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كاهش اختالالت اينترنت، نتيجه اتصال به ارتباطات بين المللى
ــبكه اى اينترنت در هر زمان افزايش  توسعه ش

مصرف كننده و رضايتمندي وي را در بردارد.
محمدرضا فرنقى زاد مدير روابط عمومى و امور 
بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو 
ــركت ارتباطات  ــاره به فعاليت هاى ش با ايلنا با اش
ــاخت در يك سال گذشته اظهار كرد: «طى  زيرس
ــال گذشته  پروژه هاى خوبى در شركت كليد  يكس
خورده و بسيارى از آنها نيز به مرحله اجرا درآمده 

و به اتمام خواهد رسيد.»
ــمال  وى ادامه داد: «پروژه هايى مانند مسيرش
ــيگنالينگ سراسرى، پروژه core و  به جنوب س
ــر افتتاح خواهد  ــا چند ماه ديگ super core ت

ــت كه براى اجراى آن با  ــت اجراس ــرى در دس ــد، همچنين پروژه IN سراس ش
ــت و نتيجه تمامى اين  ــتان تهران هماهنگى الزم به عمل آمده اس مخابرات اس
ــوى دولت الكترونيكي و در جهت نيل به هدف تبديل ايران  پروژه ها رفتن به س

ــم انداز  ــتاى برنامه چش به هاب منطقه در راس
20 ساله هستند.

ــال تعداد  ــرد: «قب ــار ك ــه اظه وي در ادام
ــير  ــاى بين المللى ما كم بود و اگر مس درگاه ه
ــد، كل  ــكل مى ش ــك- فجيره دچار مش جاس
ــد، ولى با  ــور دچار اختالل مى ش اينترنت كش
ــى از طريق 20  ــه ارتباطات بين الملل اتصال ب
ــش  ــالالت را كاه ــن اخت ــتيم اي درگاه توانس

دهيم.»
ــه  ــود ب ــخنان خ ــان س ــى زاد در پاي فرنق
ــده  آين در  ــاخت  زيرس ــركت  ــاى ش برنامه ه
ــاره كرد و گفت: «در طول زمان برگزارى  اش
ــا برخى توليدكننده هاى مختلف  ــگاه تله كام يازدهم فرصتى پيش آمد تا ب نمايش
ــبكه جلساتى داشته باشيم كه البته هنوز به طور  خارجى جهت تامين تجهيزات ش

كامل همكارى ما با اين شركت ها قطعى نشده است.»

ــركت ارتباطات  ــات مديره ش ــى از اعضاي هي يك
ــرد: «تا عيد  ــع خبرنگاران اعالم ك ــاخت در جم زيرس
ــفرها در ايام حج امسال، بالغ بر 5  قربان و از ابتداى س
ميليون دقيقه مكالمه بين ايران و عربستان با موفقيت 

برقرار شده است.»
ــم، احمد پورنگ نيا اضافه  به گزارش خبرنگار جام ج
ــاخت امسال با توجه به  كرد: «شركت ارتباطات زيرس
پيش بينى نيازهاى ارتباطى ايام حج، عالوه بر افزايش 
ــتقيم بين دو كشور، مسيرهاى  كانال هاى ارتباطى مس
ــن ايران و  ــتقيم) بي ــير غيرمس ــت مكالمه (مس ترانزي
عربستان را نيز افزايش و مورد بازنگرى كيفى قرار داد 
تا ضمن ارتقاي كيفى مكالمات، ميزان ترافيك ناموفق 

كاهش چشمگيرى يابد.»
ــهولت در  ــزود: «به منظور ايجاد راحتى و س وى اف
ــاخص هاى كمى  برقرارى ارتباط بين حجاج و ايران ش
ــتان هر  و كيفى ترافيك وارده و صادره به مقصد عربس
ــتمر  ــج، به طور ويژه تحت نظارت مس ــاله در ايام ح س
ــكال  ــاهده هرگونه اش ــرار مى گيرد و در صورت مش ق
ــوى مراكز  ــالل، بالفاصله هماهنگى الزم از س و اخت
ــع آن به كار  ــن اداره كل، براى رف ــبكه اي مديريت ش

گرفته مى شود.»
ــاى ارتباطى  ــمار كانال ه ــان اين كه ش ــا بي وى ب
ــال افزايش  ــه 1100 كان ــور ب ــن دو كش ــتقيم بي مس

ــتقيم،  ــيرهاى مس يافته، افزود: «عالوه بر افزايش مس
ــتان نيز، به 10  ــيرهاى ترانزيت بين ايران و عربس مس

كشور افزايش يافته است.»
ــركت زير ساخت در  ــده توسط ش طبق آمار ارائه ش
ــته 13 ميليون و 600 هزار دقيقه  ــال گذش ايام حج س
ــد  ــتان با موفقيت برقرار ش مكالمه بين ايران و عربس
يعنى به طور متوسط هر زائر حدود 200 دقيقه در طول 

كل سفر و حدود 7 دقيقه در هر شبانه روز با هموطنان 
در ايران مكالمه برقرار كرده بودند و با توجه به ايام حج 
ــال احتمال مى رود اين رقم امسال به 10 ميليون  امس

دقيقه برسد.
ــاهدان از افزايش استفاده اينترنت ميان  برخى از ش
زايران خبر داده و پيامك را راه ديگر ارتباط با بستگان 

ذكر كرده اند.

Views
چشم  انداز

مكالمه، پيامك و اينترنت، راه هاى ارتباطى حجاج با بستگان
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آندروييد فارسى براى 
سونى اريكسون در راه است 

ــركت سونى اريكسون كه در  يكى از مديران ش
ــگاه تله كام 2010 حضور داشت در گفت وگو  نمايش
ــم ضمن اعالم خبر ارائه آندروييد  با خبرنگار جام ج
ــى هاي سونى اريكسون گفت:  ــى براى گوش فارس
ــون با توجه به بازار بزرگى  ــركت سوني اريكس «ش
ــازى  ــه در ايران دارد، توجه خاصى براى بومى س ك

محصوالتش در ايران داشته است.»
ــراى  ب ــدى  تولي ــد  «آندرويي داد:  ــه  ادام وى 
ــازى شده و  ــون مناسب س محصوالت سونى اريكس

توانمندى هاى آندرويد را كامال داراست.»
ــوص  مخص ــرم  پلتف ــه  ارائ از  ــن  همچني وى 
ــوالت خبر داد  ــى براى اين نرم محص برنامه نويس
ــرايط  ــتن ش ــورت توانايى و داش ــزود: «در ص و اف
ــا  ــد ب ــى مى توانن ــركت هاى ايران ش
توليـــد  در  ــــون  سونـى اريكس
ــتر  بس بر  كاربردى  ــاى  برنامه ه
همكارى  ــد  آندرويي

كنند.»
وى زمان ارائه اين 
نسخه را تا قبل از پايان 

سال اعالم كرد.

افزايش 20 هزار كيلومتري 
فيبرنوري كشور تا 3 سال آينده

ــركت زيرساخت با بيان اين كه بيش از  معاون ش
ــور داريم گفت:  ــزار كيلومتر فيبرنوري در كش 45 ه
ــدود 20 هزار  ــش ح ــده، افزاي ــاي آين «در برنامه ه
ــتور كار قرار دارد كه اميدواريم  كيلومتر فيبر در دس
ــال آينده در حوزه  ــرفت، ظرف 3 س اين ميزان پيش
ــور و در اليه بك بون  ــبكه فيبرنوري كش توسعه ش

ايجاد شود.»
ــنا، مهدي كريمي نيسياني، اظهار  به گزارش ايس
ــرفت، آمادگي  ــم با اين ميزان پيش كرد: «اميدواري
ــعه و همين طور  ــاله توس ــي براي برنامه 5 س خوب
ــتاي سند چشم انداز تحقق  اهداف بلندي كه در راس
ــده است، ايجاد  دولت الكترونيكي در نظر گرفته ش

شود.»
ــرويس هاي بسيار بزرگي مثل  وي ادامه داد: «س
ــال آن نياز  ــازل) و امث ــوري در من FTTX (فيبرن

ــبكه بسيار بزرگي ايجاد  دارد تا در اليه بك بون، ش
ــته شبكه  ــود كه بتواند ترافيك را به خوبي در بس ش
ــتاي  ــكل خاصي در راس مخابراتي هندل كند و مش
ــا 20 هزار  ــد. بنابراين م ــن ترافيك نباش ــال اي انتق
ــعه خواهيم  كيلومتر فيبرنوري در برنامه پنجم توس

داشت.»
ــام و انجام اين پروژه  ــزود: «البته براي اتم او اف
ــازمان و دستگاه هاي ديگري  بزرگ به همكاري س
ــت و  ــازمان حفاظت محيط زيس مثل وزارت راه، س
ــاز داريم كه  ــازمان ها و ارگان هاي ديگر ني كليه س
ــتگاه مختلف باشد و همين  ــتر از 10 دس شايد بيش
ــت از اراضي و زمين هاي  طور اين فيبرها ممكن اس
ــه همكاري مردم را  ــردم عبور كند و اميدواريم ك م
دراين زمينه داشته باشيم زيرا كمك مي كند تا مردم 
هرچه بهتر امكانات و سرويس هاي شبكه را دريافت 
ــت الزمه آن احداث و ايجاد يك  كنند و طبيعي اس
ــت كه  ــور اس ــيار قوي در كش ــبكه بك  بون بس ش

اميدواريم اين موضوع تحقق پيدا كند.»

راه اندازى خط توليد تلويزيون هاى LCD و LED در ايران
 LED و   LCD تلويزيون هاى  توليد  خط 
صنعتى  شهرك  در  گذشته  هفته  ديجيتال، 

هشتگرد به بهر ه بردارى رسيد.
از  به نقل  خبر  مركزى  واحد  به گزارش 
معادن،  و  صنايع   وزارت  اطالع رسانى  پايگاه 
در تلويزيون هاى LCD و LED ديجيتال با 
برند ايرانى و با اندازه هاى متنوع (از 32 تا 55 
اينچ) اين امكان فراهم شده است كه بى نياز از 
گيرنده هاى مجزاى ديجيتال، با كمك يك آنتن 
معمولى، امواج ديجيتال را دريافت و تصاوير را 

با بهترين كيفيت براى بيننده پخش كرد.
تلويزيون هاى  كردن  جايگزين  و  استفاده  با 

با  تصوير  از  استفاده  و  بهره مندى  امكان  ديجيتال، 
وضوح باال فراهم مي آيد؛ به طورى كه از طريق تبديل 
 ،LCD به تلويزيون هاى ديجيتال CRT تكنولوژى

بهبود چشمگيري در كيفيت تصوير و كاهش 
بيش از 60 درصدى مصرف انرژى برق بوجود 

آمده است.
LEDاين  فناوري   ظهور  با  همچنين 
كه  به گونه اى  گرفته،  بيشترى  شتاب  روند 
تصوير،   كيفيت  در  چشمگير  بهبود  بر  افزون 
مصرف انرژى برق حدود 90 درصد نسبت به 
سليقه  به  توجه  مي كند.  پيدا  كاهش   CRT

خدمات  گستردگى  ايرانى،   مصرف كنندگان 
دريافت  و  ايران  سراسر  در  فروش  از  پس 
سيما  و  صدا  سازمان  فنى  معاونت  از  تائيديه 
از ديگر ويژگى هاى اين تكنولوژى بومى سازى 

شده است.
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News

ماى اسپيس و فيس بوك، 2 سرويس بزرگ شبكه 
اجتماعى اعالم كردند كه از اين پس ماى اسپيس نيز 
از فناورى اتصال از طريق فيس بوك پشتيبانى مى كند. 
براى  دو شركت  اين  ساله  چندين  نبرد  به  تغيير  اين 

دريافت سهم بازار بيشتر پايان داد.
شدن  «يكى  كه  همكارى  اين  بتانيوز،  به گزارش 
اطالعات  مى شود  باعث  گرفته،  نام  فيس بوك»  با 
در  گسترده ترى  به صورت  وب سايت  دو  هر  كاربران 
موازى  فعاليت  به  نيازى  و  بگيرد  قرار  اختيار همگان 
در هر دوي آنها وجود نداشته باشد. از اين رو كاربران 
مى توانند اخبار خود را در سايت فيس بوك بنويسند و 

در ماى اسپيس نيز همان را نشان دهند. 
همچنين دكمه Like فيس بوك نيز در ماى اسپيس 
نمايان شده و قرار است اين دكمه در تمام صفحه هاى 

سرگرمى ماى اسپيس گذاشته شود. 
بيانيه اى  در  ماى اسپيس  عامل  مدير  جونز،  مايك 
اعالم كرد: «از همكارى خود با فيس بوك هيجان زده 
هستيم. اين حركت تصويرى جديد از استراتژى ما را 
در سرگرمى جامعه شكل مى دهد و جريان بي درنگ 

داده را ميسر مى كند.»
مطبوعاتى  كنفرانسى  در  طرف  دو  اعالم  بنابر 
در  شدن  يكى   قابليت  شد،  برگزار  گذشته  هفته  كه 
وب سايت ماى اسپيس فورا فعال مى شود. ماى اسپيس 

سال  چند  اجتماعى  شبكه هاى  محورى ترين  از  يكى 
اخير محسوب مى شود اما شيوه كار كردن وب سايت 
عمده اى  بخش  سرويس  اين  شد  باعث  فيس بوك 
با  مقايسه  در  و  بدهد  دست  از  را  خود  كاربران  از 
كاربر  ميليون   500 از  بيش  هم اكنون  كه  فيس بوكى 
(پنج برابر ماى اسپيس) دارد، گزينه زيادى براى رقابت 

نداشته باشد.

شركت  فعاليت  روى  شركت  دو  اين  همكارى 
خواهد  تأثير  نيز   (NewsCorp) ماى اسپيس  مادر 
گذاشت (كه ماى اسپيس را در سال 2005 خريدارى 
كرد) و احتمال مى رود نيوزكورپ بزودى ماى اسپيس 
اين  با  فيس بوك  كند.  واگذار  ديگرى  شركت  به  را 
حركت به مونوپولى در شبكه هاى اجتماعى نزديك تر 

مى شود. 

تازه ها

استفاده از فيس بوك در ماى اسپيس

جنگ تمام شد

سودجويى دل از فروشگاه مايكروسافت

گوگل كوپنى مى شود

 اينترنت اكسپلورر9
 زودتر از موعد آمد

هفته گذشته و درست يك ماه پس از آخرين 
توسعه  دهنده  پيش نمايش  نگارش  رسانى  به روز 
نگارش  اين بار  مايكروسافت  اينترنت اكسپلورر، 

جديدترى از اين مرورگر عرضه كرد.
در به روزرسانى آخر اينترنت اكسپلورر9، از دو 
فناورى جديد HTML5 پشتيبانى به عمل آمده 
و   CSS3 جابه جايى هاى 2بعدى  است: نخست 
 HTMLElement دوم تشخيص انواع شىء
به عنوان عناصر منطقى HTML5 و بزرگ ترين 
بارگذارى  بهبود  نيز  نگارش  اين  كليدى  ويژگى 
از  بهره گيرى  قابليت  از  استفاده  با  تصاوير 

سخت افزار و HTML5 است.
موتور  همچنين  اينترنت اكسپلورر9  تيم 
با  تا  بخشيده  بهبود  را  چاكرا  جاوااسكريپت 
دنيا  وب سايت هاى  معمول  و  فعلى  الگوهاى 

تطابق بيشترى داشته باشد. 
تيم  بالگ  در  هاچاموويچ  دين  گذشته  هفته 
اينترنت اكسپلورر9 نوشت: «عالوه بر بخش هاى 
ديگر بستر مرورگر (از جمله راندوى گرافيكى)، در 

بخش هاى ديگرى نيز بهبود بازدهى داشته ايم. 
به عنوان مثال اين مرورگر مى تواند از كاربران 
اگر  و  كند  محافظت  كند  افزونه هاى  مقابل  در 
افتادن  كار  از  باعث  نتواند  بود،  نامناسب  سايتى 

مرورگر شود. همچنين مى توان وب سايت ها را در 
تسك بار ويندوز7 سنجاق كرد تا بدون باز كردن 
عالقه  مورد  وب سايت  به  كس  هر  وب سايت، 

خودش برود. 
براى  سيستمى  منابع  بيشتر  از  همچنين 
شامل  اين  و  شد  خواهد  استفاده  وب  مرور 
سيستمى  پردازنده هاى  و  گرافيكى  سخت افزار 

مى شود.»
توسعه  پيش نمايش  نگارش  است  گفتنى 
 دهنده اينترنت اكسپلورر9 برخالف زمان بندى 8 
هفته يك بار مايكروسافت، اين بار يك ماه زودتر 

عرضه شده است.

ــركت دل نيز پيش فروش تبلت هاى  ــگاه مايكروسافت، ش همزمان با افتتاح فروش
ــد و قابل تبديل  ــاز كرد. اين تبلت ها نوع جدي ــود را كه Duo نام دارند، آغ ــد خ جدي

تبلت ها هستند كه مى توانند به نت بوك تغيير ماهيت دهند.
ــته طراحى هاى مختلفى براى تبلت هاى قابل  به گزارش بتانيوز، در طول دهه گذش

تبديل به لپ تاپ طراحى شده كه محوريت اصلى طراحى آنها، چرخش نمايشگر 
ــا دل اين بار با طراحى متفاوتى  ــت. ام و قرار گرفتن روى صفحه كليد بوده اس

ــى كند. در  ــوك خود را معرف ــرده تبلت/نت ب طراحى، تالش ك ــن  اي
نمايشگر در قابى با قابليت چرخش 180درجه قرار 
گرفته كه در صورت باز كردن آن همانند كتاب، 

مى توان تبلت را به نت بوك تبديل كرد. 
ــگرى 10اينچى  ــى دل دو، نمايش مدل فعل
ــته اى اينتل  ــه پردازنده دو هس ــز ب دارد و مجه
ــت حافظه اصلى  اتم5/1گيگاهرتزى، 2گيگاباي

و 250گيگابايت حافظه جانبى 
است و شتاب دهنده گرافيكى 
 Broadcom ــوع  ن از  آن 

ــت كه قابليت پخش تصاوير HD را نيز در خود دارد. قيمت اين تبلت هاى دوگانه  اس
ــته در بالگ تيم ويندوز، اعالم كرد،  ــده است. بن ردلف هفته گذش 549دالر اعالم ش
ــدن آن بدون نرم افزارهاى باز  ــت و خاموش ش زمان بوت اين تبلت ها 5/36 ثانيه اس

5/17ثانيه وقت مى گيرد.
ــط گرافيكى پيش فرض  ــليت هاى اچ پى كه راب ــر خالف اس ب
ــتگاه، رابط  ــدوز را تغيير نداده اند، دل در حالت تبلت اين دس وين

گرافيكى جديدى طراحى كرده است. 
ــافت در اين فروشگاه مى توانند عالوه بر  مشتريان مايكروس
ــروش خريدارى  ــول، آن را به صورت پيش ف ــان اين محص امتح
ــت سخت افزارى و  كنند. هنوز فهرس
ــايت  ــوع اين محصوالت در وب س تن
ــد اين  دل قرار نگرفته و به نظر مى رس
ــك صورت  ــده اى نزدي ــدام در آين اق
ــن تبلت ها تا انتهاى  بگيرد. اي
ــالدى عرضه  ــده مي ــاه آين م

مى شوند.

سايت تجارى گروپان كه در زمينه كوپن ها و تخفيف ها فعاليت مى كند، 
قصد دارد خود را به گوگل بفروشد. 

اعالم   All ingsD وب سايت  در  گذشته  جمعه  رويترز،  به گزارش 
به  را  3ميليارد دالر خود  از  بيش  رقمى  با  دارد  تمايل  اين شركت  كه  شد 

گوگل بفروشد.
گروپان، شركتى خصوصى و مستقر در شيكاگو است كه حدود دو سال 
با  از 200 معامله  است فعاليت خود را آغاز كرده. اين شركت روزانه بيش 
تخفيف را به كاربران خود ايميل مى زند و در بيش از 250 بازار آمريكاى 

شمالى حضور دارد. 

