صفحه اول و به صورت جدا از هم 
نمايش داده مي شود، البته با منوهاي كامال متمايز از يكديگر كه 

قابل هم تشخيص باشند.
در حال كار كردن نيز مي توان به يك پيغام رسان ديگر وصل شد 
ــان ديگري را از كار انداخت. براي اين كار الزم نيست از  يا پيغام رس
ــويد، بلكه براحتي مي توانيد چند پيغام رسان بزرگ را  برنامه خارج ش

در يك صفحه كوچك موبايل بخوبي هدايت كنيد.
ــه تغيير آنها  ــرده يا مايل ب ــتباه وارد ك ــات آنها را اش ــر تنظيم اگ
ــت از گزينه Edit Account استفاده و تغييرات  ــتيد، كافي اس هس
ــد. گزينه Con,guraion نيز مربوط به تنظيمات  الزم را اعمال كني
پيغام رسان است و شما مي توانيد با گزينه هاي اين قسمت، كار با پيغام رسان را 

براي خود آسان تر كنيد.
 به عنوان مثال در فهرست ياهو مسنجر خود ممكن است نام صدها نفر از 
ــتانتان را داشته باشيد كه يافتن آنهايي كه روي خط هستند كمي دشوار  دوس
ــوند» مي توانيد  ــا كاربران آنالين نمايش داده ش ــت، با تيك گزينه «تنه اس
ــوند و بقيه به صورت مخفي  كاري كنيد كه فقط اين كاربران نمايش داده ش
ــد از گزينه هاي آپديت يا  ــد. در بخش امكانات هم مي تواني ــتم بمانن در سيس
ــه در اختيارتان قرار  ــا رنگ بندي هاي جذابي كه برنام ــاني برنامه ي به روزرس

مي دهد استفاده كنيد.
ــايت اصلي نرم افزار  ــخه اي از اين برنامه مي توانيد از س براي دريافت نس

استفاده كنيد.
http://clicklinks.ir/30806a

ــي بر  ــمند مبتن ــي هاي هوش ــه گوش ــس از عرض پ
ــافت در آمريكا مشخص شد كه  ويندوزفون7 مايكروس
ــي ها فروش بسيار كمي داشته اند به طوري كه  اين گوش

در روز نخست، تنها 40 هزار گوشي به فروش رسيد.
ــر پلتفرم  ــي هاي مبتني ب ــي نت، گوش به گزارش س
ــق AT&T و تي موبايل به بازار  ويندوزفون7، از طري

آمريكاي شمالي وارد شده اند. 

ــافت كه پس از يك وقفه طوالني  شركت مايكروس
ــه ويندوزموبايل 6/5، ويندوزفون7 را عرضه كرده  از ارائ
ــون دالر صرف  ــش از 100 ميلي ــد: «بي ــت، مي گوي اس

تبليغات اين سيستم عامل كرده ايم.»
ــن زمينه هيچ  ــافت در اي ــركت مايكروس هرچند ش
ــد فروش 40  گونه نظري ارائه نكرده، اما به نظر مي رس
ــي مبتني بر ويندوزفون7 در نخستين روز، در  هزار گوش

ــي مبتني بر آندروييد  ــه با فروش 160 هزار گوش مقايس
ــط گوگل يا فروش 270 هزار گوشي آيفون توسط  توس
ــال 2007 رقم پاييني باشد. البته مايكروسافت  اپل در س
ــتر در بازار گوشي هاي هوشمند پيشرو بوده، هم  كه پيش
اكنون سهم كمي از اين بازار دارد اما اميدوار است بتواند 
ــي هاي مبتني بر آندروييد رقابت كند و  با آيفون و گوش

سهم ازدست رفته بازارش را دوباره به دست آورد.

پيغام رسان هاي عمومي
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افراد مي توانند در ژاپن ميزان كالري غذا را با استفاده 
از گوشي هوشمندشان اندازه گيري كنند.

به گزارش موبنا، شركت ارتباطات NTT در توكيو 
كه در زمينه نرم افزارهاي موبايلي فعال است اعالم كرد، 
در حال ارائه نرم افزاري براي تحليل رنگ و شكل 100 
ــت كه در يك سرور ذخيره  هزار نوع غذاي مختلف اس

شده اند. 
اين نرم افزار سپس اطالعات مربوط به ميزان كالري 
ــامل يك  ــال مي كند كه ش هر غذا را براي كاربران ارس
ــتراك گذاري  ــات و به اش ــراي نمايش اطالع ــه ب گزين
اطالعاتي در رابطه با گوشت و رژيم غذايي با افراد ديگر 

ــان  ــت. به اين ترتيب افراد مي توانند ببينند دوستانش اس
ــري مصرف كرده اند يا بدانند كه براي گرفتن  چقدر كال

رژيم تنها نيستند.
ــته هم وجود داشته اما  نرم افزار رژيم غذايي در گذش
ــت كاربران ساالنه اطالعات غذايي و كالري را  الزم اس

به اين اطالعات بيفزايند.
به اين ترتيب كاربران مي توانند از غذا عكس بگيرند 
ــخص كرده و به  تا اين نرم افزار ميزان كالري غذا را مش

آنها كمك كند كه رژيمشان را حفظ كنند.
ــركت NTT مي خواهد نسخه بتاي اين نرم افزار  ش

را تا ژانويه سال آينده به شكل رايگان منتشر كند.

گوگل اعالم كرده طي تعطيالت سال نوي ميالدي، 
ــرويس هاي حمل و نقل هوايي  ــافراني كه از س به مس

استفاده مي كنند، واي فاي رايگان ارائه مي كند.
به گزارش zdnet، گوگل با تعدادي از شركت هاي 
هواپيمايي شامل ويرجين، AirTran و دلتا قراردادي 
ــگان منعقد كرده  ــرويس واي فاي راي ــي بر ارائه س مبن

است.
ــر (اواخر آبان ماه) تا دوم  ــه اين ترتيب از 20 نوامب ب
ــيم براي  ــرويس اينترنت بي س ژانويه (15 دي ماه) س

مسافران در ارتفاع 30 هزار پايي ارائه مي شود.
ــرويس  ــدام به ارائه س ــته نيز اق ــال گذش گوگل س

ــمس كرد.  امسال نيز  ــابهي براي تعطيالت كريس مش
ــرويس به انتشار و رشد مرورگر  قصد دارد با ارائه اين س

كروم خود كمك كند.

گوگل به مسافران هوايي، واي فاي رايگان مي دهد گوشي هاي هوشمند، كالري غذا را اعالم مي كنند 
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ويندوز فون 7 نفروخت!
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Linux
لينوكس

محمدرضا قرباني
ــس، قابليت هاي  ــدرن امروزي لينوك توزيع هاي م
ــران، گروه ها و  ــت كارب ــراي مديري ــوق العاده اي ب ف
دسترسي ها به صورت گرافيكي و ساده دارند، اما گاهي 
ــت دسترسي به رابط گرافيكي مقدور  اوقات ممكن اس
ــرور از راه دور) و اتصال از طريق  ــد (مديريت س نباش
ــده باشد. نكته مثبت اين است  كانال SSH برقرار ش
ــه مديريت كاربران از طريق خط فرمان نيز مي تواند  ك

انجام شود.
تمام عمليات الزم براي مديريت كاربران در لينوكس 

مي تواند با دستورات زير انجام شود:
id, useradd, usermod, userdel, groupadd, 
groupdel, groupmod, passwd
ــي وجود  ــتورات، در تمام توزيع هاي لينوكس اين دس
ــتور ممكن است  دارد و تنها در مورد گزينه هاي هر دس
ــر در مورد  ــود. اطالعات زي ــدا ش ــات جزئي پي اختالف

توزيع هاي مبتني بر رد هت جمع آوري شده است: 
اطالعات كاربر

ــتور id، اطالعات يك كاربر خاص را  مي توان با دس
به دست آورد. كاربرد اين دستور به صورت زير است: 

# id username
نكته: نشان # در ابتداي خط دستور، به اين معناست 

كه اين دستور بايد با دسترسي root وارد شود.
ايجاد كاربر

ــازد كه در ابتدا  ــر، مي تواند يك كاربر بس ــتور زي دس
غيرفعال است: 

# useradd ـ c My Example User username
# passwd username

ــتفاده  ــتور اول اس ــتور دوم را بعد از دس بنابراين دس
مي كنيم و براي كاربر يك كلمه عبور در نظر مي گيريم 
ــا كاربر را فعال كنيم. همچنين از گزينه هاي مفيد اين  ت

دستور مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ــراي ايجاد يك متن توضيحي براي  1ـ گزينه c– ب

كاربر
ــته پيش فرض كاربر  2ـ گزينه s– براي تعريف پوس
ــتفاده  ــن. در صورتي كه اين گزينه اس ــگام الگي در هن

نشود، پوسته پيش فرض سيستم استفاده خواهد شد. 
3ـ گزينه r– كاربر را به يك كاربر سيستمي تبديل 

مي كند (كه شناسه كاربري آن از 500 كمتر است)

را  ــر  كارب ــي  خانگ ــوري  دايركت  –d ــه  گزين 4ـ 
ــخص مي كند. اگر اين گزينه مشخص نشود، مسير  مش
ــر در نظر گرفته  ــراي كارب   home / username / ب

خواهد شد. 
ــاخه خانگي  ــراي توليد نكردن ش ــه M– ب 5ـ گزين
كاربر است. اين گزينه وقتي مناسب است كه اين شاخه 

از قبل وجود داشته باشد. 
همچنين براي ايجاد كاربري كه نمي تواند به پوسته 

وارد شود، دستور زير را وارد كنيد: 
# useradd ـc 
“This user cannot login to a shell” ـs 
 / sbin / nologin username
# passwd username

تغيير رمز عبور
براي تغيير رمز عبور يك كاربر، دستور زير را وارد كنيد: 
# passwd username

ــود،  ــه كاربري وارد ش ــتور بدون شناس اگر اين دس
رمزعبور كاربر فعلي تغيير خواهد كرد.

افزودن كاربر به گروه
ــاب  ــراي تغيير تنظيمات حس ــتور Usermod ب دس
كاربران به كار مي رود. براي اطالعات بيشتر صفحه راهنماي 

اين دستور را با وارد كردن دستور زير مطالعه كنيد:
man usermod

ــتور زير  ــه گروه، از دس ــزودن يك كاربر ب ــراي اف ب
استفاده مي شود: 

# usermod ـa ـG group1 username
ــر به گروه  ــت. كارب ــه a– گزينه اي حياتي اس گزين
ــه عضو ديگر  ــود، در حالي ك ــزوده مي ش group1 اف
گروه ها باقي مي ماند، اما اگر اين گزينه وارد نشود، كاربر 
ــروه group1 قرار مي گيرد و از بقيه گروه ها  تنها در گ

حذف مي شود. 
حذف كاربر از گروه

ــاس تر است. متاسفانه دستور  اين عمليات كمي حس
مستقيمي براي حذف كاربر از گروه وجود ندارد. بنابراين 
ــت  ــت گروه هايي كه كاربر در آنها عضو اس بايد فهرس

را بيابيد:

# id ـnG username
group1 group2 group3....

 usermod –G ــپس تمام گروه ها را در دستور س
ــت كاربر از آن  ــه جز گروهي كه قرار اس ــرار بدهيد، ب ق
ــود. بنابراين، اگر بخواهيم كاربري را از گروه2  حذف ش

حذف كنيم، دستور زير را وارد مي كنيم: 
# usermod ـG group1،group3,... username

قفل و باز كردن كاربران
از ديگر ويژگي هاي دستور usermod مي توان به 
ــاره كرد. براي قفل كردن  ــل و باز كردن كاربران اش قف

يك كاربر دستور زير را وارد كنيد: 
# usermod ـL username

و براي باز كردن وي، دستور زير را: 
# usermod ـU username

حذف كاربر
ــتور مستقيم انجام مي شود.  حذف كاربر از طريق دس
براي حذف كاربر و شاخه خانگي و تنظيمات ايميل وي، 

دستور زير را وارد كنيد: 
# userdel ـr username

ايجاد گروه
ــتفاده  ــتور زير اس ــراي ايجاد گروه، مي توان از دس ب

كرد:
# groupadd groupname

همچنين با وارد كردن گزينه r– مي توان اين گروه 
را به يك گروه سيستمي تبديل كرد (شناسه گروه كمتر 

از 500 خواهد بود).
تغيير نام گروه

ــتور  دس از  ــوان  مي ت ــروه،  گ ــام  ن ــر  تغيي ــراي  ب
groupmod استفاده كرد:

# groupmod ـ n newgroupname groupname
ــتقيم  ــتور مس همچنين براي حذف يك گروه، از دس

groupdel استفاده كنيد:

# groupdel groupname
ــذف كنيد  ــي كاربر را ح ــروه اصل ــد گ ــر بخواهي اگ
ــت)، بايد  ــاوي و همنام با نام كاربر اس (كه معموال مس
ــتر خود كاربر را حذف كرده باشيد. اطالعات بيشتر  پيش
ــتور يافت، اين  ــه راهنماي هر دس ــوان در صفح را مي ت
ــت كاربران  ــه و حياتي مديري ــا امور پاي ــات تنه اطالع

بودند.

مديريت كاربران در لينوكس

ــتم عامل هاي لينوكسي، اصال دشوار  آموزش سيس
ــتند كه  ــت. در حقيقت بايد گفت اين والدين هس نيس
ــد علوم پايه را به كودكان خود آموزش دهند.  مي خواهن
اگر كودكي از حل مسائل رياضي مبتدي خسته شده و 
نياز به تفريح دارد، يا ديگر نمي توان او را راضي كرد كه 
ــيله خوبي براي تدريس است، بهتر  كاغذ و خودكار وس

است به سراغ كي دي اي و بسته آموزشي آن برويد.
ــي KDE براي پر كردن  بسته نرم افزاري آموزش
ــت: نرم افزارهاي كوچكي  همين خأل به وجود آمده اس
ــن نرم افزارها براي  ــتند. اي ــده هس ــه طبيعتا آموزن ك
ــوده و نگارش تحت  ــه فوق العاده ب ــس علوم پاي تدري

ويندوز و لينوكس آنها نيز موجود است. 
رياضيات ساده

ــي دي اي،  ك در  ــات  رياضي ــاژول  م ــاده ترين  س
ــرها را به شكلي چشم نواز  ــت كه كس KBruch اس

ــاده آن، به  ــد. در حالت س ــودكان آموزش مي ده ــه ك ب
ــوزش مي دهد.  ــر را آم ــاده كس دانش آموزان مفاهيم س
ــائل پيچيده تر  ــس از آن مي توانند مس ــوزان پ دانش آم
ــه اي، تبديلي،  ــباتي، مقايس ــر را از نقطه نظر محاس كس

فاكتورگيري و درصدگيري بياموزند. 
ــن مي تواند با مطرح كردن  اين نرم افزار عالوه بر اي

پرسش هاي كوچك، رياضيات هم آموزش بدهد.
ــي كي دي اي،  ــر از نرم افزارهاي رياضيات ــي ديگ يك
ــوزان در آن مي توانند نقطه،  ــت كه دانش آم KIG اس

ــياي دوبعدي را  ــردار، دايره و ديگر اش ــط، نيم خط، ب خ
ــن نرم افزار،  ــاي مهم اي ــند. از كاربرده ــر بكش به تصوي
ــال، دو خط را در نظر  ــت. به عنوان مث آموزش جبر اس
ــد. نقطه قرمز،  ــه در محلي با هم تالقي دارن ــد ك بگيري
ــت و مختصات خط ها نيز نشان  نقطه تالقي دو خط اس

داده شده است. 

ــه كي دي اي به  ــت ك ــات تنها موضوعي نيس رياضي
دانش آموزان ياد مي دهد. اين بسته، نرم افزار هيجان انگيز 
ــام كلزيوم دارد كه جدول تناوبي مختصات  ديگري به ن
را آموزش مي دهد. همچنين قابليت نمايش شبيه سازي 
ــائل  ــده اتم ها و مولكول ها را نيز دارد و مي تواند مس ش

شيمي را حل كند.
ــزار  اب ــا  ب ــد  مي توانن ــن  همچني ــوزان  دانش آم
ــه فراگيري اين ابزار  ــرده و ب KGeography كار ك

ــتيباني كرده و  ــزار نواحي زيادي را پش ــد. اين اب بپردازن
بر اساس سيستم كوئيز آموزش مي دهد. 

ــوان نرم افزار Anki را  ــته مي ت همچنين در اين بس

ــي از نرم افزارهاي مفيد آموزش زبان  پيدا كرد كه يك
ــنهادهاي  ــنين مختلف، پيش ــت. اين ابزار براي س اس
ــتاني تا  ــه مي توان آن را از پيش دبس مختلفي دارد ك
ــگاهي تنظيم كرد و با اين نرم افزار تئوري  سطح دانش

گراف ها را فرا گرفت.
ــيار لذت بخش و ساده است و  ــتفاده از اين بسته بس اس
براي تمام كساني كه مي خواهند به عنوان وسيله اي كمك 
ــتفاده كنند، توصيه مي شود. براي  ــي از كامپيوتر اس آموزش
ــايت زير  ــتر با اين پروژه به وب س ــنايي و مطالعه بيش آش

برويد: 
http: /  / edu.kde.org

بررسي نرم افزارهاي آموزش علوم پايه منبع باز

KDE آموزش به شيوه



بازي ها ارزان مي شوند

نسل جديد بازي هاي كامپيوتري گران شده و قيمت 
آن از 40 تا 50 دالر بيشتر مي شود. برايان فارل، رئيس 
ــاي جديد خود را از  ــالم كرد قيمت بازي ه THQ اع

ــب تر با  ــيار مناس ميزان 59 دالري فعلي به قيمتي بس
ــش  ــران كاه ــعه دهندگان و ناش ــت توس ــظ رضاي  حف

خواهد داد.
ــش در كنفرانس  ــزارش 1Up فارل چندي پي به گ
ــرگرمي هاي ديجيتال BMO گفت: «سرمايه گذاران  س
اين عرصه بايد بدانند كه باالبردن قيمت مالك موفقيت 
نيست بلكه كاربر داشتن، عنصر كليدي است. اين همان 

چيزي است كه بايد از چين و كره ياد بگيريم.»

گران توريسمو 5 باالخره آمد

گران توريسمو5 باالخره در انگليس و آمريكا عرضه 
ــد. اين بازي به زودي در استراليا نيز عرضه مي شود.  ش

در اين بازي 1031خودرو و 71 جاده وجود دارد.
ــين هاي  ــپات، در اين بازي ماش به گزارش گيم اس
ــورد كا وجود دارد  ــورد و ف ــه اي همچون هوندا آك پاي
ــك الرن اف وان.  ــه الگو و م ــا المبورگيني مورچي ت
ــه در اين بازي  ــن بازي تاييد كرد ك ــر اي همچنين ناش
ــنجي وجود دارد و نقشه ها به  ــتم دايناميك هواس سيس

صورت كامال پويا تغيير آب و هوا مي دهند. 
ــال 2006 براي  ــمو5 در س ــران توريس ــرار بود گ ق
كنسول پلي استيشن3 عرضه شود كه به داليل مختلف 

عرضه آن به تعويق افتاد.

كارتون اساسين مي آيد
ــبكه اكس باكس اليو و  ــت در ش اين هفته قرار اس
پلي استيشن3، انيميشني از بازي اساسين كريد عرضه 
شود. ماجراي اين انيميشن بين قسمت هاي 2 و 3 اين 

بازي اتفاق مي افتد.
به گزارش 1UP، اين انيميشن، «تسلط» نام دارد و 
ــت درباره ازيو آديتوره، قهرمان داستان اساسين  قرار اس
ــن  ــت انيميش ــد. همچنين قرار اس ــد2 به بعد باش كري
ــخصيت منفي بازي، يعني سزاره  ديگري با مضمون ش
بورگيا نيز ساخته شود. بازي بعدي اساسين كريد انتهاي 

ماه جاري ميالدي عرضه مي شود.

me
اخبار

با

ــونيك  ــه اي وفادارانه، اما ناپايدار س ــس از دنبال پ
 ،(Sonic the Hedgehog) ــي4  جوجه تيغ
ــونيك كالرز (Sonic Colours) غافلگيركننده  س
ــت. در اين دنباله،سونيك ظاهر سه بعدي جديدي   اس

ــريعي دارد.  ــن خوب و س ــرده كه اكش ــي ك را طراح
قابليت هاي پرزرق و برق جديدي هم به بازي اضافه 
ــده اند، هر چند فرمول اساسي سونيك را زير سوال  ش
ــتفاده از  ــت آوردن حلقه و اس نمي برند و هنوز به دس

ــريع، كليد اصلي  ــكوبازي فوق س ــا در اين س ربات ه
ــونيك كالرز در ميان سونيك هاي قبلي كه  است. س
بعضا يك شاهكار و گاهي يك نااميدي بودند، نسخه 

خوبي است.

محمدرضا قرباني
ــس از ديگري  ــه دار يكي پ ــي بازي هاي دنبال وقت
ــازي تا حد  ــطح ب ــوند و س ــت روبه رو مي ش ــا موفقي ب
ــك از آنها با موجي از  ــاده اي باال مي رود، هر ي فوق الع

انتظارات همراه است. 
 (Call of Duty: Black Ops) عمليات سياه
ــتثني نيست و توانسته تا حد بسيار  نيز از اين قاعده مس

زيادي انتظارات را برآورده كند. 
ــي هيجان انگيز و  ــت از گيم پل ــن بازي پر اس كمپي
ــط اصلي بازي را حفظ  ــته اند خ متفاوت كه خوب توانس
ــد. بازي چند نفره آن نيز با چند قابليت جديد عرضه  كنن
ــي اوليه آن نيز طوري طراحي  ــده است. بازي آموزش ش
شده كه تازه كارها هم بتوانند در كنار حرفه اي ها به خوبي 
ــياه را مي توان يكي از  ــذت ببرند. عمليات س ــازي ل از ب
پرقابليت ترين بازي هاي عرضه شده در تاريخ بازي هاي 
ــي از بهترين  ــك يك ــت كه بدون ش كامپيوتري دانس

بازي هاي اكشن تيراندازي امسال هم خواهد بود.
كمپين تك نفره بازي در دهه 60 ميالدي مي گذرد و 
فضا، فضاي جنگ سرد در نواحي اي چون كوبا، روسيه 
ــازي يك عامل  ــما در نقش اصلي ب ــت. ش و ويتنام اس
ــتيد كه قرار است ماجراهاي شما در  نهاني و موثر هس
بازي تكه هاي پازلي باشد كه به پيشبرد داستان كمك 
مي كند. داستاني كه توسط بازداشت كنندگان شما روايت 
ــت از همين طريق از شما بازجويي  ــود و قرار اس مي ش
ــد. هر مرحله از بازي در يك خاطره مي گذرد و اين  كنن
ماموريت ها به آرامي لحظاتي را خلق مي كنند كه داستان 
را كامال اريجينال مي كند. نگاه و ديد گنگ شما از ماجرا 
كه بايد آنها را به ياد بياوريد و همچنين جلوه هاي ويژه و 
صداگذاري فوق العاده اين لحظات، گاهي اوقات حتي در 
وسط ماموريت نيز پيش مي آيد و حس عجيبي از عدم 
قطعيت در روايت را منتقل مي كند كه هم غافلگيركننده 

است و هم لذت بخش.
ــت و ماموريت ها  ــا، خطي نيس ــان بازجويي ه جري

ــي اتفاق مي افتد. فرار  در بخش هاي مختلف جغرافياي
ــت كه  ــيه يكي از مراحل اس ــك از زندان روس دراماتي
ــدم بجنگيد و بعد  ــس از آن، بايد در خط مق ــت پ درس
ــت، نبردهاي  ــهري و در نهاي ــگ چريكي داخل ش جن
مخفي كوهستان. محيط بازي با جزئيات كامل طراحي 
شده و به جز يكي دو سكته فني (مثل نقاط چك پوينت 
ــه لذت بردن از بازي  ــب و غريب) باقي لحظات ب عجي
ــل پياده، يكي دو مرحله هم  مي افزايد. عالوه بر مراح
روي نفربر و تانك مي گذرد كه در برخي از آنها تفنگدار 

و در برخي ديگر مواظب پشت سر هستيد. 
در كمپين بازي، همه چيز به جز گذر زمان مناسب 
است. كمپين بازي كمي بيشتر از 6 ساعت است و اين 
ــيار كمي است. از طرف ديگر بازي چند نفره  مقدار بس
ــيوه بازي كردن، جذابيت  ــته اصلي ش آن، با حفظ هس
خود را حفظ كرده است. در اين بازي با حضور مناسب 
ــطح خود،  ــا امتياز مي گيريد و با باال بردن س در نبرده
ــراي مجهز كردن  ــب تري ب به روش هاي بهتر و مناس
ــه ها به روز  ــالح ها و نقش ــت پيدا مي كنيد. س خود دس
ــادي در نبردهاي آنالين به  ــوند و جايزه هاي زي مي ش
ــدي بازي آنالين،  ــت مي آوريد. عنصر جديد و كلي دس
امتيازهايي به جز تجربه (Experience) هستند كه 

Call of Duty Points ناميده مي شوند.

ــن امتيازها و جمع كردن آنها  ــت آوردن اي  با به دس
مي توانيد افزونه هاي مناسبي براي تفنگ ها تهيه كرده 

و به چاشني لذت تان بيفزاييد. 
ــد در 2 مكانيك  ــاي كال آو دوتي مي توانن امتيازه
ــوند. يكي از اين بخش هاي  جالب ديگر نيز مصرف ش

ــما 50 امتياز  ــت. مثال ش ــب، كركري خواندن اس جال
ــود  مي دهيد تا يك هدف جديد در بازي برايتان باز ش
ــي محدود انجام دهيد كه  ــك كار خاص را در زمان و ي
ــت خواهيد آورد،  ــد، 100 امتياز به دس ــر چنين كني اگ
ــان را داده ايد. بخش  ــورت 50 امتيازت ــر اين ص در غي
قراردادهاي بازي هم امتيازهاي زيادي دارد و مثال براي 
5 هدشات پشت هم بدون مردن، 250 امتياز مي دهيد 
ــوار را با موفقيت به پايان  و در صورتي كه اين كار دش
ــانيد، 3500 امتياز مي گيريد و 3500 امتياز تجربه  برس
ــابتان اضافه مي شود. مي توان در يك زمان  نيز به حس
ــن قراردادها مدام  ــت. اي تا 3 قرارداد را فعال نگه داش
ــتند و هيچ وقت گرفتار قراردادهاي  در حال تغيير هس

تكراري نخواهيد شد. 
ــا در ماموريت هاي  ــن قرارداده ــه اي ــور ك همان ط
ــتند كه  ــاني كاربرد دارند، مراحلي از بازي هس غيرانس
ــراي ورود به يك تورنمنت، بايد از امتياز خود ورودي  ب
ــب كنيد. در يك تورنمنت  ــد تا جايزه بزرگي كس بدهي
شايد تنها سالح شما تفنگ سبك باشد و در تورنمنتي 
ديگر، تمام تجهيزات را با خود حمل كنيد. جايزه بين 3 
نفر اول تقسيم مي شود و باقي بازنده به شمار مي روند. 
اين يعني در بازي چندنفره كال آو دوتي، هر كسي كه 
ــت و سالح هاي بهتري براي  بهتر بازي كند برنده اس
ــت و پا مي كند و طبيعتا لذت بيشتري هم  خودش دس

از بازي مي برد.
ــازي قبل كال آو دوتي، جهان در جنگ، حالت  در ب
ــده بود كه در اين بازي دوباره شاهد  زامبي ها اضافه ش
ــمن نامرده  ــد عليه موج حمالت دش ــتيد و باي آن هس
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جنگ سرد خيلي هم سرد نيست!

مرور خاطرات جنگ

هيچ چيز جاي يك سكوبازي اصيل را نمي گيرد

يك كليشه خوب
Sonic Team :توسعه دهنده

Sega :ناشر
ژانر: سكوبازي

Wii :بستر
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Gam
بازي موبايل

بازى آنالين

بازي هاي تابستاني
ــتان  زمس ــه  ك ــاال  ح
ــد و  ــم از راه مي رس كم ك
ــر خبري از هواي گرم  ديگ
ــتان  و آفتاب پرقدرت تابس
ــتن يك بازي  نيست، داش
ــتاني در گوشي تلفن  تابس
همراه مي تواند جالب باشد. 

بازي هاي تابستاني توليدي Epyx، اتفاق هاي جالبي در 
خود دارد، موسيقي اش دل انگيز است و مي توان رويدادها 

را حتي به صورت چند نفره نيز انجام داد.
بازيخورهاي قديمي حتما زمان كمودور64 را به خاطر 
 Decathlon ــاي اين چنيني مثل مي آورند كه بازي ه
چقدر هيجان به آن دستگاه كوچك و ساده مي آورد. حاال 
ــور كنيد. اين  ــي موبايل تص ــن لذت را در يك گوش همي
ــتاندارد دووميداني است.  بازي همانند ديگر بازي هاي اس
ــكني وجود دارد كه آنها  ــداد مختلف براي ركوردش 7 روي
ــت سر هم بازي مي كنيد. همچنين مي توانيد براي  را پش
ــت رويداد را به تنهايي  ــود ركورد هر كدام از اين هف بهب

بازي كنيد.
گرافيك اين بازي، براي يك بازي موبايل فوق العاده 
است و پس زمينه ها و انيميشن ها مناسب طراحي شده اند 
ــت. ضرباهنگ  و حركات كاراكترها نرم و بدون ايراد اس
ــفرهاي كوچك درون  ــت و براي س ــريع اس اين بازي س

شهري مناسب مي باشد.