انجام مى شود كه حداقل  معامله  وقتى يك  اين وب سايت  در سرويس 
ازاى حضور كاربران،  اين شركت در  با آن معامله موافقت كنند و  تعدادى 

تخفيف هاى بزرگى مى دهد.
ژولى ماسلر، سخنگوى گروپان گفت:  «هنوز براى نظر دادن زود است و 

هيچ چيز مشخص نيست.»
وب سايت بلومبرگ نيز اعالم كرد، گروپان در حال حاضر ميان دو راهى 

فروش خود به گوگل يا افزايش سرمايه گرفتار شده است. 
سرانجام  و  سودآوري  شركت،  اين  اوليه  اهداف  از  يكى  است،  گفتنى 

فروخته شدن به شركتى بزرگ تر بوده است.
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محمدحسين كردونى
براي  بشر  ميل  از  برخي  تاريخ،  آغاز  از 
بهره مندي هر چه بيشتر از نعمات، سوءاستفاده 
مى كردند تا بتوانند به اهداف خود برسند. فهم اين 
كه چه مساله اى سبب مى شود افراد از محيط خود 
لذت ببرند، در درك عواملى كه آنها را به انجام 
عكس العمل مرتبط با آن مى كند، مهم است. وب، 
عالقه مند  براى  را  تمايالت  اين  از  سوءاستفاده 
كردن كاربر به سرويس ها يا محصوالت ساده تر 
كرده است. در واقع به شيوه اى سالم اما هدفمند، 

كاربر را به سوى وب سايت مى كشاند.
1 ـ غرور و فخر فروشي

حس غرور و فخر فروشي، به باالتر دانستن  
خود نسبت به ديگران تعبير مى شود. حتما بايد 
در دوران مدرسه كسى را به ياد داشته باشيد كه 
به ظاهر خود يا يكى از قابليت هايش مى باليد و 
اين كار به شما  اين يعنى غرور. در دنياى وب 
بفروشيد!  را  محصوالتتان  تا  مى كند  كمك 
دارد  دوست  سايت  يك  از  بازديدكننده اى  هر 
بقيه  كه  كند  پيدا  دست  موفقى  سرويس  به 
دستاوردها  به  مردم  باشند.  داشته  را  آن  آرزوى 
نشان دهند،  باالتر  را  آنها  و وب سايت هايى كه 

افتخار مى كنند.
كارى كنيد كه مشتريان شما خودنمايى كنند. مردم 
بزرگ  برندهاى  كه  كنند  استفاده  ابزارى  از  مى خواهند 
توانسته  بخوبي   SEOmoz سايت  مى كنند.  استفاده 
لوگوى شركت هايى را كه براى ابزار آنها پول پرداخته اند، 
همراه يك فراخوانى انجام عمليات ساده در صفحه اول 
قرار دهد تا شما را قانع كند كه مى توانيد به موفقيتى دست 

پيدا كنيد كه برندهاى برتر به آن رسيده اند. 
كاربران برتر را جلوى چشم قرار دهيد. مردم مى خواهند 
بهترين به نظر برسند و اين را به رخ دوستان خود كشيده 
و دستاوردهاى مهم خود را به ديگران نشان بدهند. سايت 
Dribble بهترين طراحى ها را در صفحه اول خود قرار 

مى دهد. اين مساله افراد ديگر را به استفاده بيشتر از آنها 
ترغيب مى كند. كمى  غرور در سايت شما ممكن است تعداد 
بيشترى از مشتريان را براى استفاده از سرويس هايتان به 

سايت بياورد.
ـ  زياده روي  2

زياد  خوردن  در  فقط  را  شكم پرستى  مردم  بيشتر 
مى دانند، ولى بهترين تعريف براى اين مساله استفاده بيش 
از حد از چيزى است كه از آن به بعد نامناسب شود و به 
معناى ميل بيش از اندازه داشتن است. در وب، شركت ها 

از اين خصيصه استفاده مى كنند تا كاربر فريفته شود و در 
سايت ثبت نام كند و از پشتيبانى بى پايان كاالها بهره مند 

شود.
عنوان  به  را  «نامحدود»  عبارت  بار  چند  حال  به  تا 
ديده ايد؟  يا سرويس  ابزار  براى خريد يك  يك محرك 
زياده خواهى بدون محدوديت قابليت ها در ازاى مبلغ كم، 
افراد را به اين سمت هدايت مى كند كه براى يك محصول 
يا سرويس در سايت ثبت نام كنند. اگر مى خواهيد توجه 
كاربر را جذب كنيد، يك پيشنهاد ارزشمند بدهيد و منابع 
بى پايانى را براى مشتريان براى استفاده يا جمع كردن، 

تهيه كنيد.
ـ  تنبلى  3

برخى از ما تنبل هستيم! اگر مجبور نباشيم كارى را 
انجام دهيم، اصال سمت آن كار نمى رويم. در دنياى وب 
اين يعنى ساده تر و راحت تر كردن كارها براى مشتريان 
كارهاى  «تمام  كه  سرويس هايى  و  محصوالت  بالقوه. 
جذب  مشترى  مى دهند»  انجام  شما  براى  را  سخت 
مى كنند، مانند پست يك بالگ از هر جايى و به سادگي.

4 ـ حسادت
حسادت يعنى بخواهيد چيزى داشته باشيد كه ديگران 
بهترش را دارند. همه ما به كسانى كه به موقعيت و ثروتى 
كه خواهان آن هستيم رسيده اند، حسادت مى ورزيم و براى 

رسيدن به آن هر كارى مى كنيم. در وب اين 
مساله را در حسادت براى جايزه ها، دنباله روها، 

دوستان و دعوتنامه هاى خصوصى مى بينيم.
به افراد چيزى بدهيد كه حسادت بقيه را 
تحريك كند و خواهيد ديد كاربران بيشترى به 

سمت سرويس يا محصوالت شما مى آيند.
ـ  تحريك بصرى  4

جذاب  چيزهاى  خريد  به  در وب  بسياري 
در حالت عادى  دارند كه  پرزرق و  برق ميل  و 
از  وب سايت ها  باشند.  داشته  نمى توانند 
عكس هاى بزرگ، برجسته و چرخشى استفاده 
مى كنند تا ما را براى خريد آن وسيله تحريك 
كنند. اين قابليت را فراهم كنيد كه محصول را 

ببينند و با آن كار كنند.
به  به خريد معموال  در طراحى وب، ميل 
وسيله عكسبردارى حرفه اى از محصوالت كه 
زرق و برق، جذابيت و منحصر به فرد بودن آن 
سايت  مى شود.  تحريك  مى دهد،  نمايش  را 
رولكس يك مثال از اين مساله است. گالرى 
متحرك سايت، مشتريان را تشويق به گشتن 
نمايش دهنده  تنها  نه  كه  مى كند  سايتى  در 
محصوالت رولكس بلكه نمايشگاهى از تصاوير 
شركت، شيوه، فلسفه و برند است. رولكس داستانى درباره 

كيفيت، دقت و زيبايى شناسى محصوالتش مى گويد.
5 ـ حرص

حرص يعنى بيشتر خواستن مقام، قدرت و ثروت؛ ميل 
به داشتن بيشتر از آن چيزى كه احتياج داريم يا اليق آن 
هستيم. در وب اين گناه به صورت تمايل براي تاثيرگذارى 

بيشتر بر دنباله روها و قدرت ديده مى شود.
توييتر يك مثال قوى از وب سايتى است كه همه ما 
تمايل داريم دنباله روهاى بيشترى داشته باشيم. هرچه 
دنباله روهاى بيشترى داشته باشيم، تاثيرگذارى بيشترى 
روى افراد خواهيم داشت. ما تشنه به دست آوردن نفوذ 
و قدرت بيشتر هستيم و از سرويس ها استفاده مى كنيم تا 

به اهداف خود برسيم.
6 ـ خشم

و  غضب  نشده،  كنترل  احساسات  عنوان  به  خشم 
نفرت تعبير شده است. در وب اين كار توسط شركت هايى 
سرويس هايشان  يا  محصوالت  حول  كه  مى شود  انجام 
شايعه سازى مى كنند. آمازون يك مثال عالى در استفاده 
از خشم براى توليد مشاجره، بحث و جلب توجه بيشتر 

براى محصول است.
smashingmagazine :منبع

لينكدوني

يادگيرى آسان واژگان انگليسى
http://www.wordstash.com

تايمر آنالين مخصوص پخت و پز
http://www.kitchentimer.org

بوكمارك بخش هاى دلخواه از صفحات وب
http://www.wozaik.com

ارجاع ايميل ها به روزهاى بعد
http://www.laytr.com

وقت كشى با مرورگر
http://www.erkie.github.com

جديدترين خبرهاى فناوري
http://www.techlimelight.com

يادگيرى آسان جدول تناوبى
http://www.periodicvideos.com

قابليت امتيازبندى براى سايت يا مطالب شما
http://www.setrating.com

كتاب مصور طراحى كنيد
http://www.comicmaster.org.uk

چاپ به دلخواه شما
http://www.printw

ابزارك هاى اپرا
معرفى  را  افزونه  يك  نداريم  قصد  هفته  اين 
كنيم و به جاى آن مي خواهيم يكى از قابليت هاى 
ابزارك  كه  كنيم  مرور  را  اپرا  مرورگر  بى نظير 

Widget نام دارد. 

به  را  مرورگر خود  پياده سازى سيستمى،  با  اپرا 
تبديل  نرم افزار  توسعه  و  براى گسترش  بستر  يك 
كرده است، از اين رو مي توان نرم افزارهاى كوچك 
كه  يافت  ابزارك ها  اين  گالرى  در  را  زيادى  و 
و  مك  (لينوكس،  سيستم عامل  نوع  از  صرف نظر 
شوند.  داده  نمايش  تغيير،  بدون  مى توانند  ويندوز) 
بهتر است نخست مرورگر اپرا و سپس ابزارك هاى 

آن را از طريق نشانى زير دريافت كنيد:
http://widgets.opera.com

بگذاريد در وب سايت تان به ديگران خوش بگذرد

6 عنصر مهم در جذب كاربران وب

وب

افزونه هفته 

وبولوژي

w
eb

sh
o

ts
س:  

عك

طرح زدن به سرعت
يا  بسازيد  سايت  يك  خودتان  براى  بخواهيد  چه 
بخواهيد براى مشترى طرح اوليه نشان دهيد، به ابزارى 
است  قرار  سايت  دريابيد  آن  كمك  به  كه  داريد  نياز 
نوشتن  از  پيشتر  خيلى  عمليات  اين  باشد.  شكلى  چه 

اين  انجام مى پذيرد.   CSS HTML و  يك خط كد 
وب سايت جزو نخستين وب سايت هاى طرح زدن كلى 
است كه از HTML5 هم پشتيبانى مى كند و قابليت 
به اشتراك گذاشتن طرح ها را نيز دارد.براى استفاده از 

اين سرويس به نشانى زير برويد:
http://www.jmockups.com

همكارى لحظه اى آنالين
نرم افزارهاى تحت وب مديريت پروژه زيادى وجود 
به  پروژه هاى مختلف  و  منابع  مديريت  براى  كه  دارند 
كار مى روند، اما گانتيك، يكى از وب سايت هايى است كه 
به جاى رقباى تحت وب، مستقيما مايكروسافت پراجكت 

را هدف  قرار داده و معتقد است از آن  نيز بهتر است. با 
مشاهده و ثبت نام در اين وب سايت، متوجه اين تفاوت 

خواهيم شد.
براى استفاده از اين سرويس به نشانى زير برويد:

http://ganttic.com/en
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Software
نرم افزار

امير عصارى
لپ تاپ  خريد  هنگام  كه  مواردى  مهم ترين  از  يكى 
مورد توجه خريداران قرار مى گيرد مدت زمان ممكن براى 
استفاده از لپ تاپ، هنگام استفاده از باترى به جاى برق 
اگر  از كاربران لپ تاپ هستيد؟  نيز يكى  آيا شما  است! 
حتى لپ تاپ نداريد، تا به حال براى خريد لپ تاپ اقدام 
كرده ايد؟ و اين سوال را كه باترى لپ تاپ مورد نظرتان تا 

چه مدت قابل استفاده است را از فروشنده پرسيده ايد؟
باشيد  پرسيده  از كسى  را  اين سوال  حال  به  تا  اگر 
مورد  در  لپ تاپ  يك  كاربر  از  را  سوال  اين  اگر  (حتى 
لپ تاپ شخصى اش بپرسيد) در بيشتر موارد با پاسخ هاى 
از  هيچ يك  تقريبا  كه  چرا  مى شويد،  مواجه  نامفهومى  
بودن  استفاده  قابل  از مدت زمان  دقيق  به طور  كاربران 
لپ تاپ توسط باترى اطالع نداشته و اين زمان را مرتبط با 
عواملى همچون نور صفحه نمايش، ميزان بلندى صداى 
بلندگوها، اجرا يا عدم اجراى فيلم و نرم افزارها مى دانند. با 
توجه به اين مشكل و اين سوال هميشگى كاربران، اين 
هفته قصد داريم نرم افزارى را به شما معرفى كنيم كه 
قادر است حداقل زمانى كه لپ تاپ شما مى تواند به طور 
تضمين شده با باترى كار كند را مشخص كند. همچنين 
ميانگين زمان و حداكثر زمان قابل استفاده توسط باترى 

نيز توسط اين برنامه قابل تشخيص است.
كشف واقعيت

همان طور كه گفتيم مدت زمانى كه مى توانيد از لپ تاپ 
خود با باترى استفاده كنيد به طور دقيق قابل تشخيص 
نيست. البته شركت هاى توليدكننده اين دستگاه ها مدت 
زمانى را به اين باترى ها اختصاص مى دهند كه به گفته 
خودشان اين مدت زمان در صورت استفاده از لپ تاپ در 
نظر  در  با  اين شرايط  گاهى  است كه  استاندارد  شرايط 
گرفتن حداقل روشنايى صفحه نمايش و خاموش بودن 
ارتباطات بى سيم تعيين مى شود، اما اگر كمى منطقى با اين 
موضوع برخورد كنيم، خواهيم ديد كه حفظ اين شرايط 
تعيين كننده  عوامل  و  نيست  مقدور  كاربران  تمام  براى 
قابل  كاربران  توسط  بسادگى  نيز  استاندارد  شرايط  اين 
عنوان  به  چنانچه  تا  بود  نخواهند  مقايسه  و  تشخيص 
استفاده  بى سيم  شبكه  ارتباطات  از  دارند  قصد  مثال 
مدت زمان  از  ميزان  چه  كه  بزنند  حدس  بتوانند  كنند، 
است  كرده  قيد  توليدكننده  شركت  كه   استانداردى 

كسر مى شود.
 Battery Eater نرم افزار  شرايطى  چنين  در 
مى تواند بهترين و كامل ترين راه حل براى بررسى توان 
باترى لپ تاپ شما در سخت ترين شرايط كارى باشد. به 
اين ترتيب به جاى آن كه باترى لپ تاپ شما در شرايط 
عنوان  به  زمانى  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  استاندارد 
توان عملكرد باترى در اختيار شما قرار بگيرد، شرايط به 
سخت ترين حالت تغيير كرده و ميزان استفاده از باترى به 
باالترين حد ممكن رسانده مى شود، در نهايت نيز گزارشى 
از حداقل زمان قابل استفاده از باترى در اختيار شما قرار 

مى گيرد.

زمان تضمين شده!
ساده اى  بسيار  كار  روش  داراى  نرم افزار  اين  محيط 
است به طورى كه كاربران مبتدى نيز براحتى مى توانند 
نرم افزار،  اجراى  و  نصب  از  پس  كنند.  استفاده  آن  از 
صفحه اى به نمايش درمى آيد كه شامل وضعيت باترى، 
وضعيت اتصال يا عدم اتصال به منبع برق و گزينه اى 

براى شروع تست باترى است.
براى آغاز عمليات تست، بهتر است باترى لپ تاپ شما 
كامال شارژ شده و در وضعيت High باشد، همچنين 

تا  لپ تاپ  و  بوده  برقرار  نيز  برق  به  شارژ  كابل  اتصال 
پيش از شروع تست به برق متصل باشد. در پايان گزينه 
را   Begin test when disconnecting AC

فعال كرده و هر زمان كه مايل بوديد با قطع اتصال برق 
لپ تاپ، عمليات تست را آغاز كنيد.

طراحى  گونه اى  به   Battery Eater نرم افزار 

باترى  از يك  با قطع برق، تصويرى سه بعدى  شده كه 
را روى صفحه نمايش به حركت درمى آورد و اين تصوير 
آن،  نمايش  هنگام  كه  است  شده  طراحى  گونه اى  به 
 (CPU) مركزى  پردازشگر  ظرفيت  حداكثر  از  لپ تاپ 
در  مى كند.  استفاده   (GPU) گرافيك  پردازشگر  و 
چنين شرايطى آنقدر اين تصوير نمايش داده مى شود تا 
باترى لپ تاپ تخليه شده و دستگاه خاموش شود و به 
ترتيب مدت زمانى كه دستگاه شما روشن مى ماند،  اين 
مى توانيد  تضمين شده  طور  به  كه  است  زمانى  حداقل 
براى استفاده از لپ تاپ با باترى در نظر بگيريد چرا كه 
به گفته سازندگان اين نرم افزار، شما هر استفاده ديگرى 
كه از لپ تاپ داشته باشيد نيز به اين ميزان از توان باترى 

استفاده نخواهد كرد!
مطالعه با لپ تاپ

باترى  نرم افزار  اين  كه  حالت هايى  از  ديگر  يكى 
 Reader’s Test مى كند  بررسى  را  شما  لپ تاپ 
حالت  متوسط  در  شما  لپ تاپ  حالت  اين  در  دارد.  نام 
كمك  به  و  مى گيرد  قرار  بررسى  مورد  انرژى  مصرف 
لپ تاپ  از  استفاده  قابل  زمان  ميانگين  مى توانيد  آن 
از  استفاده  براى  كنيد.  مشخص  را  باترى  كمك  به 
 Options گزينه  روى  مى بايد  بررسى  نوع  اين 

حالت به  را   Benchmark Mode و  كرده   كليك 
گزينه  دهيد. سپس  تغيير وضعيت   Reader’s Test

Load Text را انتخاب كرده و يك فايل متنى را در 

برنامه فراخوانى مى كنيد. در نهايت با كليك روى گزينه 
OK، فايل متنى به طور خودكار باز شده و در فواصل 

زمانى مختلف رو به پايين حركت مى كند و اين عمل تا 
ادامه مى يابد.  زمانى كه باترى لپ تاپ شما تخليه شود 
نتيجه اين بررسى نيز ميانگين مدت زمان قابل استفاده از 

لپ تاپ توسط باترى است.
بيشترين زمان

اگر قصد داريد بدانيد در بهترين حالت ممكن با كمترين 
ميزان مصرف انرژى، لپ تاپ شما تا چه مدت مى تواند با 
باترى روشن بماند، مى توانيد بررسى از نوع Idle test را 
 Options انتخاب كنيد. انتخاب اين حالت نيز از بخش
صورت مى گيرد و نتيجه آن نيز حداكثر زمانى است كه 

لپ تاپ شما با باترى قابل استفاده است.
مشاهده نتايج

لپ تاپ  باترى  بررسى  عمليات  گفتيم  كه  همان طور 
شما در هر يك از حالت هاى بررسى تا زمانى ادامه مى يابد 
كه باترى لپ تاپ تخليه شده و رايانه خاموش شود. در 
اين صورت تمام برنامه ها بسته مى شود و رايانه به حالت 
 Battery Eater مى رود. اما نرم افزار Hibernate

براى جلوگيرى از بروز مشكل و گزارش گيرى دقيق، يك 
زمانى كه  و  از لپ تاپ شما عمل مى كند  مرحله جلوتر 
تشخيص مى دهد باترى لپ تاپ ديگر قادر به ادامه كار 
نيست يك گزارش از نتيجه بررسى صورت گرفته را در 
فايلى در محل نصب نرم افزار ايجاد مى كند. وقتى شما 
فرمت با  فايلى  كنيد  مراجعه  نرم افزار  نصب  پوشه   به 
نتايج  حاوى  فايل  اين  كه  كرد  خواهيد  مشاهده   beg

اين  براى مشاهده  بررسى صورت گرفته است.  گزارش 
كرده  اجرا  را   Battery Eater نرم افزار  مى بايد  فايل 
به  رهاكردن  و  كشيدن  عمليات  با  را  فايل  اين  سپس 
داخل محيط نرم افزار انتقال دهيد. پس از انجام اين كار 
نتيجه گزارش به طور خودكار توسط مرورگر اينترنتى شما 

نمايش داده مى شود.
نكته: از آنجا كه بررسى باترى تا زمانى ادامه مى يابد 
خاموش شدن  است  ممكن  و  شود  خاموش  لپ تاپ  كه 
لپ تاپ بيش از 3 تا 4 ساعت به طول انجامد، پيشنهاد 
مى كنيم اين كار را در ساعات پايانى شب كه به لپ تاپ 
با روشن كردن  بعد  انجام دهيد و صبح روز  نداريد  نياز 
داشته  دقت  توجه:  كنيد.  مشاهده  را  كار  نتيجه  لپ تاپ 
قابليت هايى  تست،  عمليات  اجراى  از  قبل  كه  باشيد 
همچون خاموش شدن رايانه در صورت عدم  فعاليت كاربر 
ويندوز غيرفعال  و... در  نمايش  يا خاموش شدن صفحه 
شده باشند.استفاده از اين نرم افزار كامال رايگان است و 
از يك  كمتر  با حجم  را  آن  از  نسخه  آخرين  مى توانيد 