شاه را غذا بدهيد
پركردن شكم پادشاهان و درباريان از قديم دردسري 
براي آشپزان بوده است. بازي شاه را غذا بدهيد، از همين 
ــمه گرفته است. در اين بازي ساده هدف  موضوع سرچش
ــد كيك ها را روي هم  ــت كه تا آنجا كه مي تواني اين اس
ــد. وقتي كه به  ــم برخورد نكني ــار كنيد و به موانع ه انب
ــاه  ــيديد، حاال بايد ش باالترين حد ممكن جمع آوري رس
ــرل كنيد كه تا جايي كه مي تواند كيك بخورد! در  را كنت
ــدن مهارت،  اين بازي، حركات تركيبي، آيتم ها و بهتر ش

ارتقاي تجهيزات و نشان لياقت نيز وجود دارد.
ــك داخل بازي  ــگر كي ــن مي توان از ويرايش همچني
ــتفاده كرد تا كيك مخصوص سرآشپز را با سليقه خود  اس
ــازي آنالين اين  ــت كنيد. از نكته هاي جالب اين ب درس
است كه كيك هاي برگزيده ويرايشگر در نگارش آيفون 
ــوند، حضور  ــازي كه در آينده نزديك عرضه مي ش اين ب
ــرگرم كننده به لينك  ــت. براي اين بازي س خواهند داش

زير برويد: 
http: /  / www.feedtheking.com

ازي

ــر رباتنيك (همان  ــازي در دنياي پارك مانند دكت ب
ــت به دليل  ــذرد. وي معتقد اس ــروف) مي گ اگمن مع
ــده و براي جبران آن، اين پارك  جرايمي كه مرتكب ش
ــود اين  ــخص مي ش ــت. هر چند مش را ايجاد كرده اس
پارك ابزار ديگري براي امور شيطاني وي است. اگمن 
ــت  ــپ اس ــه دنبال مراوده با نژادي بيگانه به نام ويس ب
ــال خنثي كردن اين كار وي  ــونيك و تيلز، به دنب كه س
هستند. تنها كار الزم براي خنثي كردن آقاي اگمن اين 
ــت كه در پارك با سرعت بدويد و ويسپ ها را ناكام  اس
بگذاريد. البته پس از مدتي به اين داستان سردستي كه 
ــرد، عالقه مند خواهيد  ــادگي بيش از حد رنج مي ب از س
شد. شايد اين ديالوگ اگمن خنده دار باشد كه مي گويد: 
«من مي دونم كه هر دفعه اين رو مي گم، ولي اين دفعه 

واقعا چيزي جلوي منو نمي گيره!»
ــه بازي در 6 دنيا با تم هاي مختلف مي گذرد  صحن
ــتان شيرين و پارك آكواريوم از  و در ميان آنها، كوهس
همه جالب ترند. مراحل بازي با خالقيت و رنگ آميزي 
مناسبي طراحي شده است. طراحي ها هنرمندانه است 
و در كنسول وي مي توان يكي از بهترين طراحي هاي 
محيط بازي را به سونيك كالرز داد. در يكي از مراحل 
ــارج از جو بازي  ــه فضاي خ ــبيه ب كه در محيطي ش
ــي مي افتيد. در  ــد، قطعا ياد سوپرماريوگاالكس مي كني
ــونيك كامال زنده  ــن هاي س نماهاي نزديك، انيميش
ــده اند ولي مشكل آنجاست كه فقط زماني  طراحي ش

ــرد كه يا در  ــر را خوب برانداز ك ــود اين كاراكت مي ش
ــه اول هر مرحله  ــيد، يا يكي دو ثاني دموي بازي باش
ــتر مواقع، دوربين آنقدر عقب مي آيد كه  باشد. در بيش

مسير روبه رو را بتوانيد خوب ببينيد.
ــبه دوبعدي و  ــور كل در فضايي ش ــه ط ــازي ب ب
ــونيك با سرعت  ــت كه س ــه بعدي اس در محيطي س
خارق العاده خود مراحل مختلف را پشت سر مي گذارد. 
ــه همه اين  ــادي مي افتد ك ــل، اتفاقات زي بين مراح
ــپ ها  ــود. ويس ــپ ها نمي ش ــات محدود به ويس اتفاق
ــتند كه بازي بر اساس آنها نامگذاري  رنگ هايي هس
ــپ ها را آزاد مي كنيد، سونيك  ــده است. وقتي ويس ش
ــا قابليت  ــتفاده كرده ت ــپ ها اس ــد از اين ويس مي توان
جديدي بر اساس رنگشان دريافت كند. اين قابليت ها 
ــكي كه تا  ــبه پروازي گرفته تا حالت موش از حالت ش
ارتفاعات زياد شما را پرتاب مي كنند، متغير است. اين 
قابليت ها هر چند رنگ و بويي تازه به سونيك داده اند، 
ــريع رفتن سونيك  ــدن و س اما هيچ چيز مثل گلوله ش
ــه طور خاص  ــپ ها ب ــت. ويس لذتبخش و مفيد نيس
ــمار مي روند كه  ــازي به ش ــني هاي لذتبخش ب چاش

ضروري نيستند و نبود آنها مشكلي ايجاد نمي كند.
ــازي كار خاصي انجام  ــرل حركتي ب ــتم كنت سيس
ــا مي توانيد  ــته وي، تنه ــد و با تكان دادن دس نمي ده
ــپ ها را كنترل و فعال كنيد. هر چند پياده سازي  ويس
خوبي انجام نگرفته و مي توانيد با يك تكان معمولي، 

از لبه پرتگاهي خودتان را بي خودي پايين بيندازيد. 
ــيقي آن  ــت و موس ــب اس صداگذاري بازي مناس
ــرعت گرفتن و سكوبازي در  انرژي خوبي را هنگام س
ــيرهاي پرزرق و برق بازي منتقل مي كند. تنوع و  مس
ــت مناطق بازي هنگام نبرد با غول آخرها، تنها  خالقي
نقطه ضعف چشمگير بازي است. بازي دو نفره آن نيز 
ــوص به نام Game Land دارد  يك منطقه مخص
ــتگاه بازي مجازي به نام شبيه ساز سونيك  كه در دس
ــن مي گذرد. اين حالت بازي، به جاي اين كه يك  اگم
ــد بيشتر جنبه خوشگذراني مقطعي  ويژگي كليدي باش
دارد و هرگز به پاي لذتي كه از كمپين بازي به دست 
ــازي دو نفره آن هم  ــيد. مراحل ب مي آيد، نخواهد رس
زشت طراحي شده و گاهي اوقات نمي توان به سادگي 
ــير عبور كرد. اگر يك بازيكن از دور خارج  از يك مس

شود، نفر ديگر تنها مي ماند. 
ــاعت  تمام مراحل بازي در مدت زماني حدود 10س
ــد، اما مي توان با بازي مجدد مراحل،  به پايان مي رس
ركورد امتياز هر مرحله را افزايش داد. هر چند سيستم 
اسكوربورد آنالين آن خيلي تهييج كننده نيست و ميل 
خاصي براي قراردادن امتيازها در وب ايجاد نمي كند. 
ــاي اخير آن براي  ــه ديگر بازي ه ــبت ب اين بازي نس
ــده و طرفداران  ــول وي، خيلي خوب طراحي ش كنس

نبايد آن را از دست بدهند.
منبع: گيم اسپات

ــه در اين  ــه ها و كاراكترهايي ك ــد. نقش ــت كني مقاوم
ــس و حال ديگري به  ــت مي توان انتخاب كرد، ح حال
ــتر بخش هاي  فضاي بازي مي دهد. با اين وجود، بيش
ــابه با حالت قبلي است و اين تنها حالت  اين حالت مش
بازي كال آو دوتي است كه مي توان عليه كامپيوتر و تا 
4 نفر بازي كرد. تنها حالت همكاري ديگر آن، سيستم 
ــت كه تعداد  ــيم تصوير و بازي 4 نفره آفالين اس تقس

ماموريت هاي اندكي دارد.
ــري بازي وجود  همچنين دو حالت جديد در اين س

ــتر قابليت هاي هسته اصلي بازي  دارد كه در آن از بيش
استفاده شده است. بخش آموزش نبرد، محيط آناليني 
را شبيه سازي مي كند كه دشمنان شما كامپيوتر هستند 
ــن كرد، به اين  ــختي بازي را تعيي ــوان در آن س و مي ت
ــاني نخواهيد  ــراغ رقباي انس ــت خالي به س ترتيب دس
ــاز جمع كرد  ــه نيز مي توان امتي ــت. در همين مرحل رف
ــت و  ــت. حالت ديگر، تئاتر اس ــتري گرف و تفنگ بيش
ــود را ببينيد، از آنها  ــد در آن بازي هاي قبلي خ مي تواني
عكس بگيريد و با جامعه هواداران اين بازي به اشتراك 
بگذاريد. همچنين مي توان بخش هاي مختلف بازي را 
به هم چسباند و يك كليپ 30 ثانيه اي درست كرد و به 
ــان داد. گفتني است اين بازي را مي توان به  ديگران نش
شيوه استريوسكوپيك 3بعدي نيز بازي كرد و اگر كابل، 

عينك و تلويزيون مناسب داشته باشيد، لذت دوچنداني 
نصيبتان خواهد شد. 

هر چند اين بازي نتوانسته استانداردهاي خودش را 
ــرد، اما به نوبه خودش  ــري موجود بب خيلي باالتر از س
فوق العاده است. حالت هاي جديد و مكانيك بازي انرژي 
خوبي تزريق مي كنند و كمپين جديد آن يكي از بهترين 
ــده  ــت كه تاكنون در بازي ها عرضه ش كمپين هايي اس
ــت. در اين بازي تقريبا تالش شده همه جور سليقه  اس
را راضي نگه دارند و البته به خوبي هم از عهده اين كار 
برآمدند. شايد تنها نكته بد بازي، كوتاه بودن كمپين آن 
ــه با لذتي كه در بازي آنالين انتظار  باشد كه در مقايس

آدم را مي كشد، كامال قابل اغماض است.
منبع: گيم اسپات
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Treyarch :توسعه دهنده

Activision :ناشر

ژانر: تيراندازي اكشن اول شخص

Xbox 360، PS3، DS، Wii، PC :بستر
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IT  
فناوري اطالعات

سعيد نورى آزاد
ــتفاده مي كنيد؟ از  ــخصى داريد؟ از اينترنت اس رايانه ش
ــاى كاربردى بهره مى بريد؟ براى امنيت اطالعات  نرم افزاره
ــرگرمى هاى رايانه اى  ــرى كرده ايد؟ س ــتم خود فك و سيس
ــما جذاب است؟ در سازمان خود توانسته ايد از رايانه  براى ش
ــا از خدمات الكترونيكى  ــتفاده كنيد؟ آي و راهكارهاى آن اس
ــتفاده مى كنيد؟ اگر جواب شما به  شركت ها و سازمان ها اس
اين سواالت مثبت است، نمايشگاه الكامپ مى تواند برايتان 

مفيد و جذاب باشد.
روى خط الكامپ 

ــف عبارت  ــپ ELECOMP مخف ــالح الكام اصط
 Electronics, Computer & E-Commerce

و به مفهوم نمايشگاه بين المللى الكترونيك، رايانه و تجارت 
ــاالنه در محل دائمى  ــه صورت س ــت كه ب الكترونيكى اس

نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شود.
شانزدهمين الكامپ با حضور حدود 450 شركت مختلف 
ــاحتي بالغ  ــف فناوري اطالعات در مس در حوزه هاي مختل
ــال در محل  ــزار مترمربع از 17 آبان امس ــر حداقل 21 ه ب
ــگاه هاي بين المللي آغاز به كار كرد و 20 آبان به كار  نمايش
ــووالن  ــان داد. فضاي اختصاص يافته به گفته مس خود پاي
برگزاري نمايشگاه، رشد 30 درصدي داشته اما باز هم برخي 
ــدن ظرفيت موفق به حضور  فعاالن اين حوزه به دليل پر ش

در نمايشگاه نشدند.
آمار دقيق ارائه نشد

طبق اصل گزارشنويسى از نمايشگاه ها، بايد آمار تفكيك 
شده اي از شركت كنندگان بدهيم اما اين آمار توسط مجرى 
ــى مانند دولت  ــد. در كل موضوعات ــگاه ارائه نش اين نمايش
ــانى و  ــخت افزار، نرم افزار، خدمات اطالع رس الكترونيك، س
ــگاه تفكيك و  ــى، امنيت، لوازم جانبى در اين نمايش دسترس

عرضه شده بود.
ــداد  ــترين تع ــزار، بيش ــده نرم اف ــركت هاي توليدكنن ش
شركت كنندگان را داشتند و محصوالت خود اعم از بازي هاي 
رايانه اي، نرم افزارهاي امنيتي و سيستم هاي مديريتي، مالي 
ــابداري را به معرض نمايش گذاشته بودند. بازي هاي  و حس
ــك از پرطرفدارترين محصوالت فناوري  رايانه اي كه بي ش
ــتر  ــت در الكامپ 2010 داراي جايگاه ويژه اي بود و بيش اس
ــركت كنندگان بازي هايي را مطابق احوال مخاطبان خود  ش
ــركت هاى  ــط ش ــده توس همچون بازى هاى ايرانى ارائه ش

داخلى عرضه كرده بودند.
پهناى باند به 470 گيگابيت خواهد رسيد 

روى خارجى ها حساب نكنيد
ــگاه تاكيد  ــم افتتاحيه اين نمايش وزير ارتباطات در مراس
كرد كه بحث فناوري اطالعات شاه بيت اصلي هدفمندسازي 
ــعه فناوري  ــات حجيم و توس ــه اطالع ــت و هم يارانه هاس
اطالعات بايد با مديريت و توسعه اين بخش صورت بگيرد.

ــان اين كه راهبردهاي اصلي  مهندس رضا تقي پور با بي
ــت و فناوري بومي  ــعه صنع ــروه فاوا بر مبناي توس در كارگ
ــعه فناوري اطالعات شكل گرفته است، اظهار كرد:  در توس

ــور در اين حوزه نبايد بر منابع  ــت كه كش راهبرد اول اين اس
ــورهاي ديگر  ــركت هاي صاحب صنعت در كش خارجي و ش
تكيه كند ولي بايد دانست كه اصلي ترين راهبرد همان توسعه 

صنعت و فناوري بومي است.
وى درباره پهناي باند و برنامه هاي اين وزارتخانه گفت: 
ــاختي ICT است كه تا  پهناي باند يكي از حوزه هاي زيرس
ــاهد تحقق 2 برابر شدن ظرفيت ها نسبت به قبل  امسال ش
ــن ميزان نيز به 470 گيگابيت بر ثانيه  بوديم و اميدواريم اي
افزايش يابد كه مي تواند جوابگوي همه فعاليت هاي موجود 

در كشور باشد.
ــان كرد:  ــرح دوركاري هم خاطر نش ــور درباره ط تقي پ
ــته به  ــت با وزيران خود از آنها خواس رئيس جمهور در نشس
معاونان خود ابالغ كنند كه كارها و فعاليت ها از اين پس به 

صورت دوركاري انجام شود.
وي تصريح كرد: اميدواريم در نمايشگاه هاي سال آينده 
شاهد حضور پررنگ تري از فعاالن داخل كشور باشيم، چون 
ــي كه بايد از آنها  ــاب كرد؛ در حال نبايد روي خارجي ها حس

استفاده الزم را برد.
ما بزرگ ترين مصرف كننده و توليدكننده 

اطالعات هستيم
ــن وزارتخانه را  ــي وزير آموزش و پرورش، اي حاجي باباي
عمده ترين مصرف كننده، توليدكننده و ذخيره كننده اطالعات 
ــور به  ــت و گفت: اتصال 60 هزار نقطه از مدارس كش دانس
ــتخدام 200 نخبه براي فناوري استان ها،  اينترانت ملي، اس
ــور، تشكيل شبكه  ــه راه مدارس هوشمند در كش تهيه نقش
ــد، ثبت نام اينترنتي براي اولين بار در آموزش و پرورش،  رش
ــي، برنامه ريزي آماري،  ــامانه هاي جامع آموزش راه اندازي س
ــيون اداري و سيستم هاي متمركز  ــنل، اتوماس مديريت پرس
ــعه  تحت وب از جمله اقدامات اين وزارتخانه در جهت توس

فناوري اطالعات است.
بايد سالى 100درصد رشد كنيم

مهندس رحمتى، رئيس سازمان نظام صنفي و رايانه كشور 
تصريح كرد: اعتقاد ما به عنوان نماينده بخش خصوصي اين 
است كه فضاي حال حاضر IT با تصورات و چشم انداز ايران 
فاصله معناداري دارد كه براي پوشش اين فاصله بايد نوعي 
تغيير و بازنگري در نگرش دولتي ها و همچنين فعاالن بخش 

خصوصي شكل بگيرد.
ــاالنه حداقل  ــادي س ــد اقتص ــي رش ــت: پيش بين او گف
ــت كه حداقل صددرصد رشد ساالنه  8درصد، در گرو آن اس
ــيم و  ــته باش در صدور كاال و خدمات فني در حوزه IT داش
اين شاخص ها و معيارهاي بلند مستلزم عزمي جدي است و 
ــرد صحيح دولت مي تواند طاليه دار ورود به اين بخش  رويك
مهم باشد.وي افزود: سازمان نظام صنفي رايانه اي به عنوان 
نماينده اصحاب IT و بخش خصوصي ضمن اعالم آمادگي 

ــكاري در همه زمينه ها از  ــدد براي تجديد قوا، آماده هم مج
ــت و ظرفيت هاي  ــخصي براي صنع جمله ارائه الگوي مش

مناسب براي صدور كاال و خدمات نرم افزاري است.
ــگاه نيز نيزار زاكا، نايب رئيس اتحاديه  در حاشيه نمايش
ــازمان نظام صنفي  جهاني فناوري اطالعات كه به دعوت س
ــتي با اشاره به  ــور به ايران آمده بود، طي نشس رايانه اي كش
ــگاه گفت: متراژ نمايشگاه  ظرفيت هاي برگزاري اين نمايش
الكامپ در مقايسه با نمايشگاه جيتكس به مراتب بزرگ تر و 
تعداد شركت هاي حاضر هم بيشتر است. به گفته نايب رئيس 
اتحاديه جهاني فناوري اطالعات، حجم گردش مالي در اين 

اتحاديه بالغ بر 4400 ميليارد دالر است.
پاى صحبت غرفه داران

ــى راضى و  ــتيم برخ ــاى صحبت غرفه داران كه نشس پ
برخى ناراضى بودند. اشكال عمده اى هم كه مى گرفتند، نبود 
اينترنت مناسب براى ارائه خدمات و تهويه نامناسب سالن ها 

و بى نظمى هاى اجرايى بود.
ــتند و برخى  ــب خود گله داش ــى از مكان نامناس  برخ
ــى نارضايتى خود  ــات ارتباطى را دليل اصل هم نبود امكان
مي دانستند. البته بعضي از غرفه داران هم ايجاد چنين بازار 
ــرفت مالى مى دانستند و مي گفتند  خوبي را دليل يك پيش
ــتريان مان  ــراري ارتباطي خوب با مش ــا ايجاد امكان برق ب
توانستيم شرايط مالى بهترى را براى خود فراهم كنيم، اما 
ــاعت برگزارى و زمان كم نمايشگاه  دركل غرفه داران از س

گله داشتند. 
 Data centerچيزى بيشتر از يك رايانه 

ــنتر مجموعه اي است متشكل  مركز داده يا همان ديتاس
ــبكه شامل سوييچ، روتر،  ــرور و ساير اجزاي ش از چندين س
ــاز داده، كابل هاي نوري، شبكه و برق كه در مكان  ذخيره س
مخصوصي با طراحي خاصي از نظر مكان، حرارت و رطوبت، 
سيستم هاي سرماساز و سيستم هاي اطفا و اعالم آتش سوزي، 
ــوند تا براي  گردآوري و هم آرايي(con,guration)   مي ش
ــايت و... زمينه اي  ارائه خدمات مختلفي مانند ميزباني وب س
ــيار كه روى خودروهاى  را فراهم كنند. حضور مراكز داده س
ــنده قرار داشت، جلوه خاصى به برخى سالن ها بخشيده  كش

بود.
از كوزه همان برون تراود كه در اوست 

ــت و از معاونت  ــا اختصاص داش ــالن 40 به دولتى ه س
ــانى رياست جمهورى گرفته تا پارك هاى فناورى  نيروى انس
ــتگاه دولتى به  ــالن 35 دس ــد. در اين س ــع بودن در آن جم
ــتقل از كل  ــتند كه به نوعى مس صورت متمركز حضور داش
نمايشگاه به ارائه خدمات، اطالع رسانى و برگزارى نشست ها 
و كنفرانس هاى مختلف مى پرداختند. وظيفه اطالع رسانى و 
ــت ها و كنفرانس هاى اين سالن  هماهنگ سازى تمام نشس

هم به عهده شوراى عالى اطالع رسانى بود.

ــتن غرفه آرايى در حد ارائه خدمات و نساختن  شايد نداش
ــف را بتوان دليلي براى  ــي براى وزارتخانه هاى مختل ويترين

عدم توانايى آنها در جلب نظر مخاطب دانست. 
ــاي مختلف و متنوعي  ــتگاه هاى گوناگون، پورتال ه دس
ــا كامال متفاوت  ــازى آنه ــاد كرده بودند، اما استانداردس ايج
ــازمان  ــد مديران همان س ــران تنها از دي ــاى كارب و نيازه
ــخيص و ارائه شده بود و مخاطب كمترين نقشي در اين  تش
ــرين  ــت. اين موضوع به حدي واضح بود كه نس ميان نداش
سلطان خواه، معاون علمي فناوري رئيس جمهور طي سخناني 
با بيان اين كه اين نمايشگاه چند ويژگي برجسته داشته است، 

اظهار كرد: دولت، بايد دولت الكترونيك را جدى بگيرد.
غيبت نام هاى معروف

در دنياى رايانه حرف اول و سكان حركت در دست تعداد 
محدودى از شركت هاست. شركت هايى مانند مايكروسافت، 
ــكو، اپل، اوراكل و چند صد شركت بزرگ ديگر كه در  سيس
ــاخه هاى مختلف هم محصول توليد مى كنند و هم علم.  ش
ــگاه ها با حضور نام هاى بزرگ برگزار مى شود و  برخى نمايش
ــركت هاي بزرگ  برخى هم بدون حضور آنها. برخي نبود ش
ــانه بي اعتباري الكامپ تهران مي دانند، اما اين  خارجي را نش
مساله چندان صحت ندارد، زيرا در نمايشگاهي مانند جيتكس 
2008، 2009 و حتى 2010 دبي كه با حضور چندصد نماينده 
و واسطه برگزار شد، به داليل مختلفي از قبيل بحران مالي 
ــركت هاي بزرگ حضور  ــي و تغيير الگوي تبليغاتي، ش جهان
نداشتند يا تنها به الصاق بنرهاي تبليغاتي بسنده كرده بودند. 
با اين كه مى توان با اطالع رسانى درست، شركت هاى خارجى 
ــور خارجى ها يك الزام  ــران آورد اما حض ــترى را به ته بيش

نيست.
جاى خالى تحقيق و توسعه 

ــال حضور كمرنگ شركت هاي  نكته ديگر الكامپ امس
ــتر حاضران فقط  ــات بود و بيش ــي فناوري اطالع تحقيقات
ــك ادامه اين  ــاى خارجى بودند. بي ش ــنده نرم افزاره فروش
ــركت هاي R&D از مخاطبان  ــدن ش حركت يعني دور ش
ــت. البته  ــدگان محصول در بازار نگران كننده اس و توليدكنن
ــانى و مركز  ــوراى عالى اطالع رس ــور مراكزى مانند ش حض
ــترش فناورى اطالعات مگفا را مى توان نقطه اميدى در  گس

اين راه دانست.
رونمايى از يك نرم افزار خط فارسى 

نرم افزار غلط ياب اماليى كامال فارسى به نام «ويراستيار» 
ــگاه الكامپ از سوى دبيرخانه شوراى  در شانزدهمين نمايش

عالى اطالع رسانى رونمايى شد.
ــاالريان، قائم مقام شوراى عالى  حجت االسالم سعيد س
ــانى با اشاره به تالش يكساله كارگروه خط و زبان  اطالع رس
فارسى براى عرضه اين نرم افزار، بر نقش خط و زبان فارسى 
ــات الكترونيك تاكيد و  ــط رايانه اى براي ارائه خدم در محي
اظهار كرد: خدمات الكترونيكى نيازمند رابطى است كه ارائه 
ــار قابل استفاده  آن از طريق اين ملزومات براى تمامى اقش

باشد.
نسخه اصلى اين نرم افزار در روزهاى جارى روى سايت 

اين شورا قرار خواهد گرفت.
كرك، خوب يا بد؟

ــده  ــركت هاى ارائه كنن ــور ش ــگاه حض ــن نمايش در اي
نرم افزارهاى قفل شكسته يا همان كرك شده پررنگ بود. با 
اين كه نفس اين كار درست نيست و اصوال حقوق انسان هاى 
ديگر را تضييع مى كند، اما وقتى قانون كپى رايت اجازه چنين 
استفاده اي را داده به فروشندگان آن نمى توان خرده گرفت و 
براى سوال و بازخواست بهتر است سراغ مسووالن نمايشگاه 

رفت كه آيا توجيهى براى اين كارشان دارند يا نه؟
در پايان

ــد و حاال  ــي تمام ش ــا تمام حواش ــانزدهم ب الكامپ ش
ــكالت  ــند كه كمبودها و مش ــان بايد به اين فكر باش مجري
ــرف و مديريت كنند و اميدواريم  ــراى دوره هاى بعد برط را ب
ــال بعد حداقل از چند نمونه فناورى واقعى  ــگاه س در نمايش

رونمايى شود.

نقل و نقدي بر الكامپ شانزدهم
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سرويس ويپ (Voice Over Internet Protocol) روشي براي 
انتقال سيگنال هاي صوتي آنالوگ (همانند صدا) در تماس تلفني است كه از 
ــتر اينترنت براي اين انتقال استفاده مي كند. براي فهم بهتر اين موضوع  بس
ــركتي را در نظر بگيريد كه مي تواند تمام هزينه تماس هاي تلفني خود را  ش
ــرويس ويپ به جاي سيستم تلفن معمولي صرفه جويي كند.  با جايگزيني س
ــيل را دارد  ــمار مي رود اين پتانس اين فناوري كه در نوع خود انقالبي به ش
ــود. در حقيقت،  ــتم فعلي مخابرات دنيا ش ــه به طور كامل جايگزين سيس ك
ــت. در اين مطلب مفاهيم اصلي،  ــمندانه چرخ اس ويپ اختراع دوباره و هوش

كاربردها و پتانسيل اين فناوري رو به گسترش را بررسي خواهيم كرد.
ــراري تماس 3 روش  ــت كه براي برق ــي از ويژگي هاي ويپ اين اس يك

مختلف دارد:
ATA  1ـ

ــتگاهي به نام  ــتفاده از دس ــتفاده از ويپ، اس ــاده ترين روش براي اس س
ــتگاه تلفن معمولي شما را به  ــت. اين دس ATA (آداپتور تلفن آنالوگ) اس

ــتفاده كرد.  ــرويس ويپ اس كامپيوتر يا اينترنت متصل مي كند تا بتوان از س
ــيگنال آنالوگ را از  ــت، س ــك مبدل آنالوگ به ديجيتال اس ــتگاه ي اين دس
ــيگنال ديجيتال براي انتقال روي اينترنت تبديل  تلفن دريافت كرده و به س
ــركت هاي مخابراتي سرويس دهنده ويپ، اين دستگاه را  مي كند. معموال ش
ــرويس خود عرضه مي كنند. برخي از اين آداپتورها نرم افزار مرتبط هم  با س

دارند كه مي توان آنها را تنظيم كرد.
IP Phone 2ـ

ــوص در ظاهر با تلفن هاي معمولي تفاوتي ندارند و  اين تلفن هاي مخص
ــكيل شده اند. اما به جاي اتصال  ــي و شماره گير تش همانند آنها از يك گوش
ــتاندارد RJ-11 تلفن، از اتصال اترنت RJ-45 استفاده مي كنند. آي پي  اس
فون ها مستقيما به روتر متصل مي شوند و سخت افزار و نرم افزار الزم را براي 
ــت مي كنند. تلفن هاي واي فاي هم  ــاس از طريق پروتكل آي پي درياف تم
ــده و به صورت  ــده اند كه مي توانند به روتر وايرلس متصل ش اخيرا توليد ش