مگابايت از لينك زير دانلود كنيد:
http://clicklinks.ir/30905a

باترى سنج!بررسى توان باترى لپ تاپ

كسب رتبه مناسب در موتورهاى جستجو، مى تواند 
موفقيت سايت شما را در دنياى پهناور اينترنت چندين 

برابر كند. به همين منظور نيز علم SEO (بهينه سازى 
سايت براى موتورهاى جستجو) يكى از پرطرفدارترين 
علومى  است كه صاحبان سايت هاى بزرگ و كوچك 
جديدترين  از  تا  مى كنند  سعى  و  دارند  عالقه  آن  به 
بهينه سازى صفحات  براى  راهكارها و ترفندهاى آن 

وب خود كمك بگيرند.
از  يكى  نيز   WebSite Auditor نرم افزار 
بهينه سازى  براى  كه  است  ابزارهايى  معروف ترين 
طراحى  سايت ها،  مديران  توسط  وب  صفحات 

كاربران  خود،  آسان  كار  روش  با  است  قادر  و  شده 
در  را  آنها  و  كرده  آشنا   SEO علم  با  نيز  را  مبتدى 
كند.صاحبان  يارى  وب  صفحات  اصولى  بهينه سازى 
 SEO حرفه اى  كاربران  سايت ها،  مديران  سايت ها، 
صفحات  بهينه سازى  با  به نوعى  كه  افرادى  تمام  و 
موتورهاى  در  مناسب  رتبه هاى  كسب  براى  وب 
اين  عالقه مندان  جمله  از  دارند،  سروكار  جستجو 
نرم افزار به شمار مى آيند. آماده سازى اطالعات كامل 
مورد  آموزش هاى  و  نكات  تمام  ارائه  شما،  سايت  از 

پيشنهادات  ارائه  سايت،  بهينه سازى  براى  نياز 
عنوان،  كليدى،  كلمات  تخصيص  براي  مناسب 
 توضيحات سايت و...، ذخيره گزارش ها در فرمت هاى 
كه  است  امكاناتى  از  برخى  و...   PDF،HTML
قرار  شما  اختيار  در  قدرتمند  نرم افزار  اين  توسط 

مى گيرد.
نرم افزار فوق در سيستم عامل هاى ويندوز، مكينتاش، 
لينوكس و يونيكس قابل نصب است و مى توانيد نسخه 
آزمايشى آن را پس از مراجعه به لينك زير و واردكردن 

نام و آدرس ايميل خود دريافت كنيد:
http://clicklinks.ir/30905b

رتبه بهتر، بازديد بيشتر
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 برنامه Battery Eater مي تواند 
حداقل و ميانگين زمانى را كه 
 لپ تاپ شما مى تواند با باترى

كار كند مشخص كند
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Mobile

پژمان عاملى فرد
گوشى  هر  اصلى  اجزاي  از  يكى  تلفن ها  دفترچه 
آنها  اولين  از  گوشي ها،  تمام  در  كه  است  موبايل 
است.  داشته  وجود  امروزي،  گوشى هاى  تا  گرفته 
بازار  در  موجود  گوشى هاى  مدل  و  نوع  اساس  بر  آنها 
كارايى هاي متفاوت اما محدودى دارند و تنها مي توانند 
بخشى از نيازهاى مخاطب را برطرف كنند. با به بازار 
نيز  آنها  فون ها  اسمارت  يا  هوشمند  گوشى هاى  آمدن 
پيشرفته تر شده و امكانات بيشترى را در اختيار كاربران 

خود قرار مى دهند.
امروز مي خواهيم برنامه اى را از نسل گوشى هايي با 
سيستم عامل سيمبين معرفى كنيم كه عالوه بر دفترچه 
و...  ملودى ها  پيامك ها،  براي  بالقوه اى  امكانات  تلفن، 

نيز به آن افزوده شده است و اين امكانات را دارد:
ـ دفترچه تماس شخصى با قابليت ويرايش

ـ ايجاد و ويرايش مخاطبان و گروه هاى تماس
ـ (پيامك  ديالوگ  شكل  به  پيام ها  با  كار   ـ 

 گفت وگو) 
ـ جست وجوى سريع مخاطبان بر اساس اعداد

ـ ضبط مكالمات
ـ پشتيبانى از كليدهاى ميانبر

ـ دسترسى سريع به حالت دفترچه تماس در حالت 
آماده به كار

ـ ايجاد نسخه پشتيبان از ارتباطات برقرار شده
ـ همگام سازى مخاطبان و تقويم با سرور

ـ انتخاب دوره همگام سازى با سرور
ـ برنامه ريزى خودكار

 Youlu Address Book نرم افزار 
نگارش 1/0/1

همان طور كه گفته شد برنامه از سرى نرم افزارهاى 
بايد  كه  است    60V3 سرى  سيمبين  سيستم عامل 
پيش از نصب، آن را ثبت و سپس روى گوشى نصب و 
اجرا كنيد. پس از اجرا، به محيط اصلى برنامه هدايت 
نخستين  مجزاست:  قسمت   3 شامل  كه  مى شويد 
كتاب  يا  بوك  آدرس  به  مربوط  وسط)  (قسمت  بخش 
نشاني هاى تلفنى است. بخش ها و قسمت هاى مختلف 

اين بخش بدين شرح  هستند:
فهرست  در  موجود  نام هاي  از  يك  هر  روى  اگر 
برويد، گزينه اى به نام Last Contact مي بينيد كه 
تاريخ آخرين تماس گرفته شده را به شما نشان مى دهد. 
همچنين اگر روى هر يك از اسامى  موجود كليك كنيد 
اين  داشت.  خواهيد  دسترسى  بيشترى  اطالعات  به 
تعداد  شده،  گرفته  تماس هاى  تعداد  شامل  اطالعات 
زنگ  نوع  تلفن ها،  شماره  شده،  بدل  و  رد  پيامك هاى 

آن  كاربرى  گروه  و  نظر  مورد  شخص  براى  انتخابى 
بار كليكي صورت  اولين  براي  اگر  البته  است.  شخص 
بگيرد، شايد بخش هايي از اين قسمت ها خالى باشد كه 
به مرور زمان و بر حسب احتياج و سليقه مى توان آنها 

را تغيير داد.
براى تغييرات و تنظيمات در اين بخش مى توان از 
به شما   Call يا  اول  بخش  كرد.  استفاده  منوها  كليد 
قسمت   3 شامل  كه  مى دهد  را  ارتباط  برقرارى  اجازه 
IP مى شود  با  تماس  ويدئويى و  تلفنى، تماس  تماس 
كه استفاده از گزينه هاى آن بر اساس ميزان امكاناتى 
شما  اختيار  در  نظر  مورد  همراه  تلفن  اپراتور  كه  است 

قرار مى دهد.
 New Contact و بخش Send Message بخش
بخش از  استفاده  با  اما  است،  مشخص  كه   نيز 
Send Name Card  مى توانيد هر يك از شماره ها 

و مشخصات موجود در دفترچه تلفن خود را براى ديگر 
دوستان خود از طريق پيامك يا بلوتوث بفرستيد.

را  خود  كارهاى  مي توانيد  گروه بندى  از  استفاده  با 
راحت تر انجام بدهيد. يعني اگر شما هر از گاه يا به طور 
روزانه پيامكي را براى عده اى از دوستان خود به طور 

با گروه بندى كردن  ارسال مى كنيد، مى توانيد  مشترك 
و ارسال پيامك مورد نظر به گروه، ميزان و زمان كار 
دسته بندى  همچنين  برسانيد.  حداقل  به  را  شده  انجام 
آنها به گروه هاى مختلف دسترسى به آنها را نيز براى 

شما آسان تر خواهد كرد.
تلفن هاى  نيز فهرست  يا مرتب سازى   Sort گزينه 
مرتب  شما  دلخواه  اساس  بر  شما  براى  را  شده  ثبت 
مى كند. اين مرتب سازى مى تواند بر اساس نام كمپانى 

يا محل كار شخص مورد نظر باشد.
حال قسمت دفترچه تلفن برنامه به اتمام رسيد. اگر 
بخش  قسمت  اين  برويد  برنامه  چپ  سمت  منوى  به 

پيامك هاى برنامه است.
 بخش پيامك ها با تغييراتى كه در آن به وجود آمده، 
است. كرده  جذاب تر  و  راحت  شما  براى  را  آن  با   كار 
 به طور مثال پيامك ها را براى شما بر اساس شخص 
مورد نظر دسته بندى كرده و نمايش مى دهد تا براحتي 
بتوانيد پيامك هاى هر شخص را به طور مجزا دنبال و از 
به هم ريختگى و سردرگمى  آنها جلوگيرى كنيد، كارى 
موبايل ها  پيامك هاى  قسمت  در  عادى  حالت  در  كه 

موجود نيست.
از  راحت تر  بسيار  آنها  به  پاسخ دهى  همچنين 
اين  در  شما  در ضمن  است.  موبايل  عادى  حالت هاى 
قسمت امكان آن را داريد كه پيامك هاى محبوب خود 
تا  دهيد  قرار   Favorites قسمت  در  و  كرده  جدا  را 
دسترسى به آنها در زمان هاى مختلف راحت تر و ساده تر 

باشد.
تنظيمات  بخش  يا  راست  سمت  قسمت  به  حال 
به  تنظيمات  اول  بخش  در  مى رويم.  برنامه  كلى 
مى رسيم.  اطالعات  تبادل  و  اشتراك گذارى  گزينه 
شما مى توانيد اطالعات خود را از طريق همين برنامه 
خود  روى  را  آنها  يا  بگذاريد  اشتراك  به  ديگران  با 
وب سايت اصلى اين برنامه ذخيره سازى كنيد. همچنين 
با استفاده از بخش Backup Message مى توانيد 
تهيه كنيد.  پشتيبان  پيامك هاى خود نسخه  از قسمت 
كامال  نيز  بخش  اين  در  رفته  كار  به  تنظيمات  ديگر 
شخصى بوده و بر اساس دلخواه مى توانيد آنها را تغيير 

دهيد.
كم  و  سادگى  عين  در  برنامه  ديديد  كه  همان طور 
مايل  چنانچه  است.  فراوانى  گزينه هاى  داراى  حجمى  
با  برنامه كاربردى هستيد، مى توانيد  اين  از  استفاده  به 
از  نسخه اى  دريافت  به  اقدام  نشاني ها  اين  از  استفاده 

آن كنيد:
http://clicklinks.ir/30906a
http://clicklinks.ir/30906b

موبايل

پلتفرم  كه  كرد  اعتراف  اپل  بنيانگذاران  از  يكى 
آندروييد گوگل به محبوب ترين سيستم عامل گوشى هاى 
هوشمند دنيا تبديل خواهد شد.به گزارش موبنا، استيو 
وزنياك كه به عنوان يكى از بنيانگذاران اپل كار خود 
را به همراه استيو جابز و رونالد واين آغاز كرد، معتقد 
محبوب ترين  عنوان  گوگل  آندروييد  پلتفرم  كه  است 
داد  خواهد  اختصاص  خود  به  را  موبايلى  سيستم عامل 

و آيفون را پشت سر خواهد گذاشت.
وزنياك مى گويد: نرم افزار آندروييد گوگل ويژگى هاى 
بيشترى نسبت به ديگر پلتفرم ها دارد و تعداد بيشترى 

وى  هستند.البته  سيستم عامل  اين  طرفدار  كاربران  از 
اعتراف مى كند، بسيارى از ويژگى هاى ارائه شده براى 
دارد. بهترى  عملكرد  آيفون  روى  دو سيستم عامل  هر 

اما وزنياك تصريح مى كند كه همانند اتفاقى كه براى 
را  بازار  از  بيشترى  آندروييد سهم  افتاد،  ويندوز و مك 
گوگل  گزارش،  اين  اساس  گرفت.بر  خواهد  اختيار  در 
نرم افزارى  فروشگاه  روى  كار  حال  در  كرده  اعالم 
بيشتر  كاربران  توسعه  براى   Android Market

نمايش تصاوير روى  يوتيوب و  با  ارتقاء و سازگارى  و 
اطالعات نرم افزارى است.

 تاييد وجود نقص فني
 در گوشي هاي  N 8  نوكيا

شركت نوكيا،  يكي از سازندگان تلفن همراه، اعالم 
كرد كه برخي از تلفن هاي هوشمند N8 ساخت اين 
شركت، داراي نقص فني هستند و خودبه خود خاموش 
مي گويند:  كارشناسان  ايسنا،  گزارش  مي شوند.به 
در  نوكيا  شركت  براي   N8 همراه  تلفن  موفقيت 
شركت  اين  زيرا  دارد،  بسزايي  اهميت  فعلي  شرايط 
سازنده براي رقابت با آيفون ساخت اپل اين تلفن را 
است.نيكالس ساواندا، مسوول  بازار عرضه كرده  به 
از  «تعداد محدودي  كرد:  اظهار  نوكيا  فروش  بخش 
خريداران تلفن هاي N8با اين مشكل روبه رو هستند 
خاموش  به خود  خود  اوقات  برخي  تلفن هايشان  كه 

مي شوند و قادر نيستند دوباره آنها را روشن كنند.»
سخنگوي شركت نوكيا نيز خاطر نشان كرد: «اين 
نقص فني به خاطر مشكل در كارخانه و در خط توليد 
ايجاد شده و هم اكنون رفع شده است، اين مشكل به 
مدل N8 محدود شده و ساير توليدات نوكيا چنين 

مشكلي ندارند.»
اين سخنگو از اظهارنظر درباره تعداد تلفن هايي كه 
داراي نقص فني هستند امتناع كرد.سامي ساركاميز، 
كارشناس تلفن همراه نيز اظهار كرد: «شايد تمامي 
خريداران اين گوشي مشكل مذكور را به اطالع شركت 
نوكيا نرسانده اند، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه 

تعداد تلفن هاي N8 محبوب افزايش يابد.»

پاناسونيك هم آندروييدى شد

با  خود  گوشى  نخستين  از  پاناسونيك  شركت 
پشتيبانى از سيستم عامل آندروييد گوگل رونمايى كرد.

از  از كنار كشيدن  پاناسونيك پس  به گزارش موبنا، 
بازار بين المللى تلفن همراه در طول چند سال گذشته، 
از شود  وارد  همراه  تلفن  بازار  به  دوباره  دارد   قصد 

خود  گوشى هاى  اولين  ساخت  به  اقدام  رو  اين   
است. كرده  گوگل  آندروييد  سيستم عامل  به  مجهز 

گوشى هاى  از  تعدادى  روى  اكنون  هم  شركت  اين 
مبتنى بر سيستم عامل آندروييد كار مى كند و انتظار 
دارد اواخر سال 2011 و اوايل 2012 اين گوشى ها را 
به بازار ژاپن عرضه كند.پاناسونيك سال 2006 اقدام 
به ساخت گوشى هايى براى بازارهاى بين المللى كرد، 
اما اين گوشى ها فقط در بازار ژاپن عرضه شدند، اما هم 
اكنون قصد دارد دوباره به بازارهاى بين المللى وارد شود.

گوشى هاى هوشمند برپايه سيستم عامل آندروييد توليد 
مى شوند و نخست به بازار ژاپن و سپس در بازارهاى 
سراسر دنيا عرضه خواهند شد.بر اساس اين گزارش، 
پاناسونيك پيش بينى كرده تا سال 2015، 15 ميليون 
دستگاه گوشى به فروش برساند كه از اين تعداد حدود 

5 ميليون در بازار ژاپن به فروش خواهد رسيد.

وزنياك: آينده از آن آندروييد است

با اين برنامه همزمان بخش پيامك ها و دفترچه تلفن حرفه اى را يكجا داشته باشيد

با يك تير 2 نشان بزنيد
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Linux

محمدرضا قربانى
 UBUNTU با وجود توزيع هاى ساده وكاربرپسندى مثل
سر  بر  را  باليى  هر  مى توان  و Linux Mint تقريبا 
را  ويندوز7   اجراى   قابليت   قديمى  كه  كامپيوترهاى 
ندارند، درآورد. يكى از استفاده هاى اين سيستم ها، نصب 
و اجراى يك سرور وب محلى است، تا يك وب سايت 
را در آن ميزبانى و توسعه آن را از طريق محلى پيگيرى 
موضوع  با  مهم  مرتبط  مطلب  چهار  به  اينجا  كنيد.در 

مي پردازيم . 
1ـ سر هم كردن يك كامپيوتر قديمى

2ـ نصب سيستم عامل
3ـ نصب نرم افزارهاى الزم براى سرور وب

4ـ اتصال كامپيوتر به اينترنت و استفاده از آن
مى تواند  كه  است  منعطفى  سيستم عامل  لينوكس، 
چند  (هر  شود  اجرا  هم  كامپيوترها  قديمى ترين  روى 
از آخرين  نوشته  اين  نيايد). در  باال  در حالت گرافيكى 
بسيار  كه  مى كنيم  استفاده   10/10 اوبونتو  نگارش 

سيستم عامل ساده اى است.
نيازمندى هاى سيستم

حافظه  مگابايت   256 به  حداقل   10/10 اوبونتو 
سيستم عامل  نصب  خود  شود.  اجرا  تا  دارد  نياز   اصلى 
نصب  براى  و  دارد  نياز  فضا  گيگابايت   3/3 حدود 
برنامه هاى اضافى بهتر است مقادير ديگرى فضا در نظر 

بگيريد. پيشنهاد ايده آل 10گيگابايت است.
گرافيكى  كارت هاى  پشتيبانى  نظر  از  اوبونتو 
خيلى  اگر  ندارد،  مشكلى  سخت  ديسك هاى  و 
سايت  به  مراجعه  با  است  بهتر  هستيد،  حساس 
پشتيبانى  افزارهاى  سخت  كامل  فهرست  از  اوبونتو 
اين  جاى  به  شويد.  مطلع  سيستم عامل  اين  در  شده 
سيستم عامل  اين  زنده  ديسك  از  مى توان  نيز  كار 
را بخش ها  همه  آن،  موقت  اجراى  از  پس  و   استفاده 

 بررسى كرد.
نگاه  روشن  دائم  صورت  به  را  سرور  بخواهيد  اگر 
داريد، بهتر است در ناحيه اى با تهويه مناسب قرار دهيد 

كه دماى محيط در آن همواره پايين باشد.
نصب اوبونتو

نصب اوبونتو در نگارش آخر آن بسيار ساده بوده و 
تنها كافى است چند كليك انجام بدهيد تا سيستم عامل 
را  اوبونتو  مى توان  دهد.  انجام  را  كارها  همه  خودش 
به صورت رايگان از وب سايت آن دانلود كرد و روى 
نگارش هاى  پردازنده،  نوع  به  بسته  ريخت.   ديسك 

32 يا 64  بيتى را انتخاب كنيد. 
روى  نرم افزارها  حداقل  كه  است  اين  بر  تالش 
سيستمى  قديمى،  در  كه  چرا  شوند،  نصب  سيستم 
پس زمينه  در  و  شده  اجرا  كه  نرم افزارهايى  تك تك 
سيستم همواره در حال اجرا هستند، از سرعت سيستم 
ميزان  به  همچنين  و  مى كاهند  محسوسى  طور  به 
مشكالت امنيتى و حفره هايى كه ممكن است در آنها 

وجود داشته باشد، مى افزايند.

گزينه هاى زير را هنگام نصب انتخاب كنيد:
Erase Install 3rd Party Software 

Download updates while installing، 
and Use The Entire Disk 
توجه داشته باشيد كه اين كار تمام اطالعات موجود 
در ديسك سخت را پاك مى كند، بنابراين اگر سيستم هاى 
پاك  نيز  هستند  نصب  ديسك  آن  روى  ديگرى  عامل 
مى شوند. در طول انجام اين عمليات، تنظيمات مورد عالقه 
خود را وارد كنيد. همچنين توصيه نمى شود كه دايركتورى 
home را رمزگذارى كنيد. بعد از اتمام نصب، سيستم را 

از نو راه اندازى كنيد.بعد از راه اندازى مجدد، عمليات نصب 
سيستم عمال به پايان رسيده است، بعد از باال آمدن اوبونتو، 

به بخش زير برويد:
 System\Administration\Update Manager 

 حاال گزينه Install Updates را انتخاب كنيد. 