بي سيم تماس برقرار كنند.
ComputerـtoـComputer 3ـ

اين روش قطعا ساده ترين روش استفاده از ويپ است. در اين روش براي 
ــت. شركت هاي  برقراري تماس از راه دور هم نيازي به پرداخت هزينه نيس
زيادي براي اين روش سرويس رايگان عرضه كرده اند. در اين روش تنها به 
نرم افزار، ميكروفن و بلندگو نياز است تا اين سرويس فعال شود و بجز هزينه 
ــال كامپيوتر به كامپيوتر  ــت، معموال هزينه ديگري براي اتص ماهانه اينترن

ايجاد نمي شود.
استفاده از ويپ

ــتفاده كرده  ــود از ويپ اس ــبكه هاي خ ــركت هاي مخابراتي براي ش ش
ــك دروازه اي پي منتقل  ــوئيچ مداري به ي ــاس را از طريق س ــزاران تم و ه
ــش و پهناي باند آزاد  ــه تماس هاي بين المللي خود را كاه ــد تا هزين مي كنن
ــاس در دروازه مقصد دريافت  ــد. به محض اين كه تم ــود را افزايش دهن خ
ــد، ديكمپرس شده، سرهم بندي مي شود و دوباره به سوئيچ مداري محلي  ش

مخابرات مقصد منتقل مي شود.
ــبكه هاي  ــا مطمئنا به زودي تمام ش ــت ام ــر چند اين اقدام زمانبر اس ه
 (Packet Switching) سوئيچ مداري مخابراتي با فناوري سوئيچ بسته اي
جايگزين مي شوند. سيستم مخابراتي آي پي نسبت به سيستم سوئيچ مداري 

از نظر اقتصادي و نيازمندي هاي زيرساختي مقرون به صرفه است.
ــد، مي توان از  ــته باش ــرعت وجود داش ــا كه هر كجا اينترنت پرس از آنج
سرويس ويپ استفاده كرد، همه مي توانند تلفن و ATA خود را در سفر يا 
زمان نقل و انتقال با خود ببرند و به همه تلفن ها دسترسي داشته باشند. يك 
ــرويس هاي تلفن نرم افزاري  ــتفاده از تلفن نرم افزاري است. س راه ديگر، اس

ــتم تماس برقرار  ــي و ميكروفن نياز دارند و از طريق سيس تنها به يك گوش
مي كنند.

ــه بهره مندي از  ــپ منجر ب ــتفاده از وي ــز، اس ــرويس دهي ني ــر س از نظ
ــود كه شركت هاي مخابراتي سوئيچ مداري بابت آنها پول  قابليت هايي مي ش

دريافت مي كنند. برخي از اين قابليت ها به شرح زير هستند:
ـ شماره گيرنده تماس

ـ انتظار تماس
ـ انتقال تماس
ـ تكرار شماره

ـ تماس سه طرفه
همچنين مي توان نسبت به يك تماس خاص، عمليات خاصي انجام داد. 
ــماره اي خاص،  به عنوان مثال، مي توان در صورت دريافت يك تماس از ش

عمليات زير را انجام داد:
ـ انتقال تماس به شماره ديگر

ـ انتقال تماس به صندوق صوتي
ـ ارسال سيگنال اشغال بودن

ـ ارسال پيغام خارج از سرويس دهي
ـ فعال سازي سيستم تلفن گويا

در بيشتر سرويس هاي ويپ مي توان صندوق صوتي را از طريق ايميل يا 
وب بررسي كرد. البته تمام اين سرويس ها از سوي سرويس دهنده ها رايگان 

نيست و قيمت و خدمات هر كدام با هم متفاوت است.
سيستم مخابرات سنتي

ــت براي شرح بهتر سرويس ويپ، ابتدا سرويس سنتي مخابراتي  بهتر اس
ــوئيچ مداري را بررسي كنيم. سيستم هاي فعلي تلفن روشي بسيار پايا، اما  س

نامناسب را براي انتقال تماس ها ارائه مي دهند. 
ــت كه بيش از 100سال  ــوئيچ مداري مفهوم بسيار ساده اي اس مفهوم س
ــت. وقتي تماسي بين دو نقطه برقرار  ــبكه هاي تلفني استفاده شده اس در ش
ــود، اتصال در تمام طول تماس برقرار مي ماند. از آنجا كه تماس بين  مي ش
ــدار مي نامند و اين مفهوم  ــت، اين اتصال را م ــه، كامال دو طرفه اس دو نقط

پايه اي شبكه هاي تلفني سوئيچي (PSTN) است.
يك تماس تلفني از طريق سوئيچ مداري به شيوه زير كار مي كند:

1ـ گوشي را برداشته و منتظر بوق آزاد مي مانيم. 
2ـ شماره مقصد را مي گيريم.

3ـ تماس از طريق مخابرات محلي به مقصد متصل مي شود.
ــته ميان راه  ــوئيچ هاي به هم پيوس 4ـ اتصالي ميان دو نقطه از طريق س

برقرار مي شود.
5ـ تلفن آن طرف زنگ مي خورد و تماس برقرار مي شود.

6ـ بعد از تماس، دوباره مدار بين دو طرف آزاد مي شود و مي تواند توسط 
تماس ديگري اشغال شود.

بياييد فرض كنيم تماس براي 10 دقيقه انجام بگيرد. در اين زمان، مدار 
ــتم هاي اوليه مخابراتي  به طور مداوم بين اين دو تلفن باز مي ماند. در سيس

ــيم كه از يك طرف به  (تا دهه 60 ميالدي) هر تماس بايد از طريق يك س
شماره گيرنده و از طرف ديگر به مقصد متصل بود، انجام مي گرفت. بنابراين 
ــي برقرار مي شد، بايد به سيمي منتقل  ــهر به شهر ديگر تماس اگر از يك ش
ــد كه اين دو شهر را به هم وصل مي كرد. يعني براي 10 دقيقه، تمام  مي ش
ــماره گيرنده بود و اين يعني  ــاخت مخابراتي بين دو شهر در اختيار ش زيرس
ــيار باالي مخابراتي، چرا كه براي 10 دقيقه، صدها كيلومتر سيم  هزينه بس

مسي در اختيار يك شماره گيرنده قرار مي گرفت.
ــنتي مخابرات امروزي از روش به صرفه تري براي انتقال  ــبكه هاي س ش
ــرويس به  ــتفاده مي كنند. صداي تماس گيرنده در اين س ــاس تلفني اس تم
سيگنال ديجيتال تبديل مي شود و در كنار هزاران تماس ديگر به يك كابل 
فيبر نوري منتقل مي شود و باقي سفر را به صورت ديجيتال تجربه مي كند. 
ــوند  اين تماس ها با نرخ ثابت 64كيلوبيت بر ثانيه در هر جهت منتقل مي ش
ــود. از آنجا كه هر  ــال 128كيلوبيت برثانيه خواهد ب ــت حجم انتق و در نهاي
8كيلوبيت يك كيلوبايت است، اين تماس ها هر دقيقه 960كيلوبايت هزينه 
ــود.  بر مي دارند و در تماس 10 دقيقه اي، 9600كيلوبايت داده جابه جا مي ش
ــن داده هرز مي رود چون دو طرف  ــتر اي در يك تماس تلفني معمولي، بيش

همواره درحال صحبت كردن نيستند.
مخابرات ديجيتال

شبكه تلفن سوئيچ بسته اي، راه حل جايگزين سوئيچ مداري است. همان 
ــكالت شبكه هاي  ــديم، هرز رفتن پهناي باند يكي از مش طور كه متوجه ش
ــته اي اين طور فعاليت مي كنند:  ــوئيچ مداري است. شبكه هاي سوئيچ بس س
ــوش مي كند و اين  ــتيم، طرف ديگر معموال گ ــي در حال صحبت هس وقت
ــت. بر همين  ــتفاده اس ــي نصف يك اتصال دوطرفه همواره در حال اس يعن
ــي را به يك فايل  ــه فايل 9600كيلوبايت ــم در نظر بگيريم ك ــا مي تواني مبن
ــم تا صرفه جويي رخ دهد. همچنين مقدار قابل  4700كيلوبايتي تبديل كني
توجهي از تماس هاي تلفني به سكوت مي گذرد و ممكن است هيچ كدام از 

دوطرف صحبتي نكنند. 
ــكوت را نيز حذف كرد، در اين صورت فايل  اگر بتوان اين فاصله هاي س
ــد. بنابراين به جاي ارسال جريان دائمي از بايت ها،  كوچك تر نيز خواهد ش

مي توان بسته ها را زماني ارسال كرد كه توليد مي شوند.
ــتفاده نمي كنند، چون اگر اتصال  ــبكه هاي داده اي از سوئيچ مداري اس ش
ــاهده شود، برقرار كنيم، سرعت  ــت مش دائمي با هر صفحه وبي كه قرار اس
اينترنت بسيار كاهش مي يابد. به جاي اين روش، شبكه هاي داده به سادگي 
ــال و دريافت مي كنند كه به انتقال داده نيازي باشد.  زماني اطالعات را ارس
 (Dedicated) همچنين به جاي انتقال تمام داده ها از يك خط اختصاصي
ــته هاي داده در يك شبكه كامال اشغال عبور مي كنند و از هزاران مسير  بس
مختلف و ممكن به مقصد مي رسند. اين روش از انتقال داده، سوئيچ بسته اي 

نام دارد.
ــته اي از نظر اقتصادي بسيار به صرفه هستند و  ــتم هاي سوئيچ بس سيس
باعث مي شود 2 كامپيوتري كه در حال تماس با يكديگر هستند، آزاد باشند؛ 

ضمن اين كه بتوانند با كامپيوترهاي ديگر نيز تماس داشته باشند.

بررسي سرويس صدا روي آي پي

تكامل تلفن هاي 
ديجيتال
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آروين ف. از سـنندج ـ مدتي اسـت كه سـرعت سيستمم بشدت كم 
شده است. آن را با nod32 آپديت شده چك كردم، اما چيزي پيدا نكرد. 
وقتـي فلش مموري را وصل مي كنم، فايلي بـه  نام autoexec.bat  و به 
حجـم يك kb ايجاد مي كند كه نمي دانم چيسـت. در ضمن فايل ديگري 
در هارد و به  نامbootsqm  مرتب توليد مي شـود. از طرفي سيسـتم من 
2 هارد دارد كه گاهي هارد سـاتا را شناسايي نمي كند و بعد از خاموش و 
روشن كردن chkdsk ظاهر شده و فقط در صورت رد كردن آن، سيستم 
باال مي آيد و هارد سـاتا شناسـايي مي شـود، اما نمي توان روي آن فايلي 
كپي يا حذف كرد و سيستم هنگ مي كند و بعد از ري استارت باز هم هارد 
را نمي شناسـد (كابل هارد مشـكل ندارد و در برنامه HD tune pro كه 
مخصوص چك كردن هارد است پيغام هشدار مي دهد كه بهتر است هارد 

را تعويض كنيد.) آيا ممكن است اين مساله به  خاطر ويروس باشد؟ 
ــاي Autoexec.bat و bootsqm.dat به  صورت خودكار  فايل ه
توسط سيستم ايجاد مي شوند و ويروس در ايجاد آنها دخالتي ندارد. با توجه 
ــتم خود را كنترل كرده ايد، بعيد به نظر  به اين كه با آنتي ويروس هم سيس
ــد. با توجه به توضيحاتي كه داده ايد، به نظر  مي رسد سيستم ويروسي باش

مي رسد مشكل سيستم سخت افزاري باشد. 
ــرل نماييد (از لحاظ  ــتم كنت ــاي خود را به  طور مجزا روي سيس هارده
شناسايي و پارتيشن بندي). مادربورد خود را نيز كنترل كنيد؛ چنانچه هاردها 
ــند، پس تركيب هاردها روي سيستم  ــته باش ــكلي نداش به  طور مجزا مش
ــرعت ورود و خروج اطالعات  ــت. يعني با توجه به تفاوت س ــب نيس مناس
ــت  ــود كه ممكن اس ــا، انتقال اطالعات با تاخيري مواجه مي ش در هارده

مشكالت بعدي را در پي داشته باشد.

الهام عظيمي ـ چند روزي اسـت وقتي وارد yahoo mail مي شـوم، 
محيط ايميلم به  هم ريخته است.

 از IE8 استفاده كردم، ويندوزم را عوض كردم، IE6 را نصب كردم؛ 
باز هم مشـكلم حل نشـد. البته وقتي از كامپيوتر ديگري استفاده مي كنم 
چنين مشـكلي ندارم. مي خواسـتم بدانم راه حلي براي اين مشكل وجود 

دارد يا خير؟
منظور از به هم ريختگي چيست؟ ممكن است در  Browser سيستم، 
ــد و همين باعث  ــده باش ــاي جانبي (مانند فلش پلير) نصب نش نرم افزاره
ــكالتي مربوط به  ــوال چنين مش ــود. معم ــدم  نمايش صحيح صفحه ش ع
ــتند و نيازي به تعويض ويندوز نيست. در بيشتر  تنظيمات صفحه ميل هس
ارائه دهندگان خدمات پست الكترونيكي، تنظيماتي براي چگونگي نمايش 

صفحه ميل وجود دارد.