ديگر  بار  يك  را  روزرسانى ها، سيستم  به  نصب  از  بعد 
كامل  نصب  يك  حاضر  حال  كنيد.در  راه اندازى  نو  از 

از اوبونتو داريد.
نصب سرويس هاى نرم افزارى

در ادامه تعداد گزينه هاى زيادى پيش رو داريد، اما 
تركيب  از  امروزي  سايت هاي  وب  بيشتر  كه  آنجا  از 
مى كنند،  استفاده   PHP و   Apache ،MySQL

راه اندازى سرورمان  براى  از همين گزينه هاى محبوب 
در  وب  سرور  راه اندازى  براى  كرد.  خواهيم  استفاده 

ويندوز نيز بهتر است از همين نرم افزارها استفاده كرد.
 Ubuntu طريق  از  مى توان  را  نرم افزارها  اين 
اين  اجراى  براى  كرد.  نصب   So1ware Center

نصاب به مسير زير برويد:
System\Administration
\Synaptic Package Manager 

در اينجا نرم افزارهاى مورد نياز خود را نصب خواهيم كرد. 
 براى ادامه كار، بسته هاى زير را انتخاب و همه پيش نيازهاى آنان

 را نصب كنيد: 
 apache2, php5, php5ـmysql,
 and mysqlـserver
اينترنت، نصب  از دريافت از روى  اين بسته ها پس 
خواهند شد و تنها بايد گذرواژه شناسه root ديتابيس 
اين  براى  مجدد  راه اندازى  كنيد.  وارد  را   MySQL

عمليات نيازى نيست. 
آزمودن وب سرور

كردن  وارد  و  پيش فرض  وب  مرورگر  كردن  باز  با 
اطمينان  سرور  نصب  صحت  از  مى توان  زير  نشانى 

حاصل كرد.
http://127.0.0.1/

اگر صفحه اى با پيغام !It Works نشان داده شد، 
آپاچى و  اين صورت سرور وب درست كار مى كند.  در 
ماى سه كوئل هر دو در پس زمينه سيستم در حال اجرا 
مى مانند و همزمان با راه اندازى مجدد سيستم اجرا مى شوند. 
بنابراين سرور وب به صورت كامال پايه كار مى كند و با 
 var/www/ دايركتورى  در  موجود  فايل هاى  ويرايش 
مى توان تغييرات وب سايت را مشاهده كرد.در بخش دوم، 
شيوه ارسال فايل به سرور وب لينوكسى و دسترسى به آن 

از طريق شبكه محلى و اينترنت را بررسى خواهيم كرد. 

لينوكس

ايجاد سرور وب در سيستم هاى قديمى
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سرور Nginx (با تلفظ انجين اكس)، يكى از سرورهاى 
منبع باز و با بازدهى باالى HTTP است. انجين اكس 
به خاطر پايدارى، قابليت هاى باال و نصب ساده و همچنين 
مصرف كم منابع نسبت به سرور آپاچى مشهور است. اين 
تا حدى  و  استاتيك  سايت  وب  استفاده هاى  براى  سرور 
ديناميك بسيار مناسب است و در نقاطى كه منابع سيستمى  
يك دغدغه به شمار مى رود، گزينه بهترى نسبت به آپاچى 
چطور  كه  مى كنيم  بررسى  كليك  شماره  اين  در  است. 
مى توان اين سرور را در نگارش آخر اوبونتو 10/10 نصب 
كرد. شيوه نصب اين سرور در باقى توزيع هاى لينوكسى نيز 

با كمى تفاوت در شيوه نصب يكسان است.
1ـ يادداشت مقدماتى

 server1.  example.com در اين مثال از نام ميزبان
استفاده خواهد شد،  با نشاني آى پى 192.168.0.100 
بنابراين مى توانيد آنها را با مقدار مناسب مورد نظر خود 
انجام   root با دسترسى  تغيير دهيد. تمام مراحل زير 
شده است لذا براى سادگى بيشتر مى توان با استفاده از 
حساب root وارد سيستم شد يا براى همه دستورات 
 root حساب  با  ورود  براى  كرد.  استفاده   sudo از 

دستور زير را وارد كنيد: 
sudo su

MySQL5 2ـ نصب
براى نصب ماى  سه كوئل دستور زير را اجرا مى كنيم: 

aptitude install mysqlـ server mysqlـ client
براى  گذرواژه  كه  مى پرسد  ما  از  نصب  طول  در 
كنيم  وارد  را  ماى سه كوئل  ديتابيس   root شناسه 
و  root@localhost كاربر  براى  گذرواژه  اين   كه 
 root@server1.example.com به كار مى رود. 

Nginx 3ـ نصب
براى نصب اين سرور دستور زير را اجرا كنيد: 

aptitude install nginx
وارد  را  زير  دستور  آن  اجراى  براى  نصب  از  پس  و 

كنيد: 
/etc/init.d/nginx start

حاال كافى است نشاني سرور را در مرورگر وارد كرده و 
صفحه اى با عنوان forbidden error403 را مشاهده 
كنيد. در اوبونتو10/10 ريشه سندهاى انجين اكس مسير 
var/www /  است و از آنجا كه هيچ صفحه اى در آن 

نيست، اين پيغام ظاهر مى شود. براى اين كه مطمئن باشيد 
اين سرور درست كار مى كند، به مسير زير برويد: 

http://192.168.0.100/nginxـdefault/
PHP 4ـ نصب

از طريق ماژول PHP-FPH مى توان پى اچ پى را 

براى انجين اكس پيكربندى كرد. از اين رو با دستور زير 
آن را نصب كنيد: 

aptitude install php 5-fpm

و  است   daemon پروسس  يك  شامل  بسته  اين 
براى اجراى آن بايد از دستور زير استفاده كرد:

/etc/init.d/php5ـfpm
5ـ پيكربندى انجين اكس

مسير در  اكس  انجين  پيكربندى   فايل 
 /etc/nginx/nginx.conf قرار دارد كه مى توانيد آن 
را با يك ويرايشگر متن باز كنيد. يادگيرى آن ساده است، 

اما برخى تنظيمات كليدى آن را با هم بررسى مى كنيم. 
در گام اول، تعداد پروسس هاى در حال اجرا و زمان 
داخل  نيز  مجازى  ميزبان هاى  كنيد.  تعيين  را  آوت  تايم 
فايل در  فرض  پيش   vhost شده اند.  مشخص  آكوالد 
etc/nginx/sites-available/default /  قرار دارد. 
حاال اگر يك فايل php در سرور ايجاد كنيد و به آن 
مسير برويد، بايد بتوانيد آن اسكريپت را اجرا كرده و نتيجه 

را مشاهده كنيد. 
php 6ـ پشتيبانى از ماى سه كوئل در

براى ايجاد اين قابليت بايد بسته php5 -mysql را 

نصب كرد. اگر به دنبال بسته هاى ديگرى مى گرديد كه 
براى اجراى اسكريپت هاى php5 مفيد هستند، بهتر است 

با اجراى دستور زير، اين ماژول ها را نيز پيدا كرد: 
aptitude search php5
پس از نصب بسته هاى مختلف بايد php -fpm را 

از نو راه اندازى كرد: 
/etc/init.d/php-5fpm restart 

منابع
http://nginx.net/
http://wiki.codemongers.com/Main
http://phpـfpm.org/

موتور مجهول دنياى منبع باز
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 ركورد حيرت انگيز 
كال آو دوتى

از  بيش  هفته،   2 طى  دوتى  آو  كال  بازى  آخرين 
اكتيويژن،  براى  و  كرد  فروش  نسخه  ميليون   5/6
ارمغان  به  سود  دالر  ميليون   360 بازى  اين  ناشر 
ميليون   4/7 فروش  با  سرى  اين  قبلى  عنوان  آورد. 
بزرگ ترين  عنوان  درآمد،  دالر  ميليون   310 و  نسخه 
سوى از  را  دوران  تمام  فرهنگى  محصوالت   انتشار 

 In3nity Ward از آن خود كرد. به گزارش گيم 
ركوردشكنى  حال  در  همچنان  سياه  عمليات  اسپات، 
بازى  اين  كرد،  اعالم  گذشته  هفته  اكتيويژن  است. 
نخست  روز   5 در  درآمد  دالر  ميليون   650 از  بيش 
كه  است  آورده  ارمغان  به  شركت  اين  براى  فروش 
نسبت به رقم 550 ميليونى مدرن وارفر2، يك ركورد 
به شمار مى آيد.بر اساس آمارى كه مايكروسافت منتشر 
انتشار روز  در  كاربر  ميليون   2/6 از  بيش  است،   كرده 
 5/9 ميليون ساعت را در شبكه اكس باكس اليو به 
آنها  از  نفر  ميليون  يك  كه  پرداختند  بازى  اين  انجام 
درست يك ساعت پس از انتشار بازى، حضور در محيط 

آنالين را تجربه كردند.
اكتيويژن به دنبال تست كننده 

بازى مى گردد

با  كه  بانجى  توليدكننده  شركت هاى  از  يكى 
اكتيويژن قرارداد 10 ساله بسته است، براى پروژه بعدى 
خود به دنبال صدها هزار تست كننده بازى مى گردد كه 
نگارش هاى آلفا و بتاى بازى بعدى اين شركت را كه 
هنوز نامى ندارد، بررسى كنند.به گزارش 1UP، بانجى 
دارد  نياز  كسانى  چه  به  كه  است  نكرده  اعالم  هنوز 
از صدها  اما  داشت،  خواهد  دسترسى  آنها  به  و چطور 
هزار گيمر براى بهبود اين بازى كمك خواهد گرفت.

اين طور كه گفته مى شود، تست كننده ها مى توانند در 
بازى  به هم برسانند و  اين شركت حضور  رويدادهاى 
را در مراحل مختلف تست كنند و همچنين فرم هايى را 
مى شود  گفته  كنند.  تكميل  بازى  عادات  بهبود  براي 
اين شركت در حال كار روى موتور جديدى است كه 
و  باكس360  اكس  استيشن3،  پلى  كنسول هاى  روى 

كامپيوترهاى شخصى كار كند.

me
اخبار

محمدرضا قربانى
سريال از   «Hot Pursuit» داغ   تعقيب 

به  را  قبلى ها  نام  تنها   Need for Speed  
با  خيره كننده  و  چشمگير  بازى  اين  مى كشد.  يدك 
گروه  بازى  به  بيشتر  سريع،  فوق العاده  ضرباهنگ 
است  شبيه   Burnout يعنى   Criterion توسعه 
و  ويژگى ها  تمام  چند  هر  خودش.  قبلى  سرى  به  تا 
قابليت هاى بازى برن آوت را ندارد، اما بازى اي است 
كه آدم را تشويق مى كند تا حد خطرناك رانندگى كند 
و به هر وسيله اى رقبا را كنار بزند. همچنين مى توان 
پليسى كه  نقش  بازى كرد و هم  را  ياغى  نقش  هم 
بستن  بلوك هاى  است.  سركش  ماشين هاى  دنبال 
كه  مى دهند  بازى  به  تنوعى  ميخ،  نوارهاى  و  جاده 
چه  نكرده ايد،  تجربه  ديگرى  بازى  هيچ  در  تاكنون 
هوادار قديمى لزوم سرعت باشيد و چه هوادار برن آوت، 

در هر دو صورت از اين بازى لذت خواهيد برد.
باشد،  آشنا  برايتان  برن آوت  بازى هاى  اگر سريال 
خانه  در  مى كنيد  احساس  كامال  بازى  اين  شروع  با 
از  معتبر  ماشين هاى  آشناست.  چيز  همه  و  هستيد 
و  مارتين  آستون  المبورگينى،  چون  كمپانى هايى 
مى شوند  متوقف  ترمز  فشار  كوچك ترين  با  پورشه 
به  نيترو  كنيد،  رانندگى  خطرناك تر  كه  چقدر  هر  و 
آنقدر  مدتى  از  بعد  برويد.  سريع تر  تا  مى آوريد  دست 
اطراف شهر  از جاده هاى  پيدا مى كنيد كه سر  ميانبر 
كند  چيز  همه  مهيب،  تصادف هاى  در  درمى آوريد. 
و  جرقه  پرتاب  و  نابودى  صحنه هاى  تا  مى شود 

خردشدن ماشين ها را با سرعت آهسته و از دوربينى  
هاليوودى ببينيد. 

تست  مراحل  در  و  بازى  اصلى  حالت  در  حتى 
سرعت و عكس العمل هاى سريع كه پليس يا رقيب در 
نقشه وجود ندارند نيز حس اضطراب از وقوع بحران در 
آدم به وجود مى آيد. ترافيك كند پيش رو، ميانبرهاى 
شده اند  طراحى  طورى  تيز  و  تند  پيچ هاى  و  پرخطر 
لبه صندلى  روى  نيم خيز  به حالت  ناخودآگاه  آدم  كه 

مي نشيند. 
بازى از آنجا شروع مى شود كه شما در يك مسابقه 
مورد تعقيب پليس قرار گرفته ايد كه جاده را با بلوك 
بسته اند، با تفنگ هاى ليزرى به شما شليك مى كنند 
از  حتى  و  گذاشته اند  ميخ  نوار  رو،  پيش  مسير  در  و 
هليكوپتر كمك گرفته اند كه جلوى پايتان ميخ بريزد 
پليس  ماشين هاى  از  خيلى  و  كم شود  تا سرعت تان 

دور نشويد.
مسابقه دهنده هايى  دنبال  بايد  باشيد،  پليس  اگر 
براى  برويد كه خودشان هم تفنگ دارند و هم ميخ 
ريختن در جاده و از اينها گذشته سيستم هاى قدرتمند 
در  موجود  راديويى  سيگنال  تخريب كننده هاى  و 
ماشين شان اجازه برقرارى ارتباط با مركز را نمى دهد. 
خبر خوب اين است كه هم رقبا و هم شما به آرامى  و 
در طول مراحل مختلف به تجهيزات مختلف دسترسى 

پيدا مى كنيد و همه چيز منصفانه است.
تعداد تجهيزات اضافه در بازى محدود است و از 
دور  از  داشت.  نخواهد  وجود  تكرارى  مراحل  اين رو 
خارج كردن يك رقيب با استفاده از نوار ميخ كجا و 

استفاده از شليك هاى ليزرى كجا.؟ 
«نياز به سرعت: تعقيب داغ» خبرى از ماشين هاى 
زمينگيركردن  براى  و  نيست  برن آوت  نارنجى  نازك 
يك ماشين دقت و تالش بيشترى نياز است. هنگام 
مسابقه مى توان از اين تجهيزات براى كنار زدن رقبا 
خوب استفاده كرد، اما توصيه مى شود مقدارى را براى 
دشمن  براى  تا  بگذاريد  كنار  پليس ها  تعقيب  زمان 

مشترك بجنگيد نه منافع شخصى.
پليس ها و مسابقه دهنده ها در تعقيب داغ از هوش 
همواره  و  هستند  بهره مند  خوبى  بسيار  مصنوعى 

مى توان رقيبانى غير قابل پيش بينى داشت. 
خوب  كامپيوتر،  مسابقه دهنده،  چه  و  پليس  چه 

با

تكرار نيدفوراسپيد خوشايند است

تعقيب و گريز در حد سوختن

واژه  از  چيزها  بسيارى  تعريف  براى  برخي 
بخواهيم  كه  اين  اما  مى كنند،  استفاده  حماسى 
 PSP كنسول  براى  هم  آن  حماسى  بازى  يك 
اسپارتا روح  جنگ:  خداى  است  بهتر  ببريم،   نام 
را    «God Of War: Ghost of Sparta»
مثال بزنيم. اين بازى اجازه نمي دهد محدوديت هاى 
سخت افزارى كنسول دستى پى اس پى باعث شود 
ديگر  در  كه  باشكوهى  و  پرهيجان  صحنه هاى  از 
شود.  كاسته  بوديم،  ديده  سرى  اين  بازى هاى 
ويژه  جلوه هاى  با  بازى  افسانه اى  لوكيشن هاى 
بازى  اين  مى كنند  تاكيد  مداوم  طور  به  خيره كننده 
روح  است.  شده  طراحى  خوب  بسيار  هنرى  نظر  از 
اسپارتا از نظر فنى بازى قابل توجهى است كه تقريبا 
نمى توان آن را از سرى پلى استيشن2 جدا كرد. اما 
متاسفانه چند مشكل كوچك، ميان اين بازى و كامل 
مى شود،  شلوغ  نبرد  وقتى  مى اندازد.  فاصله  بودن 
كراتوس را نمى توان در صفحه كوچك پى اس پى 
است  دشوار  آنقدر  برخى حركات  كنترل  و  كرد  پيدا 
اين  از  جدا  اما  مى شود.  اعصاب  ناراحتي  باعث  كه 
در  ديگرى  شايسته  بازى  اسپارتا  روح  مشكل،  چند 

اين سرى است.
بازى  اصلى  قالب  خانواده اش  و  كراتوس  پيوند 
در  مى دهد.  ادامه  را  جنگ  خداى  سريال  كه  است 
سرنوشت  كشف  كراتوس  غايى  هدف  اسپارتا،  روح 
از هم  اجبار  به  برادرش است كه در دوران كودكى 

دور افتاده اند.
 ماجراى روح اسپارتا در حقيقت از نظر داستانى 

ميان بازى اول و دوم اتفاق مى افتد و با مرور داستان 
قبلى و همچنين بيدار كردن حس انتقام كراتوس عليه 
ايزدان هيجان خوبى را در آدم ايجاد مي كند. در اين 
بازى متوجه خواهيم شد كه جدا از خشم واضح وى، 
شخصيت پيچيده ترى دارد و در طول داستان باعث 
اين تشنه به خون  مى شود كامال درك كنيم چطور 
ايزدان، زمانى انسانى معمولى بوده كه دغدغه هايش 
است. نمى كرده  تجاوز  انگشتان يك دست  تعداد  از 

به  و  آهسته اى شروع مى شود  با ضرباهنگ  داستان 
اما از آن  مرور آدم را به اين ماجراجويى مى كشاند، 
تحسين برانگيز  و  خيره كننده  ويژه  جلوه هاى  مهم تر 

بازى است. اين بازى بسيار فوق العاده است.
 دوربين با هوشمندى طراحى شده و فاصله ميان 
نرمى  طى  به  را  وسيع  پانوراماهاى  و  بسته  نماهاى 
مى كند و در هر زاويه، جلوه هاى مخصوص به همان 
قاب را مشاهده خواهيد كرد. همچنين از نظر فنى نيز 
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نقش هر دو اينها را بازى و استفاده خوبى از تجهيزات 
جايزالخطا  بازى  اين  در  رانندگان  چند  هر  مى كند. 
 هستند و ممكن است ببينيد در چند صد قدمى  شما،

 2 خودروي رقيب با سرعت زياد تصادف مى كنند.
 مسابقه دهنده ها هميشه از ميانبر استفاده نمى كنند، 
مى شود،  رد  ميانبر  از  دارد  كسى  اين كه  ديدن  اما 
غيرمتداول نيست. خوشبختانه وقتى به عنوان پليس 
ثانيه  آخرين  تا  مسابقه اى مى كنيد  ماشين هاى  دنبال 
بازى طول مى  كشد و بعد از مدتى آن ماشين را گم 

نمى كنيد.
اما  كنند،  استفاده  ميانبر  از  مى توانند  هم  پليس ها 
همه مسيرهاى ميانبر در زمان صرفه جويى نمى كنند 

اين پنهان است كه ماشين تان در  و اصل ماجرا در 
ماشين  در  اگر  مى راند.  خوب  چقدر  خاكى  جاده هاى 
چهارچرخ حركتى اى مثل سوبارو ايمپرزا يا ميتسوبيشى 
لنسر نشسته باشيد، سطوح ناهموار خيلى سرعتتان را 
كوئنيسگ  مثل  خودرويي   در  اگر  اما  نمى كنند،  كم 
سراغ  خيلى  است  بهتر  بنشينيد،  زوندا  پاگانى  يا  آگرا 

ميانبر نرويد.
بتواند  پيش بينى مى شد كه هوش مصنوعى بازى 
اوضاع بازى را جذاب نگه دارد، اما هنوز جايى براى 
تعقيب  در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  آشنا  و  دوست 
حالت   3 اما  نيست،  محلى  شبكه  از  خبرى  داغ 
آنها  از  يكى  مى توانيد  كه  دارد  وجود  آنالين  بازى 

را  بازيكن   8 تا  آنالين  بازى هاى  كنيد.  انتخاب  را 
پليسى  يا  سالح  هيچ  كه  آنجا  از  و  مى دهند  جواب 
 در كار نيست، تنها ويژگى قابل بازى، مهارت شما در 

رانندگى است.
مسابقاتى  ديگر،  طرفي  از  داغ  تعقيب  رويدادهاى 
4 به 4 است كه در آن يك تيم از پليس با تجهيزات 
هم  آنها  كه  است  مسابقه دهنده هايى  دنبال  به  كامل 
رويدادها  اين  در  دارند.  بى نظيرى  تجهيزات  احتماال 
معموال چيزى از قبل مشخص نيست و هر بار تجربه 

بازى با تجربه قبلى متفاوت است.'
هيچ  نمى شود  آنالين  بازى هاى  در  بخصوص   
چيز را پيش بينى كرد. يكى ديگر از حالت هاى بازى 
به دنبال گرفتن  اين حالت پليس  رهگيرى است. در 
يك مسابقه دهنده است، تفاوت اينجاست كه مى توان 
به هر كجاى نقشه كه تمايل داريم، حركت كنيم. اين 
بسيار خارق العاده است كه تعقيب كننده پشت سر خود 
را با استفاده از ميانبر كامال پشت سر بگذاريد و تا آنجا 

كه مى توانيد از او دور شويد.
بازى هاى  هيجان انگيزترين  از  يكى  مجموع،  در 
تعقيب  همين  مي تواند  كس  هر  زندگى  مسابقه اى 
داغ باشد. اين بازى يكى از خطرناك ترين بازى هايى 
كه  نيست  مهم  و  شده  درست  حال  به  تا  كه  است 
طرفدار قانون باشيد يا خير، بازى پر از حوادث غيرقابل 
پيش بينى است كه باعث مى شود بسادگى نتوان اين 

بازى را فراموش كرد.

بازي موبايل

بازى آنالين

اقتصاددان هاى آندرويد

كالسيك ترين  از  جديدى  نسخه  آرتز،  الكترونيك 
بازى هاى تخته اى را اين بار براى گوشى هاى آندروييدى 

عرضه كرده است. 
اين بازى كه تقريبا با دنياى مدرن در هم آميخته 
است، نواحى جديدى از دنياى امروزى را در خود دارد 
و بازى با مهره هاى متحرك و انيميشنى آن كه شامل 
سيب زمينى  پاكت  و  همراه  تلفن  هايبريد،  خودروى  
بازى اين  به  تازه اى  هواى  و  حال  است،  كرده   سرخ 

 داده است.
دارد  نام  مونوپلى   ،2008 سال  ساخت  بازي  اين 
نشان دهيد چقدر  بايد  بازى  اين  در  است شما  قرار  و 
در  موجود  نواحى  تمام  و  هستيد  بزرگى  اقتصاددان 
بازى را از آن خود كنيد و رقبا را به سوى ورشكستگى 
منطقه  در  اقتصادى  قدرت  تنها  كه  زمانى  تا  بكشانيد 
از  سرشار  كه  هيجان انگيز  بازى  اين  باشيد.  خودتان 
شانس  و  جريمه  اجاره بها،  ماليات،  پرداخت  معامالت، 
است، زمانى لذت بيشترى خواهد داشت كه با دوستان 
با  رقابت  در  و  كنيد  بازى  را  آن  شبكه  از طريق  خود 

افرادى جز كامپيوتر قرار بگيريد.

كرم ها در فضا

معروف  كرم هاى  تن  فضايى،  لباس  بخواهيد  اگر 
اتفاقى  چه  كنيد  رهايشان  فضا  در  و  بپوشانيد  جنگى 
جذابى  فلش  آنالين  بازى  به  تبديل  نتيجه  مى افتد؟ 
بياوريد،  پاى در  از  را  بايد دشمنان  آن  مى شود كه در 
اين بار عالوه بر جاذبه خطى كره زمين، بايد جاذبه ديگر 
سيارات را هم در نظر بگيريد و از علم فيزيك استفاده 
و  سيارات  از  گذر  از  بعد  تيرهايتان  تا  بكنيد  بهينه اى 
تاثيرگرفتن از جاذبه آنها، دشمنان را به فضا پرتاب كند. 
ابزار مختلف وجود  و  از 10 سالح  بيش  بازى  اين  در 
دارد و 50 جايزه پنهانى قابل دستيابى است. با بردن در 
مرحله هاى مختلف مى توان تيم خود را به روز كرد و 
حتى تعداد نيروها را افزايش داد. براى انجام اين بازى 

مهيج و دلنشين به نشانى زير برويد: 
http://www.kongregate.com/games/
FunkyPear/graviteeـwars

ازي

از  پر  پى  اس  پى  است. صفحه كوچك  عالى  بازى 
دشمنان ريز و درشت و جلوه هاى ويژه است، اما تعداد 
فريم ها حتى به اندازه يكى هم كاهش پيدا نمى كند 
و هنر طراحى كاراكترها به گونه اى است كه يافتن 
يك موجود تكرارى در بازى به ندرت انجام مى گيرد. 
نقطه  وجود  صفحه،  كوچكى  دليل  به  متاسفانه 
دشمنان  با  بايد  كه  صحنه هايى  در  كراتوس  مانند 
هزينه اى  اين  و  نيست  تشخيص  قابل  كنيد،  نبرد 
پرداخت. فوق العاده  بازى  اين  براى  بايد  كه  است 
آن  كنسول  نسخه  به  كه  بازى  بى رحمانه  نبردهاى 
گرايش بيشترى دارند، طورى طراحى شده اند كه در 
بازى  قابل  همچنان  نيز  دستى  كنسول هاى  دنياى 
حدود مى تواند  كه  كمبو  حركت هاى  زدن   باشند. 

لطف  به  بفرستد،  مرگ  كام  به  يكجا  را  نفر   12  
طراحى خوب سيستم نبرد با دكمه هاى پى اس پى 
است. تركيب حمالت جادويى باعث مى شود در طول 
بازى، سالح هاي بيشتـرى را باز كنيد، هر چند  به 
و  كارگيرى سالح  به  در  تنوع  كنسول  نسخه  اندازه 
آنقدر هست  ابزارها  اين  تعداد  اما  ندارد،  جادو وجود 
كه بازى را از يكنواختى احتمالى در بياورد. رويارويى 
با حمالت قريب الوقوع سريع و مناسب است، اما دفع 

امواج مرگ آور كمى  دشوار است.
 تركيب دوربين نماى دور و نمايشگر كوچك باعث 
مى شود گاهى اوقات مقاومت در مقابل دشمنان كمى 
 دشوار شود. صرف نظر از اين نقاط ضعف، كنترل بازى 
دشمنان  با  نبرد  حقيقتا  و  شده  طراحى  خوب  بسيار 
لذت آور است.ميان غوغا در حمام خون و معماهاى 

كامال ذهنى، عضالت انگشتان را مى توان براى چند 
كرد.  روشن  را  ذهن  موتور  و  داد  استراحت  دقيقه 
همانند  ايجاد شده،  فكر  با  كه  استراحت  اوقات  اين 
از چند دقيقه  بعد  فيلم هاى اكشن معروف است كه 
صحنه شلوغ و پرهيجان، چند دقيقه اى را نيز به ذهن 
و تفكر اختصاص مى دهند تا مجددا بتوان يك صحنه 
معموال  بازى  معماهاى  بود.  پذيرا  را  پرنبرد  و  شلوغ 
انجام  قبلى  بازى هاى  در  كه  مى مانند  وظايفى  مثل 
شده بود، دوباره بايد همانند خداى جنگ، زنجيرهاى 
را همانند كارى كه  باشيد و سگ ها  المپ هوشمند 

كراتوس در خداى جنگ3 مى كرد، به اشياي مختلف 
پرت كنيد. معماهاى اين بازى به طور مناسبى ميان 
معماهاى سردردآور و معماهاى گالبى قرار گرفته اند 
و هم چالش برانگيزند و هم آنقدر دشوار نيستند كه 

از انجام ادامه بازى آدم را منصرف كنند.
نبرد با غوآلخرها جايى است كه روح اسپارتا در 
هيوالى  چندين  با  بازى  طول  در  دارد.  لغزش  آن 
عظيم الجثه روبه رو خواهيد شد و كشتن آنها حقيقتا 
دليل  چند  به  آنها  با  نبرد  اما  است.  هيجان برانگيز 

كامال فراموش شدنى است. نخست اين كه به طرز 
خداى  گرم  و  سرد  كه  كسى  است.  ساده  استثنايى  
هر  با  بسته  چشم  مى تواند  باشد،  چشيده  را  جنگ 
نرم  پنجه  و  دست  بازى  غوآلخرهاى  اين  از  كدام 
بازى هاى  از  بسيار  نبرد غوآلخرها  اين كه  دوم  كند. 
اين  ندارد.  مستقل  هويتى  و  است  گرفته  وام  قبلى 
بازى  ديگر  بخش هاى  به  مى توان  حتى  را  موضوع 
نبردها تعميم  بازى و  از جمله معماها، طراحى رابط 
داد و تا انتهاى بازى كه روح اسپارتا هيوالى خودش 
تمام مرحله آخر و  دارد.  ادامه  اين موضوع  مى شود، 
نوينى است و  ايده  با غوآلخر كامال  نبرد  بخصوص 
خودش را از اين بازى و ديگر بازى هاى اين سرى 
است  اين  بازى  اين  مشكل  مى كند.بزرگ ترين  جدا 
كپى  را  سرى  اين  قبلى  بازى هاى  كرده  تالش  كه 
كند و به همين دليل هويت مستقلى ندارد. اين باعث 
مى شود گاهى از اوقات احساس دژاوو نيز در بازيكن 
نوشته  پيش  از  را  خود  حركات  تمام  و  شود  تقويت 
بسيار  بازى  اين  مى گوييم  وقتى  البته  بدانيد.  شده 
شبيه بازى هاى بسيار موفق و فوق العاده قبلى است، 
قاعدتا از يك نقطه ضعف بزرگ صحبت نمى كنيم. 
اين بازى نه تنها از نظر ظاهرى فوق العاده است، بلكه 

بازى با آن نيز خيلى لذت بخش است.
از  بيش  بازى  اين  در  كراتوس  ماجراجويى هاى   
10ساعت به طول مى انجامد و تا مدت ها سرگرم اين 
بازى خواهيد بود. روح اسپارتا زيبا و راضى كننده است 
و اين قدرت را دارد كه تا لحظه آخر همه را به دنبال 

خود بكشاند.

SCEA :توليدكننده 
Ready at Dawn  :ناشر

 سبك: فانتزى، اكشن 
ماجراجويى

PSP :بستر
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 توليدكننده:  
Criterion Games

 ناشر:
Electronic Arts

سبك: مسابقه اى
PC, PS3, Wii :بستر
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IT  
فناوري اطالعات

سعيد نورى آزاد
از  يكى  پرونده  تله كام،  نمايشگاه  كار  پايان  با 
و  ارتباطات  با  مرتبط  حوزه هاى  عمومى  نمايشگاه هاى 

فناورى اطالعات براى يك سال آينده بسته شد.
و  مخابرات  صنايع  بين المللي  نمايشگاه  يازدهمين 
ايران تله كام 2010 در 8 سالن  اطالع رساني موسوم به 
و فضاي باز جمعا در فضايى به مساحت 20 هزار مترمربع 
از 22 تا 25 آبان در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران 

برگزار شد.
بنا به اعالم مسووالن اجرايى اين نمايشگاه، امسال 
كشور   8 از  خارجي  شركت   50 و  داخلي  شركت   154
سنگاپور،  تركيه،  بلژيك،  آلمان،  متحده،  عربي  امارات 
در  توليداتي  و  داشتند  حضور  كانادا  و  فرانسه  چين، 
زمينه هاي سيستم ها، تجهيزات، سرويس هاي مخابراتي 
و سرويس هاي ارتباطات به عالقه مندان حوزه ارتباطات و 

فناوري اطالعات معرفي شد.
افتتاح با يك ساعت تاخير 

در مراسم افتتاحيه كه تاخيري غير قابل انكار داشت  
اهداف  به  اشاره  با  ارتباطات،  وزير  تقي پور،  مهندس 
برنامه پنجم توسعه براي ارتقاي صادرات بخش فناوري 
اطالعات و ارتباطات گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه، 
بايد 2 درصد از صادرات غيرنفتي كشور از محل صادرات 
صنايع مخابراتي و ارتباطي تامين شود كه در اين مسير 
نمايشگاه تله كام مكان و فرصت مناسبي براي صنعتگران 

بخش مخابرات براي توسعه صادرات است.
وى اضافه كرد: حضور شركت هاي داخلي و خارجي در 
نمايشگاه تله كام، عالوه بر كمك به رشد شتابان صنعت 
مخابرات و ارتباطات، كشور را در راه رسيدن به اهداف 

برنامه پنجم توسعه ياري مي كند.
اولويت اول: زيرساخت

وجود  مراكز،  ارتباط  پيش شرط  ارتباطات  دنياى  در 
زيرساخت مناسب است كه شامل قطعات، تجهيزات و 
فناورى هاى بسيار متفاوتى مى شود. از دكل هاى مخابراتى 
تا  گرفته  نورى  فيبرهاى  و  مسى  ارتباطى  كابل هاى  و 
ماهواره ها و شبكه هاى موبايل و صدها عنوان ديگر همه 
در اليه دسترسى براى ايجاد زيرساخت فعاليت مى كنند.

در نمايشگاه امسال شركت هاى زيادى از داخل و خارج 
كشور در حوزه زيرساخت شركت داشتند كه محصوالتى 
از منبع تغذيه گرفته تا سيم و كابل و راديوهاى فرستنده 

موبايل را شامل مى شد.
در اين نمايشگاه حضور شركت ارتباطات زيرساخت 
به عنوان عضو جداشده از شركت مخابرات ايران بعد از 
مسووليت  شركت  اين  بود.  چشمگيرتر  خصوصى سازى 
شهرى  بين  ارتباطات  از  نگهدارى  و  گسترش  ايجاد، 
وظايف  ديگر  از  دارد.  عهده  به  را  كشورى  سراسرى  و 
اينترنت در كشور است  توزيع  اداره و  نيز مسووليت  آن 
و همچنين سامانه هاى نظارت بر شبكه هاى تبادل داده 
مانند فيلترينگ سايت هاى اينترنتى به صورت متمركز در 

اين واحد انجام مى شود.
سالن مخابرات ايران 

از  ايران  مخابرات  شركت  عمومى  روابط  كل  مدير 
حضور 100 شركت به طور متمركز و تحت عنوان گروه 
شركت هاى مخابرات ايران در ايران تله كام 2010 خبر 

داد.
اين شركت ها عبارت بودند از شركت مخابرات ايران، 
شركت هاى مخابرات استانى، مخابرات استان تهران، تاليا، 

ارتباطات سيار ايران، مبين نت، مبين ايران و آريا سل.
هدف مخابرات از اين حضور، معرفى توانمندى هاى 
ارائه  گروه شركت هاى مخابرات ايران، خدمات در حال 
آن  بر  عالوه  و  بوده  شركت ها  اين  آينده  برنامه هاى  و 
تعامل با ساير شركت هاى حاضر در نمايشگاه نيز بخشى 
از اهداف اين شركت از سوى مسووالن آن اعالم شده 

است. 

سيمكارت هايى با 5 شماره 
در  اول  همراه  شماره اي   5 سيمكارت  از  رونمايى 
نمايشگاه تله كام امسال با استقبال زيادي مواجه شد؛ در 
اين سرويس مشتركاني كه چند شماره همراه اول دارند 
مي توانند آن شماره ها را به صورت يكجا در اين سيمكارت 
داشته باشند كه هزينه اين سيمكارت 5000 تومان بوده و 

روي قبض مشترك محاسبه مي شود.
سرويس مديريت هزينه مكالمات سازمانى 

افراد  بيشتر  توسط  همراه  تلفن  از  استفاده  دليل  به 
سازمان ها، سرويس VPN به منظور ايجاد يك شبكه 
تلفن داخلي بدون نياز به نصب تجهيزات مخابراتي در 
شركت ها، سازمان ها و نهادها ارائه مي شود و به اين وسيله 
تمامي پرسنل يك شركت مي توانند با يكديگر و با پرسنل 
شركت هاي تابع در يك شهر يا ساير شهرستان ها و با 
شماره گيري كوتاه تر به صورت يك شبكه در ارتباط باشند 
و از تلفن همراه مانند تلفن سانترال داخلى استفاده كنند.
كوتاه شماره  چندين  اختصاص  با  سرويس  اين   در 

همه  مشترك  اصلي  شماره  از  مستقل  شماره اي)    4)  
اعضاي گروه مي توانند با شماره گيري كوتاه با يكديگر 
تماس برقرار كنند و از طريق اين سرويس، مدير گروه 
مي تواند سقف مكالمات هر شماره را تعيين و مديريت 

كند.
گفتنى است، اين سرويس تنها يك سرويس مديريت 
هزينه در روى پورتال اپراتور است كه هم اكنون ايرانسل 

و همراه اول هر دو اين خدمات را ارائه مى كنند.
خدمات ديگرى نيز از سوى ارتباطات سيار عرضه شد 
ايرانسل  كه  بود  انتظار  آواى  سرويس  آنها  جمله  از  كه 

آن را با نام آهنگ پيشواز راه اندازى كرده بود. هم اكنون 
مشتركان همراه اول نيز مى توانند از اين خدمات استفاده 

كنند.
قابل  اپراتور  دو  اين  پورتال  در  تكميلى  اطالعات 

دسترسى است:
www.mci.ir
www.irancell.ir

سيستم هاى كابلى 
در كنار سيستم هاي بى سيم، شركت هاي مختلفى در 
ارائه خدمات مبنى بر زيرساخت هاى ديگر  تالش براى 
بودند. از شركت هاى ارائه  كننده تجهيزات تلفن فيبر نورى 
و سرويس هاي نوين گرفته تا پيامك و ويدئو در شبكه 

ثابت تلفنى. 
 Video On Demand ـ ويدئو درخواستى

از  بخشي   VOD درخواستي  ويدئوي  سرويس 
است.   ACS مخابراتي  پيشرفته  سرويس  خدمات 
تله كام  نمايشگاه  در   VOD و   ACS سرويس هاي 
ويدئوي  سرويس  بود  قرار  و  شدند  معرفي  نيز   2009
درخواستي طي سال راه اندازي شود كه اين امر محقق 
نشد و امسال دوباره رونمايى شد. سرويس ACS مطابق 
آنچه در تله كام دهم و يازدهم معرفي شد، شامل خدماتي 
از جمله خريد تلويزيوني، سياحت از راه دور و آموزش از 
راه دور است كه به 2 مگابيت بر ثانيه پهناي باند، يك 
دستگاه setup box و يك مودم نياز دارد و با اتصال به 

كابل تلفن خانگى قابل استفاده است.
كنفرانس ارزان با ويدئوكنفرانس

مخابرات تهران نيز با راه اندازى سالن هايى در مراكز 
30 استان و ايجاد زمينه ارتباط تصويرى امكان برگزارى 
يك كنفرانس در سطح كشور يا استان را براى شركت هاى 
كوچك فراهم كرده بود. برخى نهادها كه استفاده زيادى 
اين سيستم  اين سيستم دارند ـ مانند قوه قضاييه ـ  از 
را خود خريدارى كرده اند، اما شركت هاى ديگر مى توانند 
با اجاره اين سيستم از مخابرات به جاى چندين ميليون 
هزينه رفت و آمد و حواشى يك اجالس يكروزه با هزينه 

بسيار كمتر آن را به صورت ويدئو برگزار كنند.
سيمكارت 10 هزارتومانى براى خودرو

صدوقى، مديرعامل همراه اول نيز در نشستى خبرى 
ارائه سيمكارت هاى قاصدك مختص پيامك و امين  از 
مخصوص خودرو خبر داد. وى همچنين اعالم كرد كه 
ارائه  مقررات  تنظيم  سازمان  مجوز  با  سيمكارت ها  اين 

مى شوند و قيمت آنها حدود 10 هزار تومان خواهد بود.
براى  خودرو  مخصوص  سيمكارت  است،  گفتنى 
سيستم هاي ناوبرى تحت شبكه و نيز تلفن هاي متصل 

به خودرو كاربرد دارد.
براى  آمادگى  كسب  حال  در  اول  همراه  گفت:  وي 
2ساله  دوره  پايان  در  همراه  تلفن  چهارم  نسل  عرضه 

اپراتور سوم موبايل است.
 LTE گفتنى است، خدمات نسل چهارم موسوم به
اما هنوز  دارد،  انتقال داده  توانايى هاى خارق العاده اى در 
گوشى تلفن همراهى مناسب اين نسل توليد نشده است.