پرسش و پاسخ

چندرسانه اي

نويد حاتمي

ــد نرم افزارهاي  ــا روند تولي ــته ب در هفته هاي گذش
ــديم و نرم افزارهايي را كه در اين  ــانه اي آشنا ش چندرس
ــي كرديم. آخرين  ــا نيازمند بوديم، بررس مراحل به آنه
مرحله از مراحل توليد يك نرم افزار چندرسانه  اي، انتشار 
ــد پروژه به  ــن مرحله باي ــت. در اي (Publish) آن اس
ــا قابل اجرا  ــود كه در همه كامپيوتره ــوي تنظيم ش نح
باشد و به همان نحوي كه در كامپيوتر ما ديده مي شود، 
ــود. البته برخي  ــر كاربران نيز نمايش داده ش در كامپيوت
تنظيمات مورد نياز در همان مرحله طراحي بايد مد نظر 

قرار گيرد تا خروجي مطلوب ايجاد شود از جمله:
1ـ تفكيك پذيري (رزولوشن) پروژه

ــل هاي  ــور از تفكيك پذيري همان تعداد پيكس منظ
ــت كه بيانگر  ــول و عرض پروژه اس ــروژه در واحد ط پ
ــدازه خروجي هنگام اجرا خواهد بود. اگر كيفيت كمتر  ان
ــن مانيتور مقصد باشد، هنگام اجرا به صورت  از رزولوش
ــام صفحه، كوچك تر از صفحه نمايش خواهد بود و  تم
ــگر مقصد تعريف شود،  ــن نمايش اگر بزرگ تر از رزولوش

بخشي از پروژه هنگام اجرا نمايش داده نخواهد شد.
ــكل بايد در آغاز طراحي نرم افزار،  براي حل اين مش
ــران از آن  ــتر كارب ــتانداردي كه بيش تفكيك پذيري اس
ــتفاده مي كنند را به كار ببريم و  برنامه را به گونه اي  اس
تنظيم كنيم كه خود آن به صورت خودكار تفكيك پذيري 

مانيتور مقصد را با رزولوشن پروژه ما يكي كند. 
ــان را  ــي نهايي پروژه م ــر خروج ــن منظور اگ ــه اي ب
ــد در بخش  ــم، باي ــد مي كني ــزار MMB تولي  در نرم اف
  Project>Project settings>Display resolution

گزينه Try to change to را فعال ساخته، رزولوشن 
ــمت جلوي آن انتخاب كنيم. با اين كار،  دلخواه را در قس
ــن مانيتور مقصد به صورت  هنگام اجراي برنامه رزولوش

خودكار به رزولوشن مورد نظر ما تبديل خواهد شد.
2ـ اندازه فايل خروجي

ــه قرار گيرد، حجم  ــورد ديگري كه بايد مورد توج م
ــن فايل ها  ــت. از آنجا كه معموال اي ــل خروجي اس فاي
ــوند، اگر حجم فايل  ــي اجرا مي ش ــه جانب از روي حافظ
ــر خواهد بود.  ــراي برنامه زمانب ــد، اج خروجي زياد باش
ــت اندازه فايل  ــري از اين كندي، بهتر اس براي جلوگي
اجرايي اصلي، كمتر در نظر گرفته شود و در هر قسمت، 
ــود. مثال ابتدا به  ــاز، فراخواني و اجرا ش ــط هنگام ني فق
ــود، سپس  صورت اتوران فقط صفحه اول پروژه اجرا ش
ــمت برنامه، فراخواني و  با انتخاب كاربر هر فصل يا قس

ــل اوليه نيز مي توان  ــود. براي كاهش حجم فاي اجرا ش
موارد زير را در نظر گرفت:

ــزاي برداري  ــد امكان از اج ــل تا ح ــد فاي آ) در تولي
 (Raster) ــلي ــزاي پيكس ــاي اج ــه ج (Vector) ب

استفاده شود.
ــق بخش هاي برنامه، هر بخش به  ب) با تنظيم دقي

صورت جداگانه توليد و در موقع نياز فراخواني شود.
پ) با استفاده از برنامه هاي بهينه ساز، حجم فايل هاي 

فلش توليدي خود را به حداقل مقدار برسانيد.
ــته به برنامه  براي اين كه پروژه ما هنگام اجرا وابس
ــوند exe توليد كنيم تا  ــد، بايد آن را با پس خاصي نباش
ــتم عامل هاي ويندوز اجرا شود. البته در  در تمامي سيس
ــتفاده  صورتي كه از فايل هاي فلش يا pdf در پروژه اس
ــد برنامه مورد نياز آن فايل را نيز  ــيم، حتما باي كرده باش
همراه پروژه ارائه كنيم. در نرم افزار MMB براي توليد 
 Compile كافي است گزينه exe خروجي به صورت
ــمت File اجرا كنيد و براي اين كه فلش پلير  را از قس
همراه فايل exe خروجي توليد شود، در پنجره ظاهرشده 
گزينه Embed Flash Player Runtime تيك 
ــدازه فايل خروجي اندكي  ــورد كه البته با اين كار ان بخ

بيشتر خواهد شد.
ــتفاده شده در نرم افزار به دو صورت ادغام  اجزاي اس
ــير  ــل برنامه (Embed) و فراخواني مس ــده در داخ ش
 (External) ــر ــي، تصويري و... مورد نظ فايل صوت
ــتفاده اند. در حالت اول حجم اين اجزا به حجم  قابل اس

فايل exe افزوده شده و حجم نهايي فايل ما بسيار زياد 
ــت  خواهد بود پس براي جلوگيري از اين حالت بهتر اس
ــده را در كنار فايل اجرايي  ــتفاده ش تمامي فايل هاي اس
ــورد نياز فراخواني  ــرار داده و آنها را در مواقع م ــه ق اولي

كنيم.
ــيار  ــير فايل ها نيز به يك نكته بس در فراخواني مس
ــيرها به صورت نسبي در  مهم دقت كنيد: حتما اين مس
ــه ما از روي  ــوند، يعني از آنجا كه برنام ــر گرفته ش نظ
ــود و ممكن است در كامپيوتر  حافظه جانبي اجرا مي ش
ديگر كاربران نام هاي متفاوتي مانند \:D يا \:E داشته 
باشد، اگر ما مسير فراخواني فايل ها را به صورت مطلق 
مثال D:\click.mp3 در نظر بگيريم، كاربر بايد پيش 

از اجراي برنامه فايل ها را به مسير مذكور كپي كند.
ــير فايل ها به  در نرم افزار MMB براي تعريف مس
ــبي، كافي است از قسمت Project گزينه  صورت نس
Path Replace را انتخاب كنيد و در پنجره باز شده 

با مشاهده و انتخاب نوع فايل هاي خارجي استفاده شده 
ــه Replace All كليك كنيد تا  در پروژه، روي دكم
مسير فايل هاي خارجي استفاده شده در پروژه به صورت 
نسبي تعريف شود. مثال مسير فايل يادشده به صورت:  
\<SrcDir>\ click.mp3

ــيري  خواهد بود و در اين صورت فايل اجرايي از هر مس
ــود، فايل مورد نظر نيز از همان مسير فراخواني  اجرا ش
خواهد شد. پس كافي است همه فايل هاي استفاده شده 
در برنامه كه مسير آنها به صورت نسبي تعريف شده اند، 

همراه فايل اجرايي روي CD يا DVD كپي شوند تا 
در موقع لزوم فراخواني و اجرا شوند.

ــگام طراحي يك  ــراي راحتي كار و ايجاد نظم هن ب
ــت در مسير دلخواهي از  نرم افزار چندرسانه اي بهتر اس
ــه با نام پروژه خود بسازيد  درايو كامپيوتر خود يك پوش
ــه، پوشه هاي متفاوتي براي جاي دادن  و داخل آن پوش
ــري و عكس تعريف كنيد و در  فايل هاي صوتي، تصوي
تعريف مسير نسبي فايل نيز پيش از نام فايل، نام پوشه 

فايل مورد نظر را بيفزاييد. 
مثال براي فايل ياد شده به جاي مسير اول از مسير:

 \<SrcDir>\Audio\click.mp3
استفاده مي كنيم با اين كار از شلوغي مسير اصلي پروژه 
ــه  جلوگيري كرده و به صورت منظم هر فايل را در پوش

مربوط به خود قرار خواهيم داد.
براي اجراي خودكار CD يا DVD توليد شده نيز 
ــام autorun.inf به  ــت يك فايل متني با ن الزم اس
كمك نرم افزار Notepad در پوشه اصلي پروژه ايجاد 

كرده، داخل آن، كد زير را قرار دهيم.
[autorun]
OPEN=«نام فايل اجرايي.EXE»
ICON=«نام آيكن.ico,0»
ــي دي نهايي نيز كافي است فقط  در هنگام رايت س
محتويات داخل پوشه اصلي پروژه، شامل فايل اجرايي، 
ــاوي فايل هاي  ــه هاي ح فايل autorun.inf و پوش

پروژه را روي CD منتقل كنيد.

خروجي؛ آخرين 
گام توليد نرم افزار
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نسـيم خميسي ـ من روي فلش مموري، 2 فايل ويدئويي ذخيره كردم. پس 
از مدتي كه خواستم آنها را پاك كنم ارور زير ظاهر شد:

the disk is write-protected.
remove the write-protection or user another disk.

 avira 2010 چندبار به اين مشـكل برخـوردم حتي آن را با آنتي ويـروس
ويروس كشي كردم ولي فايده نداشت.

ــا دكمه اي براي  ــدارد. ابتدا كنترل كنيد آي ــي با ويروس ن ــكل ارتباط اين مش
ــت با تغيير وضعيت  ــش وجود دارد يا خير؟ چنانچه وجود داش Protect روي فل

آن مشكل برطرف خواهد شد، اما اگر چنين دكمه اي وجود نداشت، 2 راه به شما 
پيشنهاد مي دهيم: 

 Write ــن كار، حالت ــژه اي ــاي وي ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــد ب 1ـ  مي تواني
Protect را از فلش خود برداريد. 

2 ـ چنانچه فايلي روي فلش نياز داريد آن را روي هارد ذخيره كرده و سپس 
ــك ها (هارد يا فلش)  فلش را به  صورت FAT32 فرمت كنيد. قالب بندي ديس
ــتر موارد، پس از فرمت  براي ذخيره اطالعات حجيم نقش موثري دارد. در بيش

مشكل Write Protect برطرف خواهد شد.

احمد از اهواز ـ مي خواسـتم بدانم آيا همه  مرورگرهاي اينترنت براي نمايش 
صفحاتي كه قبال مشـاهده شـده از تاريخچه (history) استفاده مي كنند؟ اگر 

امكان دارد مرورگري با اين قابليت (عدم بازكردن مجدد صفحه) معرفي كنيد.
تقريبا تمام مرورگرهاي اينترنت به  دليل مزاياي فراوان، اين قابليت را در خود 
ــز وجود دارد. بنابراين با هر كدام از  ــد كه امكان تنظيمات دلخواه روي آن ني دارن
ــاك كرد و ديگر در  ــواه، مي توان ردپاي صفحات قبلي را پ ــا و تنظيمات دلخ آنه

History آن را نداشت.

برنامه نويسي
Programming

اميربهاالدين سبط الشيخ

2 رياضيدان به نام هاي ويلهام اكرمن و گابريل سودن كه در دانشگاه ديويد 
هيلبرت در رشته مباني محاسبات مطالعه و تحقيق مي كردند، تابعي به نام آكرمان 
ارائه كردند. اين تابع يك تابع بازگشتي درجه اول مثل فاكتوريل نيست، ولي آنها 
ــگر سريع و حافظه اي بزرگ مي توان آن را  اثبات كردند با يك كامپيوتر، پردازش

محاسبه كرد.
اين تابع به صورت زير تعريف مي شود.

 m ــويم كه پس از هر مرحله براي ــي كنيم، متوجه مي ش اگر تابع را بررس
دو حالت اتفاق مي افتد:

1ـ مقدارش كم مي شود.
2ـ مقدار m تا زماني ثابت مي ماند كه مقدار n آنقدر كاهش بيابد تا به صفر 

برسد و از آن پس مقدار m كم مي شود.
پس مطمئن هستيم كه m باالخره بعد از چند مرحله كاهش مي يابد تا به 
صفر برسد و سپس مقدار n يك واحد افزايش پيدا مي كند. وقتي m به صفر 
برسد، تابع آكرمن به جواب رسيده است. اما نكته  اين است كه به ازاي تمامي 
 m ــان نيست و براي بعضي از مقادير ــد n يكس مقادير ورودي m ميزان رش
ــد n بشدت زياد خواهد بود. مثال براي مقدار 3 ورودي براي m در  ميزان رش
ــود. براي مقادير كوچك تر از 3  مرحله nام خروجي تابع برابر 3- (n+3)2 مي ش
خروجي، تابع از اين مقدار نيز كمتر مي شود اما براي مقادير بزرگ تر مساوي با 
4 خروجي، تابع بسيار بزرگ مي شود. مثال براي ورودي m برابر 4 و n برابر 4 
2265533 مي شود كه عددي بسيار بزرگ است. همان 

مقدار تابع عددي برابر 3ـ
ــخص است به ازاي مقادير بزرگ تر مساوي 4، رشد n بسيار زياد  طور كه مش

است و نمي توان آن را حساب كرد.
تابع آكرمن تك متغير

ــه صورت Ackerman (n,n) تعريف كنيم به يك  اگر تابع آكرمن را ب
ــود كه رشد مقادير آن بسيار زياد است و نسبت به  تابع تك متغير تبديل مي ش

توابع ديگر تك متغير داراي رشد سريع تري است.
تابع معكوس آكرمن

اين تابع به صورت زير تعريف مي شود:

كه نسبت به خود تابع آكرمن رشد سريع تري دارد.
ــيم كه تابع آكرمن را به ازاي 2 مقدار ورودي  حال چگونه برنامه اي بنويس
ــتفاده و  ــن تابع در اينجا از 3 روش اس ــاب كردن اي ــاب بكند؟ براي حس حس

سرانجام آنها را با هم مقايسه مي كنيم.
روش اول

ــتي است. يعني آنقدر تابع را فراخواني مي كنيم  روش اول به صورت بازگش
كه مقدار n به صفر برسد. كد اين روش به صورت زير است:

unsigned int naive_ackermann(unsigned 
int m, unsigned int n) {
  calls++;
  if (m == 0)
    return n + 1;
  else if (n == 0)
    return naive_ackermann(m - 1, 1);
  else
    return naive_ackermann(m - 1, naive_
ackermann(m, n - 1));
}

ــي مي كند كه اگر m برابر صفر بود، مقدار n+1 را به  اين تابع ابتدا بررس
خروجي برمي گرداند. در غير اين صورت آنقدر به صورت بازگشتي اجرا مي شود 
 m -1 ــد، تابع خودش را ورودي ــد و اگر برابر صفر ش تا مقدار n به صفر برس

و 1 فراخواني مي كند.
روش دوم

ــت. يعني براي محاسبه مقدار تابع از يك  روش دوم به صورت تكراري اس
حلقه استفاده مي كنيم. اين روش تقريبا شبيه روش قبلي است. كد اين روش 

به صورت زير است:
unsigned int iterative_ackermann (unsigned 
int m, unsigned int n) {
  calls++;
  while (m != 0) {
    if (n == 0) {
      n = 1; } 
    else {
      n = iterative_ackermann(m, n-1);}
    m--;

  }
  return n + 1;
}

اين حلقه تا زماني اجرا مي شود كه مقدار m برابر صفر شود، شرط بازگشت 
ــود. اگر تابع را با m و  ــت كه آرگومان n آن برابر صفر نش به خود تابع اين اس
n صفر فراخواني بكنيم تابع n+1 را برمي گرداند. (البته اين روش تا حدودي 
شبيه به روش بازگشتي است به خاطر اين كه وقتي n ورودي برابر صفر نشود 

تابع دوباره به خودش باز مي گردد.)
روش سوم

روش سوم با استفاده از فرمول است. در اين روش ورودي ها فيلتر مي شوند 
ــت اين روش يك  ــابه آنها به خروجي مي رود. ممكن اس ــپس نتايج مش و س
مقدار ابتدايي باشد اما از آنجا كه اگر تابع آكرمن از يك مقداري بزرگ تر باشد 
ــبه مي شود، پس نيازي به انجام  ــخصي غيرقابل محاس براي كامپيوتر هاي ش
ــت و از نتايجي كه ديگران به دست  ــبات براي همه نوع ورودي ها نيس محاس

آورده اند استفاده مي شود. كد اين روش به صورت زير است:
unsigned int formula_ackermann(unsigned 
int m, unsigned int n) {
  calls++;
  while(1) {
  switch(m) {
    case 0:  return n + 1;
    case 1:  return n + 2;
    case 2:  return (n << 1) + 3;
    case 3:  return (1 << (n+3)) - 3;
    default:
    if (n == 0) {
      n = 1; }
    else {
      n = formula_ackermann(m, n - 1); }
    m--;
    break; }
  }
}

ــي ورودي هاي خاص  ــت اين تابع براي برخ ــخص اس همان طور كه مش
ــت آمده برمي گرداند و اگر خارج از آن  مقدار ثابت را كه از يك فرمول به دس
محدوده باشد و كامپيوتر بتواند آن را حساب بكند براي محاسبه آن از مقادير 
ــتفاده مي كند. اما با مقايسه 3 روش باال، همان طور كه از توضيحات  قبلي اس
ــوم سريع ترين راه است، حاال از روش هاي دوم و اول  بر مي آيد قطعا روش س
ــت؟ براي جواب به اين سوال روش هاي فوق را با مقادير 4 و 1  كدام بهتر اس

به عنوان ورودي آزمايش مي كنيم.
نتيجه از اين قرار است:

Naive:     65533 (2862984010 calls)
Iterative: 65533 (1431459240 calls)
Formula:   65533 (2 calls)

ــبت به تابع  ــد ميزان فراخواني در تابع تكراري نس ــان طور كه مي بيني هم
بازگشتي كمتر است، آيا براي همه نوع مقادير نيز به همين منوال است؟ جواب 

اين سوال به عهده خواننده گذاشته شده است.