 MMS صدوقى همچنين از افزايش ظرفيت ارسال
از 100 كيلوبايت به 300 كيلو بايت خبر داد و گفت: به 
رغم اين افزايش ظرفيت، تعرفه اين سرويس براى ارسال 

هر MMS با اين ظرفيت همان 100 تومان است.
همراه  موبايل  اينترنت  و  چندرسانه اى  پيام  سرويس 
اول در مقايسه با ايرانسل با استقبال بسيار كمى مواجه 

بوده است.
تله كام از نگاه ديگران 

Mads Friis Jensen ، مدير پروژه محصوالت 

به وضعيت  اشاره  با  تله كام  نمايشگاه  در  دانترم  شركت 
صنعت مخابرات ايران گفت: صنعت مخابرات در ايران 
باتوجه به بررسي هاي من و نسبت به كشورهاي ديگر 
روند رو به رشدي را دنبال مي كند و تا آنجا كه  شاهد 
پي  در  يا  مي كنند  استفاده  موبايل  از  مردم  اكثر  بودم، 
استفاده از اينترنت وايرلس هستند كه اين نشان مي دهد 

اين حوزه در حال رشد و تكامل است.
پشت پرده تله كام 

بخش هاى  در  چينى  شركت هاى  را  امسال  تله كام 
زيادى مخصوصا زيرساخت شبكه هاى بى سيم در دست 

داشتند كه اصلى ترين شركت آنها هواووى بود. 
مسووالن غرفه هواووى با خبرنگاران مصاحبه نمى كردند 
و حتى اجازه تصويربردارى از محصوالتى كه در معرض 
ديد عموم گذاشته بودند را نمى دادند و اين جاى سوال 

داشت كه ترس آنها از چيست؟
ممنوعيت  خبر  تله كام  برگزارى  روزهاى  همان  در 
ورود هواووى و ZTE به داليل امنيتى در بازار وايمكس 
اين  مسووالن  از  هيچ كدام  كه  بود  شده  منتشر  آمريكا 

شركت ها به سوالى پاسخ ندادند. 
از جمله  اين نمايشگاه نكات مثبتى زيادي  داشت  
نزديك شدن اعضاى صنف با همكاران خود بود. بيشتر 
مشتريان اين صنف خود اعضاء هستند كه از محصوالت 
يكديگر استفاده مى كنند و در بررسى اجمالى ما مشخص 

شد بيشتر حاضران از اين روند رضايت داشتند.
جاى خالى 

و  مى شد  احساس  شركت ها  از  بسياري  خالى  جاى 
بود. شركت هاى  همراه  تلفن  اپراتور سوم  آنها  راس  در 
تعداد  كم  بسيار  نيز  ديگر  ارتباطى  خدمات  ارائه كننده 

بودند.
حرف آخر 

آن  از  غير  نداشت  آشكار  حاشيه هاى  نمايشگاه  اين 
بودند  چينى  بيشتر  و  بود  كمرنگ  خارجى ها  كه حضور 
و از طرفى انحصار خواسته و ناخواسته برخى شركت ها 
آينده  و  فعاليت  روى  حد  از  بيش  سايه  مخابرات  مانند 
شركت ها سنگيني انداخته بود. اميدواريم مجال حركت 

براى كوچك ترها در اين زمينه فراهم شود.

نگاهى به يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطالع رساني ايران 

خيلى دور، خيلى نزديك با تله كام
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Database
پايگاه داده

محمد مرادزاده
ــكيل  ــاى داده اي از بخش هاى مختلفى تش پايگاه ه
ــور ذخيره  و بازيابى  ــده اند. يكى از اين بخش ها، موت ش
ــت كه براى ايجاد، به روزرسانى، حذف و مشاهده  آنهاس
ــات (CRUD) در جداول پايگاه هاى داده به كار  اطالع
ــگاه داده منبع باز محبوب MySQL دو  مى رود. در پاي
 MyISAM ــف به نام هاى ــازى مختل موتور ذخيره س
ــازى  ــود دارد. اين دو موتور ذخيره س و InnoDB وج
ــا يكديگر دارند كه در اين جا قصد  تفاوت هاى زيادى ب
داريم شيوه انتخاب بهترين موتور ذخيره سازى در شرايط 

مختلف را بررسى كنيم.
چرا بايد از InnoDB استفاده كرد؟

ــي، موتور  ــاي اطالعات ــان بانك ه ــيارى از طراح بس
ــى قرار مى دهند  ــر مورد بررس ــه نظ InnoDB را از هم

ــه با  ــور در مقايس ــان معتقدند اين موت ــرعت. آن ــز س بج
ــن ندارد؛ در حالي كه تمام  MyISAM حرفى براى گفت

ــكل  ــاس ش ــايعات بي پايه و اس اين اطالعات از طريق ش
ــوت ورى را پيدا  ــوان م ــت. در واقعيت، نمى ت ــه اس گرفت
ــتفاده در محيط عملياتى باشد و ميزان  كرد كه مناسب اس

مصرف حافظه آن به اندازه InnoDB بهينه باشد. 
هر چند گاهى اوقات موتور InnoDB بازدهى بهينه اى 
ــه مرتبط با پردازش تراكنش هاى  ندارد اما براى امورى ك

برخط (OLTP) مى شود، بهترين گزينه است.
بازدهى

روى  ــى  مختلف ــاى  آزمايش ه ــى،  بازده ــر  نظ از 
ــرى مبنى بر  ــج معتب ــام گرفته و نتاي ــور انج ــن موت اي
ــايت  ــت. وب س ــده اس ــر ش ــب آن منتش بازدهى مناس
ــه  MySQLPerformanceBlogك .com

ــود موتورهاى  ــركت هاى فعال در زمينه بهب ــى از ش يك
ــت، با به  راه اندازى تست آزمايشگاهى  ماى سه كوئل اس
ــد  ــان Falcon  ،MyISAM و InnoDB قص مي
ــت موتور فالكون را به عنوان موتور بهتر معرفى كند  داش
در حالي  كه InnoDB بهترين نتايج را به دست آورد.

ــازى InnoDB در  ــم پياده س ــاط مه ــى از نق يك
انديس هاى خوشه اى آن است. به اين معنا كه داده هاى 
ــداول در حقيقت در برگ هاى انديس هاى كليد اصلى  ج
ذخيره مى شوند و بنابراين نيازى نيست اطالعات رديف 
را به صورت جداگانه واكشى كرد. همچنين اين موضوع 
ــود. وقتى از موتورى  ــغال فضاى بيشتر مى ش باعث اش
ــتفاده مى كنيد، مقدار كليد-بافر  مانند MyISAM اس
ــود، اما  ــس جدول بارگذارى مى ش ــز همزمان با اندي ني
ــت و هنگام  ــه مقابل آن اس ــت نقط InnoDB درس

ــود به صورت ضمنى داده ها را نيز  بافر كردن انديس، خ
ــن مقدار را با تغيير  ــدول بافر مى كند و مى توان اي در ج
ــم innodb_bu9er_pool به ميزان دلخواه  تنظي
ــود بازدهى بسيار باالتر  تغيير داد. اين اقدام باعث مى ش
ــترى از سيستم  ــه، فضاى حافظه بيش برود اما در مقايس

مصرف شود.
ــاى  كليده ــترينگ)  (كالس ــه بندى  خوش ــك  تكني
 MyISAM ــاد بين ــى از داليل فاصله زي ــى يك اصل
ــت. نكته قابل توجه  ــن آزمايش اس و InnoDB در اي
ــت كه InnoDB در بخش انديس دوم نيز از  اين اس
MyISAM بهتر عمل مى كند. به  اين ترتيب بازدهى 

ــت،  ــه بندى كليدها اس اين موتور نه  تنها در بخش خوش
بلكه در هر كوئرى ارسال شده نيز سريع تر است.

ــور از ترفندهاى ديگرى هم براى انديس ها  اين موت
ــتفاده مى كند به طوري كه براى كوئرى هاى مرتب،  اس
ــد.  ــت مى كن ــى درس انطباق ــاى  انديس ه از  ــى  جدول
 Btree ــبت به درخت ــاى جدول انطباقى نس انديس ه
ــاره كرد كه اين  ــتند. دوباره بايد اش ــيار سريع تر هس بس

ــه افزايش مصرف  ــاال منجر ب بازدهى ب
حافظه مى شود.

ــاى  آزمايش ه در  ــن  همچني
ــوان دريافت كه  ــده مى ت انجام ش
ــدن  ش ــزرگ  ب ــا  ب  InnoDB

ــداد تراكنش هاى همزمان دچار  ــتم و باال رفتن تع سيس
مشكل مى شود. اين مشكل توسط تيم توسعه اين موتور 
ــاى بعدى رفع  ــت در نگارش ه ــده و قرار اس پذيرفته ش
ــكلى، InnoDB اغلب براى  شود. با وجود چنين مش

فعال  كردن موازى سازى به كار مى رود.
موازى سازى

نكته جالب اين است كه InnoDB در پياده سازى 
ــكل قفل  كردن دوبه دو  سطوح باالى موازى سازى مش
ــازگار را دارد ولى باز هم براى اين موضوع استفاده  ناس
 MyISAM ــكالت ــود. يكى از بزرگ ترين مش مى ش
ــطح رديف داده است. به  ــتن قابليت قفل كردن س نداش
اين ترتيب در نقاطى كه اين مساله نياز است، به اجبار از 

قفل  كردن سطح جدول استفاده مى كنند.
پايدارى

ــا اين  ــاي  داده اى حتم ــران پايگاه ه ــه مدي هم
ــخ به تماس  ــه در حال پاس ــوس را ديده اند ك كاب
ــد داده هايش  ــتند و به وى مى گوين ــترى هس مش
ــت. موتور  ــت رفته اس ــده يا كامال از دس خراب ش
ــور مواقع كمكي نمي كند و هيچ  MyISAM در اين ج

ــى داده ها ندارد. خرابى  ــى براى حفظ يكپارچگ مكانيزم
ــخت افزار، خاموش كردن ناگهانى سيستم و عمليات  س
 MyISAM ــود داده هاى موتور لغو شده باعث مى ش

ــادگى در معرض خطر خراب شدن قرار بگيرند. البته  بس
ــرايط براى اين  ــاى خوبى براى بازيابى در اين ش ابزاره
ــت، اما هيچ كدام از اين ابزارها  ــده اس ــته ش موتور نوش
ــالم  ــه همه داده ها را صحيح و س ــت نمى كنند ك ضمان
ــتلزم چند ساعت در  برگردانند و به كار گيرى آنها هم مس

دسترس نبودن سرور است.
 ACID ــل از ــا InnoDB به طور كام ام
ــورى طراحى  ــتيبانى مى كند و ط پش
شده كه دوام و پايدارى اطالعات 
ــورى از  ــد. ام ــن كن را تضمي

كدگذارى  جمله 
هم  را  ــات  اطالع
ــودكار  خ به صورت 
و  ــد  مى ده ــام  انج
اطـالعات  ــت  صـــح
صفحه هاى  در  ــود  موج
ــنجد.  پايگاه  داده را مى س
ــن تدابير امنيتى  هر چند اي
ــى  ناگهان ــى هاى  خاموش در 
ــخت افزارى  ــكالت س تاثيرى ندارند، ولى مى توانند مش
ــا را تا حد ممكن  ــال از بين ببرند و خرابى داده ه را كام

كاهش دهند. 
دروپال يكى از سيستم هاى مديريت محتواى معروف 
ــت كه كاربرد زيادى در داخل و  ــازمانى اس منبع باز و س
خارج از كشور دارد. در گزارشى از تيم توسعه و تحقيقات 
ــت به دنبال پايين آمدن سرور در سال  اين گروه آمده اس
ــايت از دسترس خارج شده  2007، پايگاه  داده اصلى س

بود. بعد از مشاهده سياهه اعمال ماى سه كوئل، روشن 
 InnoDB ــد كه پايگاه داده ايرادى نداشته، بلكه ش
ميان داده موجود در حافظه اصلى و داده موجود روى 
ــان دهنده خرابى  ــك تناقضي پيدا كرده كه نش ديس
ــت لذا به سرعت سرور را پايين آورده  حافظه اصلى اس
ــترس  تا از رخداد خرابى داده ها جلوگيرى كند. در دس
ــت رفتن  ــى خطر از دس ــايت وقت ــودن يك وب س نب

اطالعات وجود دارد، اصال گزينه قابل بحثى نيست.
امنيت داده

دارد  ــى  تراكنش ــى  طبيعت  InnoDB ــور  موت
ــتيبان   ــخه هاى پش ــل مى توان نس ــن دلي ــه  همي و ب
ــاده گرفت. اين مساله در موتور  ــريع و س برخط را س
ــود و بايد  ــك چالش بدل مى ش ــه ي MyISAM ب

به طور مداوم از داده هاى موجود در پايگاه داده نسخه 

ــتيبان تهيه كرد كه در مقياس وب سايت هاى بزرگ  پش
ــت. تنها راه حلى كه  ــاله اصال قابل بررسى نيس اين مس
MyISAM براى پشتيبان گيرى خودكار ارائه مى دهد، 

ــرور پايگاه داده ديگر است كه اطالعات را  ايجاد يك س
به صورت مداوم از سرور اصلى بيرون كشيده و در پايگاه 

آينه اى آن قرار مي دهد.
ــات  ــد عملي ــر، InnoDB مى توان ــوي ديگ از س
ــام تراكنش به كار بگيرد و  ــتيبان گيرى را هنگام انج پش
ــگاه داده را يك بار و  ــى از تمام پاي ــتيبان گيرى اصل پش

همان ابتداى كار انجام دهد.
چرا از MyISAM استفاده كنيم؟

ــه با مزاياى InnoDB به نظر  سادگى: در مقايس
ــته  ــد كه MyISAM حرفى براى گفتن نداش مى رس
ــت اين موتور در برخي  ــاره داش ــد. هر چند بايد اش باش
ــان  ــبت به InnoDB را نش موارد مزيت هاى خود نس
ــت و  ــادگى اين موتور اس مى دهد. يكى از اين مزايا، س
ــه بتوانند با اين  ــتن نرم افزارهايى ك به همين دليل، نوش

موتور كار كنند، ساده خواهد بود.
بهينگى: بهينه بودن يكى ديگر از ويژگى هاى اين 
موتور است. اگر پايگاه داده با محوريت كليدهاى اصلى 
ــده  ــبى هم انديس گذارى ش ــى و به صورت مناس طراح
 MyISAM ــوان بازدهى ــت، در اين صورت مى ت اس
ــبت به InnoDB بيشتر دانست. همچنين براى  را نس
ــتفاده از InnoDB به  هيچ  برخى از جداول بزرگ، اس
ــتجو، نسبت به  ــت و در زمينه جس عنوان به صرفه نيس

MyISAM بسيار كندتر عمل مى كند.

استفاده از منابع
ــوع تقريبا به صورت يك  ــم كامپيوتر اين موض در عل
اصل پذيرفته شده است كه با باال رفتن سرعت، مصرف 
ــاره كرديم،  حافظه نيز افزايش مى يابد. همان طور كه اش
سرعت InnoDB و الگوريتم هاى پيچيده و سريع آن، 
بدون هزينه نيستند و مصرف حافظه  بااليى دارند. نه تنها 
 MyISAM ــترى نسبت به InnoDB حافظه بيش

ــا در موتور  ــه حجم حقيقى داده ه ــرف مى كند، بلك مص
نخست بيشتر از MyISAM است.

ــتند،  ــرورهايى كه از نظر منابع محدود هس براى س
ــد اگر  ــر چن ــت، ه ــه اس ــن گزين MyISAM بهتري

ــازى مى گرديد، قطعا  ــاالى موازى س ــطوح ب به دنبال س
ــود. البته براى  ــبى نخواهد ب MyISAM موتور مناس

ــرورى كه در مقياس بزرگ با موتور InnoDB كار  س
مى كند، بايد منابع سيستمى مناسبى تهيه كرد.

بررسى دو موتور منبع باز پايگاه  داده ماى سه كوئل

سرعت يا حافظه؟
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حامد جليلياني

جوالي   13 ويندوز،  سازنده  شركت  مايكروسافت 
پشتيباني  رسمي  به طور  پيش،  ماه  چند  يعني   2010
از محصول ويندوز اكس پي خود را قطع و اعالم كرد 
اكتبر 2010 ديگر حتي سي دي ويندوز  تاريخ 22  از 
اكس پي را توليد هم نخواهد كرد، بنابراين فروش آن 
نيز به پايان خواهد رسيد و به جاي آن كاربران بايد به 

سمت ويندوز7 رفته و از آن استفاده كنند. 
مايكروسافت براي اين كار خود 10 دليل آورده كه 

آنها را در زير بيان مي كنيم:
1- دستيابي سريع تر به برنامه ها

با استفاده از Pin كردن (چسباندن)، برنامه هايي 
را كه از آنها زياد استفاده مي كنيم به تسك بار اضافه 
ابزار  باشيد.  داشته  دسترسي  آنها سريع تر  به  تا  كنيد 
Jump Lists (فهرست هاي پرش) فايل هم، برنامه 

يا صفحه وبي را كه كاربرد زيادي دارند، ذخيره مي كند 
تا بتوان آنها را با سرعت دستيابي سريع تري يافت.

2- سادگي در مديريت پنجره هاي باز
صفحه  كناره هاي  به  پنجره ها  حاشيه   كشيدن  با 
تغيير  را  پنجره ها  مي توان  آنها  كردن  رها  و  نمايش 
اندازه داد، به حالت تمام صفحه در آورد يا آنها را در 

كنار يكديگر مرتب كرد.
3- جست وجوي سريع و ساده

 (Windows Search) به كمك جستجوي ويندوز
مي توان فايل، برنامه يا ايميل را ظرف مدت چند ثانيه 
پيدا كرد. براي انجام اين كار مي توان پس از ورود به 
عبارت  راست صفحه،  باالي سمت  در  ماي كامپيوتر 
مورد نظر را درون كادر نوشت يا منوي استارت را باز 
كرده و از محلي كه خود ويندوز براي تايپ عبارت در 

اختيارمان قرار مي دهد، استفاده كرد.
4- به اشتراك گذاري آسان

براي  چاپگرها  و  فايل ها  ساده  اشتراك گذاري  به 
فراهم  ويندوز7  در  محلي  شبكه  كامپيوترهاي  ساير 

آمده است.
5- لذت، بدون زحمت اضافي

 Windows Media Center با استفاده از

به تماشاي فيلم هايHD ، عكس و آهنگ بپردازيد و 
به طور زنده و اينترنتي تلويزيون ببينيد و برنامه هايش 

را ضبط كنيد.
6- به اشتراك گذاري داده هاي چندرسانه اي

در ويندوز7 بسادگي مي توانيد فيلم بسازيد و آن را 
روي يوتيوب به اشتراك بگذاريد.

7- سادگي در اتصال به شبكه هاي مختلف بي سيم
بسادگي 3 بار كليك كردن، به هر شبكه بي سيمي 

كه در دسترس باشد وصل شويد.
8- كار بيشتر در زمان كمتر

ساخته  كامپيوترها  عملكرد  بهبود  براي   7 ويندوز 
سريع تر،  ويندوزاكس پي  به  نسبت  بنابراين  شده، 
سرعت  با  همچنين  است.  اعتمادتر  قابل  و  امن تر 
بيشتري مي تواند سيستم را به حالت هاي Sleep و

Resume  ببرد.

9- اجراي مود ويندوز اكس پي
به  نياز  حتما  شدن  اجرا  براي  برنامه ها  برخي 

سازگاري  اين  حفظ  براي  و  دارند  ويندوزاكس پي 
مي توان برنامه Windows XP Mode را دانلود 
و نصب كرد تا آن برنامه ها نيز بخوبي تحت ويندوز 7 

و در محيط شبيه سازي شده اكس پي اجرا شوند.
10- محافظت قوي تر از كامپيوتر

مي توان بسادگي برنامه پشتيبان گيري از اطالعات  
مهم،  اطالعات  از  تا  كرد  برنامه ريزي  و  تنظيم  را 
الزم  موارد  در  و  تهيه  پشتيبان  نسخه  و...  عكس ها 
آنها را دوباره بازگرداني كنيم. همچنين مي شود توسط 
و خصوصي مان  مهم  اطالعات  روي   BitLocker

يك قفل مجازي ايجاد كنيم تا از سرقت يا لو رفتن 
آنها جلوگيري شود.

اجراي  براي  محدوديت هايي  ايجاد  با  مي توان  يا 
از  استفاده  زمان  يا  برنامه ها  و  بازي ها  از  يك سري 
كامپيوتر، روي عملكرد كودكان و خانواده خود نظارت 

صحيحي داشت.
منبع: مايكروسافت

اميد ط. از سلماس - وقتي كامپيوتر را روشن مي كنم بعد از زمان زياد 
باالآمدن با پيغام خطاي زير روبه رو مي شوم. براي درست كردن آن چه 

كار بايدانجام دهم؟
Windows cannot +nd ˝c:/DOCUME~1
/DEAR-U~1/LOCALS~1/TEMP/SERVICES.exe˝.
make sure you typed the name correctly, and try again. 
To search for a +le, click the start button, and then click 

search.
سيستم شما آلوده به ويروس و Spyware شده است. هرچه سريع تر 
به روز  و  آنتى ويروس قوى  با يك  اسكن سيستم خود  و  به نصب  نسبت 
اقدام كنيد. پس از ويروس يابى و پاك كردن آنها بهتر است ويندوز خود را 

Repair و يا دوباره آن را نصب كنيد.

عرفان قالوندى از انديمشك - براى ساختن برنامه هاى موبايل (جاوا) 
از چه روش و چه برنامه هايى بايد استفاده كرد؟

مى توانيد از J2me يا NetBeans استفاده كنيد.

از تهران ـ 1 ـ من وقتي نرم افزار ويروس ياب «مايكروسافت  امير 
سكيوريتي اسنشيال» را نصب مي كنم، كادري با محتواي زير مي آيد:
The feature you are trying to use is on a network 

resource that is unavailable.
Click OK to try again،or enter an alternate path to a 

folder containing the installation package 'mp_ambits.
msi' in the box blew.

d:\a7901f1ad74a10e3c9a98f7ebd6d5566\
انتخاب كنم، در پايان هم پيغام خطاي زير  نمي دانم چه مسيري را 

را مي دهد:
Error Code:0x8007064C

2 ـ موقع تايپ حروف فارسي وقتي مي خواهم حروف انگليسي تايپ 
كنم، چه كليدي را روي صفحه كيبورد بزنم تا متن فارسي جابه جا نشود؟ 
تايپ  انگليسي  هم  و  فارسي  حروف  هم  بتوانم  پاراگراف  يك  در  يعني 

كنم؟

از  نصب  براي  نياز  مورد  فايل هاي  از  بخشي  به  نرم افزار  دسترسي  ـ   1
بين رفته است، چنانچه نرم افزار را از روي شبكه نصب مي كنيد ممكن است 
دسترسي شما به فايل هاي مورد نياز به داليل مختلف (مانند فايروال يا اختالل 
در برقراري ارتباط) از بين رفته باشد. و اگر از روي سي دي آن را نصب مي كنيد، 
ممكن است بخشي از سي دي كه آن فايل ها روي آن قرار گرفته، دچار اشكال 
شده باشد. براي اطمينان از وجود چنين پوشه اي روي سيستم (يا سي دي) نام 
آن را هم در هارد سيستم و هم در سي دي جست وجو كنيد و پس از يافتن مكان 
آن، برنامه را به آنجا هدايت كنيد. چنانچه آن را نيافتيد، مي توانيد از اينترنت 

دانلود كرده و روي هارد ذخيره كنيد.
2 ـ همان طور كه بارها عنوان شده است، براي تايپ فارسي ـ التين، 
ابتدا كليدهاي Ctrl+Shi1 سمت راست كيبورد را زده تا جهت نوشتار از 
راست به چپ تعيين شود (در برخي ويرايشگرها بايد متن را نيز از سمت 

راست تراز كنيد).
 حاال مي توانيد فارسي تايپ كنيد و براي تايپ كلمات التين با زدن 
كليدهاي Alt+Shi1  سمت چپ (يا راست) كيبورد، زبان را به انگليسي 

پرسش و پاسخ

سيستم عامل

مايكروسافت شما را از به كارگيري ويندوزهاي قديمي برحذر مي دارد

10 دليل براي استفاده از ويندوز 7 

clickhelp@jamejamonline.ir
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مايكروسافت همه چيز را 
به هم وصل مى كند

طريق  از  مايكروسافت  مديره  هيات  رئيس  گيتس  بيل   
تماس ويدئويى در يك كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك  اعالم 
ارتباطات مايكروسافت با عنوان  كرد، آخرين نگارش محيط 
Lync در دسترس سازمان هاى بزرگ، مشاغل كوچك و 

حتى مصرف  كنندگان خانگى و گيمرها قرار مى گيرد.
يافته  ارتقا  نگارش  محصول  اين   ،CNET به گزارش 
طريق  از  كه  است  مايكروسافت  آفيس  ارتباطات  سرور 
سرورهاى Exchange براى تبادل پيغام استفاده مى كند و 
سرويس هاى متمركز برقرارى كنفرانس را براى كامپيوترهاى 
همراه،  تلفن هاى  دوربين دار،  روميزى  تلفن هاى  شخصى، 

لپ تاپ ها و كنسول بازى XBOX مهيا مى كند. 
كامل  به طور  سرويس  اين  قابليت هاى  تمام  هنوز  البته 
مشخص نشده، اما انتظار مى رود همزمان با  عرضه آفيس365 
اختيار  در  آفيس است،  ابرى  بر محاسبات  مبتنى  نگارش  كه 
محيط  اين  كه  گفت  همچنين  گيتس  بگيرد.  قرار  همگان 
هنوز  كه  فعلى  ارتباطى  سيستم  به  نوينى  قابليت هاى  جديد 
و  مى كند  عرضه  است،  ميالدى   50 دهه  تلفن هاى  مشابه 
يكى از اهداف بزرگ و قديمى مايكروسافت است. لينك، سرويسى 
است يكپارچه كه از طريق آن مى توان با ديگر افراد به گفت وگوى 
تصويرى پرداخت و به صورت همزمان روى يك سند يا پرونده 
نرم افزار  يك  مى توان  سرويس  اين  در  همچنين  كرد.  كار 
يك  طريق  از  نرم افزار  نصب  بدون  و  گذاشت  به اشتراك  را 

كامپيوتر ديگر از آن استفاده كرد. 
سينگپال  گارديپ  مايكروسافت،  لينك  دفتر  معاون 

آينده  سال  تا  مايكروسافت  كرد،  اعالم  رسمى  به طور  نيز 
و  اپل  آيفون  در  سرويس  اين  از  استفاده  براى  نرم افزارهايى 

گوشى هاى ويندوز فون ارائه خواهد كرد.
اين  به  كمك  كرد،  اعالم  مايكروسافت  همچنين 
با دارندگان دستگاه كنكت  لينك مى توانند  سرويس كاربران 
حركت  تشخيص  سنسور  با  دوربين  نوعى  كه  مايكروسافت، 
بدن است، به ويدئو كنفرانس بپردازند. يكى از توسعه  دهندگان 
توسعه  حال  در  مايكروسافت  كه  كرد  اعالم  نيز  محيط  اين 
نگارش آندروييدى لينك است و بعد از آيفون و ويندوز فون 

سراغ اين محيط خواهد رفت.
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(يا برعكس به فارسي) تغيير دهيد.
اكبر دارائي از خرم آباد ـ چرا بعد از نصب فتوشاپ 8 در ويندوز 7 ارور 

زير ظاهر مي شود و برنامه فتوشاپ اجرا نمي شود؟
No valid interface language is present 
اين پيغام در نسخه هاي عربي (فارسي) برنامه فتوشاپ ظاهر مي شود. 
بخش  وارد   Control Panel پنجره  از طريق  مشكل  اين  براي حل 
انگليسي  به  فارسي  از  را  زبان  و  شويد   Region and Language

تغيير دهيد. حاال فتوشاپ را اجرا كنيد.
را  موبايل خود  بتازگي گوشي  ـ من  از شاهين شهر: 1  براتي  كاظم 
آپديت   ،nokia so3ware updaterبرنامه طريق  از  نوكياست  كه 
شد. پاك  گوشي ام  از  فارسي  زبان  كردن  آپديت  از  بعد  ولي   كردم 
 2 ـ لطفا سايتي براي دانلود زيرنويس فيلم ها به  صورت (srt يا sub)  به 

زبان فارسي يا انگليسي معرفي كنيد.
چاپ   موقع  كه  خريده ام  اچ پي  رنگي  پرينتر  يك  بتازگي  من  3ـ   
صفحات رنگي پيغام not enough mass storage مي دهد. البته اين 

مشكل با كاهش كيفيت عكس برطرف مي شود.

1ـ اين نرم افزارها با اتصال به سايت هاي مختلف از كشورهاي مختلف، 
نرم افزارهاي گوشي را به  روز مي كنند. طبيعي است چنانچه از زبان فارسي 
فارسي  زبان  روزرساني،  به   از  پس  نمي كنند)،  اغلب  (كه  نكنند  پشتيباني 

گوشي را از دست داده باشيد.
يا   farsisubtitle.com مانند  زيادي  سايت هاي  ـ   2  

opensubtitles.com در اين زمينه وجود دارد.

 3ـ  اين پيغام زماني ظاهر مي شود كه سيستم نتواند تمام حجم اطالعات 
را براي پرينتر ارسال كند. در اين گونه موارد پرينتر از USB2 پشتيباني 
مي كند و بايد آن را به پورت USB2 وصل كرد تا با توجه به باالتر بودن 

 سرعت انتقال اطالعات، اين مشكل
 برطرف شود. 

آن  سيستم  مادربورد  چنانچه 
را پشتيباني مي كند، آن را از روي 

سي دي مادربورد نصب كنيد.
پويا جابري ـ چگونه مي توان 
كنار  در  را  هايبرنت  ويندوز7  در 

ري استارت و اسليپ آورد؟ بعضي ها مي گويند بايد رجيستري را دستكاري 
كرد. لطفا راهنمايي كنيد.

از پنجره Control Panel وارد بخش Power Options شويد 
و گزينه Change Plan Setting را انتخاب كنيد. 

حاال Change Advanced Plan Settings را انتخاب كنيد. 
را   Hibernate A1er عبارت  و  بزنيد  را   Sleep كنار   (+) عالمت 
 Never است. روي Never انتخاب كنيد كه به  طور پيش فرض روي
كليك كنيد و آن را به صفر تغيير دهيد. حاال هروقت Sleep را انتخاب 

كنيد سيستم به حالت هايبرنت مي رود.

برنامه نويسي

امير بهاالدين سبط الشيخ
مى خواهد  و  مى زند  خانه اى  به  دزد  يك  كنيد  فرض 
وسايل با ارزش را با خود بيرون ببرد، اما  ظرفيت كوله پشتى 
آن  در  نمى تواند  بيشتر  از يك حدى  و  دارد  او محدوديت 
وسيله بگذارد. حال ما بايد به او راهى پيشنهاد كنيم كه با 
اين محدوديت بتواند بيشترين وسيله باارزش را از خانه با 

خود بيرون ببرد.
 يعنى به او بگوييم چه وسايلى را به ترتيب بردارد 
كه عالوه بر ارزش بااليشان، حجم آنها طورى باشد كه 

در كوله پشتى اش جا شوند.
روش حريصانه براى حل اين مساله

اولى،  مى گيريم؛  نظر  در  را  حالت   2 روش  اين  در 
صفر و يك است. يعنى يك شىء يا به طور كامل در 

كوله پشتى قرار مى گيرد يا اصال قرار نمى گيرد.
 روش بعدى، روش كسرى است كه مى توان بخشى 
از يك شىء را در كيسه قرار داد. مثال مى توان دوسوم 

يك شىء را در كوله پشتى قرار داد.
هر دو حالت را توضيح خواهيم داد. بسيار خب فرض 

كنيد داريم:
S={item1,item2,item3,…,itemN}
Pitemi
Witemi
W 

دزد  و  مى دهد  نشان  را  موجود  اشياي   S مجموعه 
ارزش   Pitem مقدار  و  بكند  انتخاب  را  آنها  مى تواند 
يك شىء و Witem وزن آن شىء است و W وزنى 

است كه كوله پشتى مى تواند تحمل بكند.
اول روش صفر و يك را توضيح مى دهيم.

زير  تمام  بياييم  كه  است  اين  استراتژى  اولين 
و  بياوريم  دست  به  را   S از  موجود  مجموعه هاى 
كنيم  انتخاب  را  مجموعه اى  زير  آنها  بين  از  سپس 
اشياي  وزن  و  باشد  ارزش  بيشترين  داراى  كه 
روش اين  آيا  نباشد.  كوله پشتى  وزن  از  بيشتر   آن 

 درست است؟ 
جواب قطعا خير است. مى دانيم تعدادزيرمجموعه هاى 
است،   n توان  به   2 برابر  عضوى   n مجموعه  يك 

همان طور كه مشخص است اين راه براى مجموعه هاى 
بزرگ جوابگو نيست. اما راه حل چيست؟

يك راه اين است كه اشيا را به ترتيب وزن مرتب 
قرار دهيم.  را در كوله پشتى  بيشترين ها  كنيم و سپس 

اين روش نيز منطقى نيست. 
فرض كنيد يك وسيله داراى ارزش بيشترى است 
ولى وزن آن كمتر از بقيه است يا بعكس. نتيجه حاصل 

الزاما نتيجه بهينه مساله نيست. 
مثل  شود  مطرح  است  ممكن  كه  ديگرى  راه حل 
اساس  بر  اين كه  جاى  به  يعني  باالست،  راه  همين 
اما  كنيم،  مرتب  ارزش  حسب  بر  كنيم  مرتب  وزن 
باال  روش  مانند  نيز  روش  اين  از  حاصل  نتيجه 
اشياي  است  ممكن  اين كه  به خاطر  نيست.  بهينه 
و  باشند  داشته  بيشترى  وزن  بيشتر،  ارزش  داراى 
به  بهينه  نتيجه  الزاما  بگيرند  قرار  كوله پشتى  در   اگر 
چند  ارزش  است  ممكن  چون  نمى آيد.  دست 
يك  ارزش  از  بيشتر  هم  روى  سبك تر  شىء 
را بهينه  جواب  هميشه  پس  باشد.  بزرگ   شىء 

  نمى دهد.
راه حل ديگرى وجود دارد؟ روش باال احتماال شما را 
به اين راه حل نزديك كرده است. اين راه حل قصد دارد 
نارسايى روش هاى باال را حل كند، اين روش مى گويد 
كه  مشخص  نسبت  يك  اساس  بر  اشيا  است  بهتر 
حاصل از نسبت ارزش به وزن آنهاست، در كوله پشتى 
قرار بگيرند با اين روش مشكالتى كه در باال گفته شد، 
به وجود نمى آيد به دليل اين كه شما يك نسبت داريد 
كوله پشتى  در  وزن  به  ارزش  نسبت  حسب  بر  اشيا  و 
قرار مى گيرند پس اگر يك شىء ارزش بيشترى داشت 
در  گرفتن  قرار  براى  بيشترى  شانس  كمتر،  وزن  و 

كوله پشتى دارد.
بسيار خب در اولين مرحله نسبت ارزش به وزن را 
براى همه اشيا به دست مى آوريم سپس آنها را مرتب 
مى كنيم و اشيايى كه داراى نسبت بيشتر هستند ابتدا در 
كوله پشتى قرار مى گيرند تا زمانى كه وزن اشياى موجود 

در كوله پشتى از W بيشتر نشود.
اين  بهتر  فهم  در  كه  مى كنيم  مطرح  مثال  يك 

موضوع به ما كمك مى كند، فرض كنيد داريم:
P1=5,W1=50
P2=10,W2=60
P3=20,W2=140
W=30

:سپس نسبت ارزش به وزن را حساب می كنيم
Q=10
Q=6
Q=7

اگر اشيا را بر حسب اين نسبت در كوله پشتى قرار 
دهيم، ارزش كل اشياي موجود در كوله پشتى برابر 190 
مى شود، اما اگر آنها را بر اساس وزن قرار دهيم، ارزش 

كوله پشتى برابر 200 مى شود!
شايد شما هم تعجب كنيد كه چرا روش آخر نتيجه 

بهينه را به دست نمى آورد؟ 
اين خاصيت تمامى  الگوريتم هاى حريصانه است كه 
هميشه اين نتيجه را به دست نمى آورند و براى بعضى 
آنها  به  نمى توان  هميشه  پس  مى دهند  نتيجه  مسائل 

اطمينان كرد كه جواب بهينه بدهد.
اما روش كسرى، در اين روش شما مى توانيد بخشى 
از اشيا را درون كوله پشتى خود قرار دهيد، مثال دوسوم 

يك شىء را در كوله پشتى بگذاريد.
وزن  به  ارزش  نسبت  روش  همان  مثل  هم  اين 
موجود  اشياي  ارزش  مجموع  اگر  آخر  در  اما  است، 
اين  و  بود  كمتر  كوله پشتى  وزن  از  كوله پشتى  در 
بخشى  مى توان  بود،  شىء  يك  وزن  از  كمتر  وزن 
مثال با  بگذاريد  داد.  قرار  كوله پشتى  در  را  شىء   از 

 توضيح دهيم:
در مثال باال اشيا را بر حسب نسبت ارزش به وزن در 
كوله پشتى قرار داديم، پس ابتدا P1 سپس P3 مجموع 
برابر 190 است و هنوز مى توان يك شىء  آنها  ارزش 
برابر  P2 وزنش  اما شىء  داد،  قرار  با وزن 5 در كوله 
اين روش مى گويد كه مى توان نصف شىء   10 است! 
 30 برابر  آن  ارزش  كه  داد  قرار  كوله پشتى  در  را   P2
است. در نتيجه ارزش اشياي موجود در كوله پشتى برابر 
220 مى شود و اشيايى كه در كوله پشتى اند به صورت 

زير هستند:
P1+P3+1/2P2

بهينه ترى  نتيجه  روش  اين  ديديد  كه  طور  همان 
مثال  نيز  روش  اين  داد.آيا  قبلى  روش هاى  به  نسبت 
نقضى دارد كه ثابت شود هميشه نتيجه بهينه نيست؟ 

اين مورد به عهده خواننده گذاشته مي شود.

روش حريصانه براى حل مساله كوله پشتى

شريك دزد شويد!
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Hardware

جواد ودودزاده
ــمبل يا جمع كردن يك رايانه آن قدر كه برخي فكر مي كنند، مشكل  اس

نيست. فقط به چند ساعت وقت و يك فضاي مناسب كاري نياز دارد.
ــكتاپ را در  ــه دس ــردن يك رايان ــم جمع  ك ــد داري ــا قص ــا در اينج  م
ــن كار به  ــراي اي ــي كنيم . ب ــان م ــه  گام بي ــورت گام  ب ــه  ص ــه ب 9 مرحل
ــت.  ــاص نيازي نيس ــه اي خ ــا تجرب ــاال و ابزار ي ــي ب ــص فن ــچ تخص هي
ــر ــات زي ــا و توضيح ــق عكس ه ــت طب ــا دق ــل را ب ــه مراح ــط هم  فق

 دنبال كنيد:
1 ـ   نصب منبع تغذيه

ــوراخ هاي جاي پيچ منبع تغذيه (پاور يا PSU)  را با جاي پيچ هاي آن  س
ــياري از  ــه منطبق و آن را محكم ببنديد. البته در بس ــه كيس رايان روي بدن

كيس ها، منبع تغذيه از پيش نصب مي شود و كار شما را راحت مي كند.
2 ـ نصب مادربورد

ــوص پيچ كردن  ــتيكي مخص ــچ فلزي يا پالس ــاي جاي پي ــدا پايه ه ابت
ــته و سپس سوراخ هاي روي مدار چاپي مادربورد  مادربورد را روي كيس بس
ــم كنيد. پس از  ــتي محك ــق و پيچ ها را وارد و با پيچ گوش ــا منطب ــر آنه را ب
ــه  ــت) را طبق نقش ــن و ريس ــاور و دكمه هاي كيس (روش ــاي پ آن كابل ه
ــا روي مادربورد  ــوكت هاي مخصوص آنه ــه راهنما در س ــود در دفترچ  موج

نصب كنيد.
3 ـ نصب پردازنده

ــده (CPU) را در جاي خود روي  ــيار، ريزپردازن ــه آرامي و با دقت بس ب
ــپس ميله اهرم  مانند نگهدارنده  ــوكت ويژه آن بر مادربورد قرار دهيد. س س
ــم در محل مخصوصش  ــار دهيد تا محك ــن آورده و به پايين فش آن را پايي

قفل شود.
4 ـ نصب فن خنك كننده پردازنده

ــطح آن  ــداري خمير حرارتي روي پردازنده بماليد و با دقت در تمام س مق
پخش كنيد. پس از آن سينك خنك كننده پردازنده (CPU cooler) و فن 
ــوراخ هاي آن تنظيم كرده، بيندازيد و بسته به پردازنده بوسيله  آن را روي س

پيچ يا پين هاي قفل شونده در جاي خود محكم كنيد.
5 ـ نصب رم

قسمت اتصال فلزي ماژول حافظه اصلي (RAM) را روي شكاف اتصال آن 
روي مادربورد قرار داده و مستقيم رو به پايين فشار دهيد تا در داخل شكاف سوكت 
 جا بيفتد و 2 قفل نگهدارنده دو طرف سوكت با صداي كليكي بر دو سوي آن

 قفل شود.