محاسبات عددي مدرن در كامپيوتر

فاكتوريل غيربازگشتي 
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Hardware
سخت افزار

جواد ودودزاده

ــوالت متصل  ــاي محص ــكاوي در دني ــي كنج ــا كم ب
ــادگي  ــط صدا و لوازم داراي ورودي قلم، بس وايرلس، ضب
ــكرايب   ــركت اليو اس ــترده ش ــلطه گس مي توان متوجه س
(Livescribe)بر بازار اين محصوالت شد كه جديدترين 
 Echo Livescribe ــمند ــم هوش ــن محصوالت قل اي

است.
مشخصات

ــين، طرح  ــبت به مدل هاي پيش ــمند نس اين قلم هوش
ــاعي  ــريك مس ــرده و هماهنگي و تش ــدا ك ــري پي الغرت
ــزاري كاربردي  ــتري با انواع موجود برنامه هاي نرم اف بيش
ــين اش، قلم هاي اكو  ــل هاي پيش دارد و هنوز هم مثل نس
ــري قلم هاي  نيز از بزرگ ترين مزيت و توانايي قلم هاي س
ــته  ــري پالس (Pulse)، يعني قابليت ضبط متون نوش س
ــده زنده و  ــگام كردن آنها با صداهاي ضبط ش ــده و هم ش
ــخه هاي كپي ديجيتال از هر دو  ــان نس امكان  مديريت آس
نوع صوتي و متني را دارند. به رغم الغرتر بودن قلم اكو از 
ــا اندازه ابعاد 5 / 0 در  ــس، هيكل نه چندان كوچك آن ب پال
ــده كه بيشتر  ــنگينش باعث ش 2 / 6 در 8 / 0 اينچ و وزن س
ــبيه ماژيك به نظر برسد تا قلم. ناحيه الستيكي نزديك  ش
به نوك آن، در دست گرفتنش را بسيار راحت كرده است. 

قابليت ها
ــود دارد كه يك دوربين  ــوك قلم اكو قطعه اي وج در ن
فروسرخ پرسرعت است و توانايي كپچر (capture)  كردن 

ــم) در هر ثانيه را دارد. اين دوربين  ــا 70 قاب تصوير (فري ت
ــما روي كاغذهاي يادداشت (برگه هاي نه  هر چه را كه ش
چندان سفيدي كه اين شركت براي استفاده همراه اين قلم 
هوشمند فراهم كرده است) بنويسيد، كپچر مي كند. پس از 
ــخه هاي ديجيتال  متصل كردن قلم به رايانه، مي توانيد نس
ــكتاپ يا لپ تاپ خود  ــته هاي خود را به رايانه دس دستنوش

بارگذاري كنيد. در ضمن قلم اكو به ميكروفن درون ساخت 
ــت هايي كه  ــت كه همزمان با يادداش داخلي نيز مجهز اس

برمي داريد، صدايتان را نيز ضبط مي كند.
ــجويان و   اين قابليت بويژه براي دانش آموزان، دانش
ــر كالس از گفته هاي معلم  خبرنگاران كه مي خواهند س
ــات مصاحبه يادداشت برداري كنند و  ــتاد يا از جلس يا اس

همزمان صدا را نيز داشته باشند، كاربرد دارد. براي انجام 
ــن كار، همزمان با نگارش روي كاغذ، دكمه Play را  اي
ــد، خواهيد ديد كه صدا از همان نقطه اي كه  كليك كني
ــتن كرده ايد، به وضوح ضبط شده است.  ــروع به نوش ش
ــما مي توانيد صدا را توسط خود قلم پخش كرده يا به  ش
ــك (Mac) در جايي كه همه خطوط  ــه PC يا م رايان
ــده و  ــما همراه صدا ذخيره ش ــته هاي قلم اكوي ش نوش
ــتند، وارد كنيد. قلم اكــو  ــل بازبيني و بازپخش هس قاب
ــت 169 دالر و 8  ــدل 4 گيــگابايتي با قيـــم در 2 م
ــب قادر به ضبط 400  ــي 199 دالر كه به ترتي گيگابايت
ــتند، قابل دسترس  ــاعت فايل هاي صدا هس يا 800 س
ــرفته بين  ــكرايب پلي، مدرن و پيش ــت. قلم اليو اس اس
ــما و دنياي كلمات  ــتنويس آنالوگ ش ــته هاي دس نوش
ــتگاه ضبط و پخش بسيار  ديجيتال و همچنين يك دس
ــت كه مي تواند وسيله اي مفيد براي آساني كار  عالي اس

دانشجويان، نويسندگان و خبرنگاران باشد.
مزايا 

ــتنويس متني و صوتي را به صورت  ــت هاي دس يادداش
ديجيتال كپچر مي كند

ميكروفن بسيار حساسي دارد
ــكال و طرح ها و متون مي توانند به صورت آنالين به  اش

اشتراك گذاشته شوند
ــردي مخصوص آن در حال  ــه برنامه هاي كارب كتابخان

رشد و گسترش است
معايب

حجيم است
نوك قلم خيلي دقيق نبوده و توپي شكل است

نياز به كاغذ يادداشت چاپي مخصوص دارد.
منبع: 
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ــي، طي كرده اند، اما  ــون، با تاريخچه اي آكنده از ناكام ــته تاكن ــاي همراه لوحه اي، راه زيادي را از گذش رايانه ه
سرانجام به لطف موفقيت لپ تاپ لوحه اي (تبلت) Apple iPad توانستند محبوبيت خوبي را بين كاربران كسب 
كرده و در بازار لپ تاپ ها جايگاه ويژه اي را براي خود به دست آورند. لپ تاپ لوحه اي آيپد كه قيمت آن از 499 دالر 

شروع مي شود، هنوز براي خيلي ها وسيله اي گران به حساب مي آيد.
ــپ تاپ هاي لوحه اي ارزان، قيمت  ــي از ل ــه همين دليل دولت هند تصميم گرفته تا با ارائه يك نمونه آزمايش  ب
ــت كه قصد دارد يك لپ  ــاس اين طرح دولت هند اعالم كرده اس اين نوع از رايانه هاي همراه را كاهش دهد. بر اس
ــتگاه كه مي تواند تعدادي از  ــترس عموم قرار بدهد. اين دس ــه اي ارزان را با قيمت 35 دالر توليد و در دس ــاپ لوح ت
قابليت هاي پايه رايانه اي مانند براوز كردن به وب و كنفرانس ويدئويي را ارائه كند، بناست تا در سال 2011 به صورت 

گسترده اي در دسترس دانش آموزان هندي قرار بگيرد.
 اين وسيله براي اولين بار در يك برنامه تلويزيوني به نام (Gadget Guru)  توسط وزير توسعه منابع انساني 

هند به معرض ديد عموم گذاشته شد. 
ــه (35 دالر) تا حد 10 دالر پايين  ــد تالش مي كند تا قيمت اين لپ تاپ هاي لوحه اي را از 1500 روپي ــت هن دول
بياورد و بر همين اساس از شركت هاي تجاري و كارخانه هاي توليدي دعوت به عمل آورده است تا براي توليد اين 
ــاس با دولت هند مشاركت كنند. اخيرا  ــده پايين تر سعي و كوشش داشته و بر اين اس ــتگاه با قيمت هاي تمام ش دس
ــاوري  OLPC، در اين زمينه  ــازنده و ابداع كننده فن ــاي همراه ارزان دانش آموزي OLPC، س ــس رايانه ه موس

ــتيباني كرده و پيشنهاد  از دولت هند اعالم پش
ــاوري OLPC را براي  ــتن فن در اختيار گذاش
ــتفاده در اين نوع رايانه هاي لوحه اي به آنها  اس

داده است.
مشخصات رايانه لوحه اي 35 دالري هندي

صفحه نمايش مجازي
قابليت وايفاي

يك دوربين وب كم درون ساخت
2 گيگابايت حافظه رم
سيستم عامل آندروييد

منبع: 
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1- وضعيت چينش ايده آل
در وضعيت ايده آل، مبل راحتي اصلي 
ــتفاده تماشاي صفحه نمايش يا  مورد اس
ــا در انتهاي اتاق  ــون، در مركز ي تلويزي
پذيرايي قرار مي گيرد. بلندگوهاي پشتي 
ــت يا دو طرف مبل  ــد در پش (rear) باي
ــنونده و ترجيحا روي  ــه طرف ش و رو ب
ــند. انجام  ــه ديواري باش ــه و يا قفس پاي
ــده دريافت بهترين  اين كار تضمين كنن
ــما از  ــن (tone) و باالنس صداي ش ت
بلندگوهاست كه اغلب با محدوديت هايي 
ــخگويي مواجه هستند.  در فركانس پاس
محلي كه بايد جفت بلندگوهاي استريوي 

جلويي (front) را قرار دهيد، در 2 طرف صفحه نمايش است 
ــتقيما در زير يا  ــوي مركزي (center) كه مس با يك بلندگ
باالي صفحه نمايش قرار دارد. در حالي كه فركانس هاي باال و 
متوسط بسيار وابسته به جهات هستند، دقتي كه آنها در  اشاره 
ــان مي دهند، هرگز در مورد فركانس هاي  به جهات از خود نش
ــاب  ــاس بلندگوي س ــت. بر اين اس ــم  (bass) صادق نيس ب
(subwoofer) مي تواند در هر نقطه اي از اتاق قرار گرفته و 

در عين حال نيروي بالقوه اش را حفظ كند.
2- چينش كنجي (گوشه اي)

بهترين جا براي تلويزيون هاي المپي (CRT) گوشه اتاق 
ــت و تا زماني كه از گذاشتن بلندگوهاي سينماي  پذيرايي اس
ــانه در كنار آن حرفي به  ــوط به رايانه مركز رس ــي  مرب خانگ
ــه نمايش هاي  ــد، در جايگزيني آن با صفح ــان نياورده اي مي
ــكلي برنمي خوريد،  ــه هيچ مش ــت LCD  يا LED، ب تخ

ــت.  اما هرگز چينش ايده آلي نخواهيد داش
ــه و دوري از  ــتن بهترين نتيج ــراي داش ب
بازتاب هايي كه موجب تاخير و اختالل در 
ــوند، سعي كنيد تا وضعيت همه  صدا مي ش
ــيا و مبلمان اتاق كامال منظم و متقارن  اش
ــد و آنقدر بلند گوها را بين آنها جابه جا  باش
كنيد تا به بهترين وضعيت چينش و كيفيت 
ــورد تنظيمات  ــت يابيد. در اين م صدا دس
خودكار دستگاه هاي AV reciver صدا 

خيلي به درد بخور هستند.
3- چينش در مكان هاي L شكل

ــكل، شما را با  يك اتاق پذيرايي L ش
پيچيده ترين و مشكل ترين وضعيت براي 
ــينماي خانگي مواجه خواهد ساخت.  چينش بلندگوهاي س
ــه از بلندگوي  ــاي بمي را ك ــي اتاق فركانس ه بخش خال
ساب مي آيند مي بلعد، قادر است تا صداي حاصله از چينش 
بلندگوهاي شما را ضعيف كند. بنابراين براي چنين محيطي 
ــتره پخش  ــي را انتخاب كنيد كه گس ــينماي خانگ يك س
ــي عظيم تر از بلندگوهاي ساتاليت معمولي داشته  فركانس
ــد. يك راه حل ديگر اين است كه تا جاي ممكن جفت  باش
ــتريوي جلويي را در جهت حفظ ثبات شكل  بلندگوهاي اس
ــاق پذيرايي  ــيمن ات ــتريوي قضيه روي محل اصلي نش اس
ــا جابه جايي بلندگو ها  ــز كنيد. اين كار را مي توانيد ب متمرك
ــا آنجا ادامه دهيد كه  ــان و تغيير فواصل بين آنها ت و مبلم

كيفيت صداي حاصله رضايت شما را كامال جلب كند.
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قلم سحر آميز

پاسخ ارزان هند به لپ تاپ لوحه اي آيپد  راهنماي چينش بلندگوهاي رايانه 
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Trick
تر فند

 مخفى كردن داده ها 
در فايل متنى ساده

با اين ترفند ساده، مى توان اطالعات بسيار حياتى را در يك 
ــاده قرار داد طوري كه بجز خودتان كس ديگرى  فايل متنى س

به آن داده ها دسترسى پيدا نكند.
 NTFS ــتم فايل ــدوز 2000 آمد، سيس ــي كه وين از زمان
ــد؛  ــه قابليتى به نام «جريان ديگر داده ها» ش ــدوز مجهز ب وين
ــل و با كمك نام  ــت نام يك فاي ــد پش قابليتي كه با آن مى ش
ــتم فايل، اين  ــا مرور سيس ــرار داد. ب ــان آن، اطالعات ق جري
ــا مى توان با كليد مخفى به  ــوع را نمى توان دريافت و تنه موض
آن دسترسى پيدا كرد. البته اين روش براى ذخيره سازى داده ها 
روش خيلي امنى نيست، اما براى هنرنمايى در جمع دوستان و 

آشنايان ترفند جالبي است.
ــتفاده از اين ترفند، بايد كامندپرامپت را باز كرده و  براى اس

دستور زير را وارد كنيد:
notepad SomeFile.txt:SecretWordHere.txt

ــود، همان كلمه رمز  پس از دو نقطه، كلمه اى كه وارد مى ش
ــت كه نمى تواند در آن فاصله وجود داشته  ــت و كليدى اس اس
ــيد، نوت پد به صورت  ــوند.txt را در انتها ننويس ــد. اگر پس باش
ــرار مى دهد. حاال مى توانيد هر داده اى  ــودكار آن را در متن ق خ
ــه مى خواهيد را در فايل وارد كرده و آن را ذخيره كنيد. اندازه  ك
ــت و با باز كردن آن نيز متن  ــته اس اين فايل همواره مثل گذش
خاصى مشاهده نمى شود. براى دسترسى به بخش مجازى فايل 

مى توان دوباره دستور باال را وارد كرد.

ــكلى كه در اين ماجرا وجود دارد، استفاده هر دفعه  تنها مش
ــت كه بايد همين يك دستور را حفظ  از منوى كامند ويندوز اس
كنيد تا به داده هاى مخفى خود دسترسى پيدا كنيد. توجه داشته 
ــى از آن فايل نيست و  ــتم جريان داده، بخش ــيد كه سيس باش
نمى توان آن فايل را كپى كرد تا در جاى ديگرى از آن استفاده 

نمود.
ــما چه فايل هايى با اين  ــتم ش براى اين كه بدانيد در سيس
Streams. ــك ابزار كوچكى به نام ويژگى وجود دارند، با كم
ــتمى را پيدا كرد. مثال با  exe  مى توان فايل هاى موجود سيس

وارد كردن اين دستور:
streams.exe SomeFile.txt

ــد و پس از  ــوان نام جريان داده پنهانى آن را متوجه ش مى ت
ــاده به آنها دسترسى پيدا كرد. براى يافتن  آن با يك دستور س
ــدوز7، مى توان هنگام  ــاى داده مخفى فايل ها در وين جريان ه
ــتور dir، يك /R  نيز به انتهاى آن اضافه كرد  استفاده از دس
ــاهده شوند. براى حذف اين داده هاى  تا فايل هاى جرياندار مش

مخفى نيز از طريق اين دستور عمل كنيد:
streams.exe -d SomeFile.txt

همچنين مى شود از طريق كامندپرامپت به ايجاد اين فايل ها 
و ورود اطالعات اقدام كرد. اين دستور  را مشاهده كنيد: 

echo “Click!” > SomeFile.txt:Test
ــه داخل بخش مخفى  ــتور، عبارت Click را ب در اين دس
ــن  ــى اي ــراى بازخوان ــتاديم. ب ــل SomeFile.txt فرس فاي

اطالعات مى توان از اين دستور استفاده كرد:
more < FileName:StreamName

آيا تا به حال برايتان پيش آمده كه براي تنظيم يك برنامه خاص، پنجره هاى 
ــتگاه ها، مديريت رويدادها و باقى پانل هاى مديريتى  ــرويس ها، مديريت دس س
ــلوغى گم شويد؟ با يك ترفند كوچك  ويندوز را باز كنيد و بعد ميان اين همه ش
مى توان همه اينها را در يك پنجره كنار هم قرار داد و پانل اختصاصى مديريت 

خود را توليد كرد.
ــدوز به نام  ــوص وين ــاى مخص ــى از ابزاره ــك يك ــا كم ــد ب ــن ترفن اي
ــود. از آنجا كه  ــام مى ش Microso< Management Console انج

ــادگى اين  ــتند، مى توان بس ــدوزى، ماژولى از اين ابزار هس ــه پانل هاى وين هم
ماژول ها را سفارشى كرد.

براى شروع در منوى استارت عبارت mmc.exe را تايپ كنيد يا از طريق 
منوى Run آن را اجرا كنيد. 

ــد يا كليد  ــير File \ Add/Remove Snap- in بروي ــه مس ــاال ب ح
تركيبى Ctrl+M را بزنيد.

ــاى  گزينه ه ــپ  چ ــمت  س در 
ــما  عبارات ــرار دارد  و ش ــنايى ق آش
 Computer Management

را   Device Manager ــا  ي
مشاهده مى كنيد. 

ــتيد انتخاب  ــر كدام را كه خواس ه
ــپس گزينه Add را بزنيد  كرده و س
(عمليات افزودن بايد يكى يكى انجام 
شود). در مرحله بعدى مى توان انتخاب 
ــن ابزار مديريت براى كدام  كرد كه اي
كامپيوتر باشد (براى كنترل كامپيوترها 
ــبكه)؛ همچنين مى توان اين كار  در ش
ــد بار تكرار و چند كامپيوتر را به  را چن

سيستم اضافه كرد.
 Link to Web Address همچنين گزينه جالبى را مشاهده مى كنيد كه
ــتفاده و پانل روتر را به آن اضافه كرد تا همه  نام دارد. مى توان از اين گزينه اس

چيز يكسان باشد. يك نام براى آن نيز انتخاب كنيد.
ــه و Console Mode را به  ــير File \ Options رفت ــه مس ــاال ب ح

User mode – full access تغيير دهيد.

 سپس گزينه Do not save changes to this console را انتخاب 
ــدار دريافت  ــتفاده از اين پانل، پيغام هش كنيد، در غير اين صورت، با هر بار اس
خواهيد كرد. براى تغيير كنسول نيز مى توان به سادگى روى فايل كليك راست 
ــرد. در غير اين صورت نمى توان  ــده،  Author را انتخاب ك و از منوى باز ش

اين كنسول را تغيير داد. 
البته اگر تيك گزينهDo not save changes to this console را 
نزده باشيد، مى توان هر تغييرى در كنسول داد، اما پيغام هشدار لحظه به لحظه 

را نيز بايد تحمل كرد كه كليك راست كردن منطقى تر به نظر مى رسد.

پانل شخصى مديريت

استفاده بهينه از پهناي باند اينترنت
هنگام دانلود و استفاده از اينترنت، گاهى اوقات 
مشاهده مى كنيد كه از نهايت ظرفيت اينترنت خود 
ــتفاده كنيد و اين موضوع با اينترنت  نمى توانيد اس
ــده و دور از  ــران، كمى ناراحت كنن ــران فعلى اي گ
ــيد! با اين ترفند تا  ــت، اما نگران نباش انصاف اس
ــرعت  حد امكان مى توان دانلودهاى تورنت را با س

بسيار بيشترى انجام داد.
ــت به  ــاى اينترن ــرويس دهنده ه ــى از س برخ
ــاالت تورنت را  ــرعت اتص ــورت مصنوعى س ص

محدود مى كنند كه بايد اين را متوجه شد. 
ــوب uTorrent مى توان تعداد  ــه محب در برنام

اتصاالتى كه براى دانلودها و آپلودها استفاده مى شود.
ــش Options\ Preferences تب  در بخ
ــن بخش  ــرد. در اي ــاب ك Bandwidth انتخ

ــرعت را براى هر اتصالي محدود كرد،  مى توان س

همچنين مى توان در زمانى كه دانلود نداريد، آپلود 
خود را افزايش دهيد. 

ــه اتصاالت  ــت ك ــن گزينه زمانى مفيد اس اي
ــتر آنها  ــود را محدود نگه داريد تا بيش ــتم خ سيس
براى دانلود صرف شود و هنگامى كه دانلود نداريد 
ــد. همچنين مى توان  ــتفاده كني از اين ظرفيت اس
تعيين كرد كه يك فايل به چند نفر فرستاده شود، 
ــانى كه پهناى  محدود كردن اين گزينه براى كس

باند كمترى دارند، توصيه مى شود.
ــى تورنت،  ــايت هاى خصوص ــى از س در برخ
ــما به اندازه خاصى از ميزان  ــال ش اگر ميزان ارس
دريافت نباشد، از اجتماع اخراج مى شويد. مديريت 
اين ماجرا هم كار ساده اى نيست يا بايد سيستم را 
ــه حال خود بگذاريد كه مدام آپلود كند يا اين كه  ب
ــابى روى ارسال و دريافت  مديريت درست و حس

ــته باشيد. از اين رو، مى توان با  فايل هاى خود داش
رفتن به منوى Options \ Preferences و 
ــال  انتخاب تب Queueing، حداقل ميزان ارس
ــما به  براى هر فايل را وارد كنيد. اندازه 1 يعنى ش
ــال هم داشته  همان اندازه كه دريافت داريد، ارس
ــايت مورد نظر اين  ــته به قوانين س ــيد كه بس باش

اندازه كمتر نيز مى شود.
از آنجا كه بيشتر حساب هاى اينترنتى در ايران 
ــتن اينترنت در تمام روزهاى  محدود هستند، داش
ــه قوانين يك  ــيار مهم تر از پايبند بودن ب ــاه بس م

وب سايت خاص است. 
ــن به منوى  ــوان با رفت ــن خاطر مى ت به همي
ــپس Transfer Cap، حداكثر  Setting و س

ــزان فعاليت uTorrent در يك ماه را تعيين  مي
كرد.
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شركت AUO نسل جديدي از لپ تاپ ها را پايه ريزي كرده كه با نور خورشيد 
كار مي كنند و كيبورد آنها هم لمسي است. اين لپ تاپ با پانل هاي دريافت انرژي 
خورشيدي ساخته شده و تنها 2/1 ميلي متر به ضخامت لپ تاپ هاي معمولي اضافه 
ــيد  ــت. اين لپ تاپ مي تواند تا 20درصد انرژي مصرفي خود را از خورش كرده اس
ــارژر را   ــن ماندن بدون ش ــانس روش بگيرد و به اين ترتيب، در يك روز آفتابي، ش

افزايش مي دهد.
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نازك ترين مانيتور دنيا
نمايشگرها تا چه حد مي توانند نازك شوند؟ نمايشگر جديد AOC تنها 
ــت دارد و در اندازه هاي 18 تا 23 اينچ  ــانتي متر ضخام كمي بيش از يك س

توليد شده است. 
قاب صفحه با نسبت 16 به 9 طراحي شده و كنتراست 50 ميليون به يك 

دارد (كه واقعا عدد بزرگي است!).
 اين نمايشگرها از طرف مقابل ورودي HDMI ندارند و تنها DVI و 

D-SUB به آنها متصل مي شود.

درمان نابينايي 
تا حد زيادي ميسر شد

ــت به بازار آمده، نتيجه تحقيقات گروه هاي  ــمان بايونيك كه چند سالي اس چش
ــت كه هنوز در حال تكامل و توسعه است؛ اما از آن  متعدد در نقاط مختلف دنيا اس
طرف آلماني ها تراشه اي ساخته اند كه تاكنون بينايي را به 3 نفر بازگردانده است. 

ــه هنوز ايده آل نيست و اين سه نفر توانستند از نابينايي مطلق  هر چند اين تراش
ــياي روي ميز و تا 7اليه از سطوح خاكستري را از  ــند كه تنها اش به مرحله اي برس

هم تشخيص دهند. 
اين پروژه هنوز در حال توسعه است و مي توان اميدوار بود بزودي شاهد چشمان 

مصنوعي قدرتمندي همچون چشم مرد 6 ميليون دالري باشيم.

هولوگرام 
جانشين تلويزيون مي شود؟

ــتاد دانشگاه آريزونا و گروهش سخت  ناصر پيغمبريان، اس
ــند تا هالوگرام ها را به يك واقعيت تبديل كنند. اين  در تالش
ــيده،  ــند اين فناوري را كه به مراحل نهايي رس گروه در تالش
ــه جراحي از راه دور،  ــر از تلويزيون از جمل ــراي اموري فرات ب
ــه بعدي جنگ (همچون  ــه هاي س حضور مجازي و حتي نقش

فيلم آواتار) قابل استفاده كنند.
لپ تاپ المبورگيني

ــين هاي جهان را مي سازد، بنابراين  ــريع ترين ماش المبورگيني س
اگر خبر خط توليد لپ تاپ المبورگيني را بشنويد، احتماال سريع ترين 

لپ تاپ هاي دنيا به ذهن تان خطور خواهد كرد.
ــا همكاري  ــوس در نظر دارد ب ــت كه اس ــان كاري اس ــن هم اي
ــان تجاري اش انجام دهد. طراحي اين  ــتفاده از نش المبورگيني و اس
ــت و 2 مدل  ــبيه فضاي طراحي المبورگيني اس ــيار ش لپ تاپ ها بس
VX6 و VX7 از اين نت بوك ها معرفي شد ه اند. در اين لپ تاپ ها، 
USB  و بلوتوث 3 پشتيباني شده و در VX6 پردازنده 2 هسته اي 

اينتل اتم 1/8گيگاهرتز و در VX7 ، Core i7 قرار داده شده است 
كه تا 16 گيگابايت رم را پشتيباني مي كند.

موبايل سه بعدي به توليد رسيد
نسل جديد تلفن هاي همراه با نمايشگرهاي سه بعدي از راه رسيدند. اين گوشي هاي 
ــارپ توليد شده اند، همنام  ــركت So<bank و با همكاري ش ــوي ش جديد كه از س
كتابخوان الكترونيك شارپ و گاالپاگوس نام دارند و در 2 مدل عرضه مي شوند. براي 
ديدن محتواي سه بعدي اين گوشي ها نيازي به عينك نيست. اين صفحه هاي نمايش، 
ــي حامل آنها، دوربين 9/6مگاپيكسلي دارد. اين گوشي ها  قرار  ــي هستند و گوش لمس

است دسامبر امسال وارد بازار شوند.

ــد. فناوري  ــش نمي آي ــه بعدي خوش هيچ كس از عينك هاي س
ــيله جانبي دارد.  ــده ماندن نياز به حذف اين وس ــه بعدي براي زن س
ــه AUO نيز همين عقيده را دارد و به همين خاطر فناوري  موسس
ــخيص حركت  ــت كه از طريق آن و با تش ــدي خلق كرده اس جدي
ــت.  ــه بعدي نخواهيد داش ــر، ديگر نيازي به عينك س و موقعيت س
ــت كه با رهگيري حركت  ــيله هم به گونه اي اس نحوه كار اين وس
چشم، نمايشگر مي تواند بهترين زاويه را در لحظه توليد كند و هيچ 
ــود. اين شركت اميدوار است تا پاييز  نقطه اي از صفحه نيز محو نش

سال آينده اين محصول را به بازار عرضه كند.

 تشخيص حركت سر 
به جاي عينك بازي ها 

لپ تاپ با انرژي سبز 
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