6 ـ نصب ديسك سخت
ــك ياHDD )  را در جاي خود روي كيس  فضاي ذخيره داده (هاردديس

كه معموال در قسمت پايين جلوي آن قرار دارد، محكم پيچ كنيد.
ــاتا به كابل پاور منبع تغذيه و سوكت  ــوكت پاور آن را با كابل پاور س  س
ــاتاي مادربورد  ــماره يك س ــوكت ش ــاتاي داده به س ــا كابل س  داده آن را ب

وصل كنيد.
7 ـ نصب گرداننده لوح فشرده

ــاي آن  ــز در ج ــوري DVD)  را ني ــو ن ــرده (دراي ــوح فش ــده ل گردانن
ــچ كنيد.  ــب و محكم پي ــس) نص ــي جلوي كي ــمت باالي ــوال در قس (معم
ــاتاي داده را از روي  ــل س ــه و كاب ــع تغذي ــاور را از منب ــاتاي پ ــل س كاب
ــود روي گرداننده ــوص خ ــوكت هاي مخص ــورد به س ــاتاي مادرب  درگاه س

 نصب كنيد.
8 ـ نصب كارت گرافيك

ــورد  مادرب روي  ــده  ــه  ش تعبي  (GPU) ــك  گرافي از  ــر  اگ
ــري س ــل  اينت ــاي  (پردازنده ه ــده  پردازن ــا  ب ــده  تلفيق ش ــا   ي

Core i5 / 3 )  استفاده مي كنيد، از اين مرحله بگذريد.
ــزي آن را  ــه اتصال فل ــد، لب ــتفاده مي كني ــتقل اس ــك مس ــر از كارت گرافي  اگ
ــده  ــه پردازن ــوكت PCI e Express x16)  ب ــكاف (س ــن ش روي نزديك تري
ــا كامال در آن  ــار دهيد ت ــد و به آرامي رو به پايين فش ــق كني ــورد منطب روي مادرب
ــي گرافيك ــي مدار چاپ ــكاف در فرورفتگ ــده پايين ش ــل نگهدارن ــد و قف ــا بيفت  ج
 قفل شود. سپس كابل پاور مخصوص گرافيك منبع تغذيه را به سوكت پاور 

كارت گرافيك وصل كنيد.
9 ـ نصب سيستم عامل

ــه پايانه هاي  ــگر را ب ــه كليد، ماوس و نمايش ــته، صفح ــس را بس در كي
ــد و رايانه را  ــل كني ــت كيس) وص ــورد (پش ــا روي مادرب ــوص آنه مخص
ــرده  ــوح فش ــده ل ــل گردانن ــتم عامل را در داخ ــرده سيس ــن و لوح فش  روش

قرار دهيد.
ــتارت  ــوت از CD را انتخاب و رايانه را ري اس ــوس، ب ــات باي  در تنظيم
ــتورالعمل هايي كه روي  ــتم عامل را طبق دس كنيد. حال مراحل نصب سيس
ــا نصب گرداننده هاي  ــد دنبال كرده و نصب OS را ب ــه نمايش مي آي صفح
ــورد و كارت گرافيك  ــرده همراه مادرب ــور) نرم افزاري از روي لوح فش (دراي

تكميل كنيد.
رايانه شما آماده است!

منبع: پي سي ورد

سخت افزار

يك، دو، سه ... كامپيوتر اسمبل كنيد!

ــدد ارتقاي آن  ــده و درص ــما كند ش ــتم رايانه ش سيس
ــما اجازه ارتقاي رم و ديسك سخت يا  ــتيد، اما بودجه ش هس
ــما را بر سر دوراهي  هر دو را باهم نمي دهد؟ اين وضعيت ش
ــت.  ــي از آنها قرار داده اس ــراي انتخاب يك ــري ب تصميم گي
پرسش اينجاست كه آيا بهتر است هزينه خريد يك گرداننده 
ــرفته را تقبل كنيد يا حافظه رم را؟ پاسخ  ديسك سخت پيش
ــش ما را بر آن داشت كه آزمايش هايي را با يك  به اين پرس
ــم كارايي با ارتقاي  ــكتاپ معمولي  انجام دهيم  تا ببيني دس

كدام قطعه سخت افزاري بهبود مي يابد.
شرح مراحل آزمايش

 WorldBench 6 ما مجموعه كاملي از آزمايش هاي
را براي آزمايش كارايي و با استفاده از 2 پيكربندي متفاوت 
2 نوع ديسك سخت رايد صفر (RAID 0) اجرا كرديم. 
 (solidstate)ــخت وضعيت جامد ــك س ابتدا يك ديس
ساتاي سامسونگ 128 گيگابايتي را به كار برديم و سپس 
 VelociRaptor يك ديسك سخت وسترن ديجيتال
ــاتا كه  قديمي تر 300 گيگابايتي WD300HLFS س
ــرعت rpm 10000  درو مي كند،  بايت هاي داده را با س

مورد آزمايش قرار داديم.
ــش  آزماي ــر  ه ــه،  نتيج ــودن  ب ــر  دقيق ت ــراي  ب

ــام  انج ــف  مختل رم  ــه  حافظ ــدي  پيكربن  2 ــا  ب را 
ــي  گيگابايت  3 رم  ــك  ي اول  ــه  مرحل در  ــم.   دادي
ــپس يك تركيب  ــرده و س ــه كار ب DDR3 1600 را ب
 DDR3 1066 درهم 12 گيگابايتي از رم هاي مختلف
ــان مي داد بصورت  را مورد آزمايش قرار داديم. نتيجه نش
ــك  ــي بين كارايي ديس ــاوت محسوس ــازي هيچ تف مج
 SSD ــو ــي و VelociRaptor و دراي ــخت قديم س

ــونگ وجود ندارد.  فوق  سريع سامس
ــاي  نرم افزاره ــي  ــه برخ اين ك ــا  ب
ــد  مانن ــخت  س ــك  ديس ــوره   خ
ــور  ــه  ط ــه ب Nero Ultra 7 (ك
ــتريم  ــداوم داده را از گرداننده اس م
ــد  ــا 15 درص ــن 10 ت ــد) بي مي كن
ــرعت با  ــود در آزمايش هاي س بهب
ــه  ــود ب ــاي SSD  از خ گرداننده ه
ــاند، برنامه هاي نرم افزاري   ثبت رس
ــد  مانن ــي  عموم ــارف  مص داراي 

ــپ (چه از گرداننده SSD و چه  3DS Max  و وين زي
ــوند)، هر دو امتياز  ــترن  ديجيتال اجرا ش ــده وس از گردانن
ــت آوردند. نكته اعجاب آور اين آزمايش  ــابهي به  دس مش
ــه  خاطر ارتقاي حافظه رم بود  ــه  بهبود در كارايي ب مقايس
ــه اي برابر با هزينه خريد فضاي ذخيره  كه با صرف هزين
ــق يافت. آزمايش نرو اولترا 7 با ارتقاي حافظه  داده، تحق
به  طور متوسط تقريبا 95 ثانيه زمان برد و امتياز سراسري 
ــر دو پيكربندي  ــراي ه وردبنچ 6 ب
ــره داده  ــاي فضاي ذخي گرداننده ه
پس از افزودن مقدار اضافي حافظه 
ــاز  ــه ارزش 200 دالر، 15 امتي رم ب

جهش داشت. 
ــورت بهبود  ــش به  ص ــن جه اي
ــاي  برنامه ه ــي  كارآي در  ــديد  ش
ــردي متداولي نظير  نرم افزاري كارب
ــپ  وين زي ــس  فايرفاك ــاپ،   فتوش
ــه  ــن ك ــر اي ــد.به  خاط ــر ش جلوه گ

ــك  ــنگين از ديس ــاي كاربردي كه به  صورت س برنامه ه
 Roxio Video Wave ــتفاده مي كنند مانند سخت اس
ــردن از بازخواني و  ــود ب Movie Creator امكان س
ــريع تر داده يك گرداننده ذخيره داده جديد  ــي س بازنويس
ــن دليل كه منظور ما از تدارك  ــرعت را دارند و به اي پرس
ــتر بود، ساعت هاي  ــتيابي بسرعت بيش اين آزمايش، دس
ــتم به اين آزمايش ها  ــازي سيس متمادي با هدف بهينه س
ادامه داديم تا سرانجام متوجه شديم كه افزودن حافظه رم 
ــتر، از اين توانايي و قدرت برخوردار است كه از مدت   بيش
ــاي كاري روزمره  ــت تا روي برنامه ه زماني كه الزم اس
مانند ساخت صفحات گسترده اكسل و ويرايش فايل هاي 

ويدئويي صرف كنيد، به ميزان چشمگيري بكاهد.
جمع بندي

ــرد دائمي كارايي و قيمت، اگر رايانه خود را با 8  در نب
ــتر  گيگابايت حافظه رم DDR3 ارتقا بدهيد، خيلي بيش
ــل گرداننده  ــك درايو ذخيره داده اي مث ــه كه از ي از آنچ
ــي بتوانيد بهره ببريد، نصيبتان  حالت جامد 128 گيگابايت
ــود و مي توانيد از پول صرف شده در اين راه حداكثر  مي ش

استفاده را ببريد.
technologynews و hardwareupgrade :منابع
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دوراهي انتخاب سخت افزار مناسب براي ارتقا
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استفاده بهينه از متغيرهاي 
ويندوز

هر مدير سيستمي كه وقت خود را صرف تنظيمات 
سيستمي بكند و تنظيمات كامندپرامپت و اسكريپت هاي 
را  آن  متغيرهاي  نام  حتما  باشد،  دستش  ويندوزي 
كه  كنيم  كاري  مي خواهيم  ترفند  اين  در  مي شناسد. 
همانند متغيرهاي ويندوزي براي خودتان متغير بسازيد 

و در همه جاي سيستم از آنها استفاده كنيد.
كنيد  انتخاب  را   System گزينه  پنل،  كنترل  در 
كرده  راست  كليك   My Computer روي  يا 
حال  كنيد.  انتخاب  را    Properties سپس  و 
 Advanced System Settings لينك   روي 

كليك كنيد.
گزينه   System Propertis پنجره  در 
Environment Variables را انتخاب كنيد. در 

انتخاب و نام متغير  پنجره باز شده، گزينه New  را 
خود را وارد و تاييد كنيد.

فهرست  در  را  خود  جديد  متغير  مي توانيد  اكنون 
گزينه  كنيد.  مشاهده   System Variables

Apply را انتخاب كنيد.

زماني مشخص مي شود  متغيرها  اين  واقعي  قدرت 
كه در اسكريپت هاي سيستمي استفاده شود. 

 NotifyEmail به  نام  متغيري  مثال،  اين  در 
نوشتن  بدون  مي توانيم  آن  در  كه  مي كنيم  تعريف 
زير مثال  به  كنيم.  استفاده  آن  از  متغير   مقدار 

 توجه كنيد:
@ECHO OFF

TITLE Global Environment Variable Test

.ECHO

ECHO System NotifyEmail value

ECHO NotifyEmail = %NotifyEmail %

.ECHO

SETLOCAL

ECHO Overriding global variable in this script

SET NotifyEmail=jfaulkner@otheremail.com

ECHO NotifyEmail = %NotifyEmail

.ECHO

ECHO Exiting override script

ENDLOCAL

.ECHO

ECHO System NotifyEmail value

ECHO NotifyEmail = %NotifyEmail%

.ECHO

.ECHO

.ECHO

PAUSE

Trick

ــتفاده  ــتم عامل مك OS X اس وقتي از سيس
ــت  ــي مديريتي كافي نيس مي كنيم، گاهي دسترس
ــت كه شبيه  ــه) داش ــي root( ريش و بايد دسترس
ــت. اين  ــتور Sudo در ترمينال اس به اجراي دس
كار زماني مناسب است كه بخواهيد پشت سر هم 
ــام دهيد، در حالي كه توصيه  امور مديريتي را انج
نمي شود از شناسه root به  عنوان شناسه كاربري 

استفاده كنيد.
ــه ب ــي،  دسترس ــن  اي ــازي  فعال س ــراي   ب

روي  و  ــه  رفت  System Preferences  
Accounts كليك كنيد. حال گزينه Login Options را انتخاب كنيد.

ــپس  س و   Edit Network Account Settings ــه  گزين ــون   اكن
ــپس به منوي Edit رفته و  Open Directory Utility را انتخاب كنيد. س

گزينه Enable Root User را انتخاب كنيد.
ــدد منوي Edit را  ــت. حاال مج ــده اس ــه root فعال ش  در حال حاضر شناس
ــذر واژه  ــد. گ ــه Change Root Password را برگزيني ــرده و گزين ــاز ك ب
ــه ــوان Log Out كرد و با شناس ــد. حاال مي ت ــد كني ــرده و تائي ــد را وارد ك  جدي

 root وارد شد.
فعال سازي چند لمسي در ويندوز

ــي بودن تاچ پد آنهاست كه  يكي از ويژگي هاي لپ تاپ هاي مك بوك، چند لمس
ــد مي خواهيم روش  ــان مي دهد. در اين ترفن ــس از مدتي فوايد خود را كامال نش پ
ــي در تاچ پد لپ تاپ هاي ويندوزي را بررسي كنيم. البته  استفاده از فناوري چندلمس
 Synaptics ــاره كرد كه اين روش تنها براي تاچ پدهاي بايد پيش از هر چيز اش

ــما  ــاپ ش ــر لپ ت ــت و اگ ــل اجراس قاب
ــانس خيلي خوش ش ــت،  نيس ــه   اين گون

 نيستيد.
ــد از چه  ــن كه بداني ــي اي براي بررس
ــتفاده مي كنيد، روي منو  نوع تاچ پدي اس
استارت زده و عبارت mouse را تايپ يا 
از طريق كنترل پنل Mouse را انتخاب 
ــپس به تب Hardware رفته  كنيد. س

و نوع تاچ پد خود را مشاهده كنيد.
ــايت  ــه  وب س ب ــروع  ش ــراي  ب
و  ــود  دانل ــاب،  انتخ را  ــود  خ ــوص  مخص ــاي  درايوره و  ــه  رفت  Synaptics

 Mouse ــش ــاره به بخ ــدوز، دوب ــدد وين ــدازي مج ــد از راه ان ــد. بع ــب كني نص
advanced settings ــه  صفح ــه  ب ــاال  ح و  ــه  رفت ــل  پن ــرل  كنت  در 

 برويد.
ــپ Scrolling -> Two-Finger Scrolling را  ــمت چ ــاال در س  ح

انتخاب كنيد و سپس تنظيمات مرتبط با هر كدام را انجام دهيد.
ــه اي نيز به  نام  ــاپ را تغيير دهيد، افزون ــتيد درايور پيش فرض لپ ت ــر نخواس اگ
ــود و اجرا كرد. براي  ــه مي توان آن را دانل ــود دارد ك TwoFingerScroll وج

دانلود اين افزونه به نشاني زير برويد:
http://code.google.com/p/two-finger-scroll/

ــود. در  ــذف نش ــه ح ــد ك ــي بگذاري ــاي امن ــه را ج ــن افزون ــت اي ــر اس بهت
ــتي را در آن ــكرول دو انگش ــه اس ــوان گزين ــزار مي ت ــن اب ــات اي ــش تنظيم  بخ

 تنظيم كرد.

تر فند

دسترسي به ريشه در مك

مديريت هاردديسك هاي كثيف
بسيار  قابليت هاي  كه  دارد   Check Disk به  نام  داخلي  ابزار  يك  ويندوز 
خوبي براي تعمير و نگهداري از ديسك سخت ارائه مي  كند. اين ابزار با بررسي كل 
ديسك سخت مشكالت آن را پيدا و رفع مي كند، اما همانند شغلي مثل انبارگرداني 

كه كار دشوار و خسته كننده اي است، به اجبار بايد انجام شود.
براي استفاده از رابط گرافيكي آن، روي درايوي كه مي خواهيد عمليات بررسي 
ديسك را انجام دهيد، كليك راست كرده و Properites را انتخاب كنيد. سپس 
باز  كوچكي  باكس  كنيد.  كليك    Check Nowدكمه روي   Tools تب  از 

مي شود و مي توان گزينه هاي مختلف را انتخاب كرد.
 اگر مي خواهيد ديسك به  طور صحيح و دقيق بررسي شود، بهتر است هر 2 
گزينه را انتخاب كنيد، اما اگر بخواهيد سريع ديسك خود را ببينيد، بهتر است فقط 

گزينه اول را انتخاب كنيد.
كند،  بررسي  را  است  كار  حال  در  كه  درايوي  نمي تواند  ويندوز  كه  آنجا  از 
وجود  گرافيكي  محيط  طريق  از   (C: (عموما  ويندوز  درايو  كردن  چك  امكان 
را ابزار  اين  مجدد  راه اندازي  نخستين  از  پس  كه  مي كند  اعالم  ويندوز  و   ندارد 

بايد توجه كرد كه اجراي بررسي ديسك دقيق وقت   اجرا خواهد كرد.همچنين 
زيادي مي برد و گاهي اوقات ساعت ها به  طول مي انجامد. براي لغو اين بررسي 

مي توان از روش زير استفاده كرد:
  Run as Administrator ،روي كامندپرامپت ويندوز كليك  راست كرده
نظر مورد  درايو  كه  اين  فرض  (به  كنيد  وارد  را  زير  دستور  سپس  و  انتخاب   را 

:C باشد) :
chkntfs /x c:

بهبود فوتوشاپ با  جاواسكريپت

جاواسكريپت چطور مي تواند با يك ويرايشگر تصوير در ارتباط باشد؟ در ترفند اين 
شماره مي خواهيم فرآيند خودكار فتوشاپي را در نگارش هاي مختلف فتوشاپ از طريق 

جاواسكريپت پيگيري كنيم.
آن  طريق  از  مي توان  كه  دارد  API اي  فتوشاپ  بگوييم  بايد  چيز  هر  از  پيش 

عمليات مختلفي را در آن به  صورت خودكار انجام داد.
براي اين كار فتوشاپ را باز كنيد، بهتر است نگارش فتوشاپ شما CS2 به بعد 
باشد. حاال به گزينهFile\Scripts  برويد و به  دنبال فايل جاواسكريپت ذخيره شده 
بگرديد. اين اسكريپت در بخش Actionها قرار مي گيرد. به  عنوان مثال اسكريپت 

زير را در نظر بگيريد:
var originalUnit = preferences.rulerUnits
preferences.rulerUnits = Units.INCHES
var docRef = app.documents.add (8.5, 11, 300)
docRef = null
artLayerRef = null
textItemRef = null
app.preferences.rulerUnits = originalUnit

اين اسكريپت يك پرونده جديد در فتوشاپ باز مي كند و اندازه آن را 5 / 8 در 11 
 JSX يا JS اينچ با رزولوشن 300 پيكسل در اينچ مي سازد. اين اسكريپت را با پسوند
ذخيره كرده و از روش باال آن را باز كنيد. حاال اگر يكبار فتوشاپ خود را ببنديد و 
باز كنيد، متوجه مي شويد كه به  صورت خودكار، يك سند با مشخصات گفته شده 

ايجاد شده است.
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Digitech
كنترل هاى جديد 

دنياى مجازى
وى،  بازى  كنسول  كنترل هاى 
اختراعات  از  بسيارى  الهام  منبع 
از  بعدى بودند، چنان كه حاال و پس 
كنسول،  اين  رقباى  سال   4 گذشت 
براى  را  خود  جديد  طراحى هاى 
بنا  آن  اساس  بر  حركتى  حسگر 
است  فناورى   آنها  از  يكى  نهاده اند. 
كه Simulcam نام دارد و در فيلم 
است.  شده  استفاده  آن  از  نيز  آواتار 
مى تواند  كارگردان  فناورى  اين  در 
ويژه  جلوه هاى  از  تركيبى  تصويرى 
اعمال شده بر تصاوير واقعى را ببيند 

و حتى آنها را بيشتر كند.

 ساعت حافظه دار
هميشه  است  بهتر  كه  مهمى  داريم  اطالعات  ما  همه 
يك  داخلى  صورت  به  كه  ساعت  اين  باشد.  همراهمان 
همين  براى  دقيقا  دارد،  خود  در  نيز    SDميكرو كارتخوان 
منظور طراحى شده است. با استفاده از اين ساعت، صرف نظر 
از مكان و زمان، هميشه اطالعات خود را در دسترس خواهيد 

داشت.
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ــوار ميرداماد،  ــران، بل ــاني: ته ــنهاد خود را به نش ــر و پيش نظ
ــت الكترونيكي  ــا پس ــه جام جم ي ــر،  روزنام ــجد الغدي ــب مس  جن

ــتيد. click@jamejamonline.ir  بفرس
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آيفون سه بعدى
يكى از اختراعات جالب Viewmasters عينكي سه بعدى است كه مخصوص 
آيفون طراحى شده و مى تواند قابليت هاى سه بعدى را به هر آيفون و آيپاد تاچي 
بدهد. اين عينك تنها 30دالر قيمت دارد و قرار است از اول بهار سال آينده وارد 

بازار شود.

توليد انرژي از حركت ماهيچه ها 
از  كه  شده اند  طراحى  طور  اين  پيزوالكتريك  ژنراتورهاى 
حركت ماهيچه هاى بدن انرژى جذب كنند و براى نيرو دادن 
به ايمپلنت هاى پزشكى درون بدن به كار مى روند، اما براى 
استفاده  آنها  از  نمى توان  بزرگ تر  دستگاه هاى  به  برق دهى 
كرد. اخيرا محققان دانشگاه جورجيا توانسته اند يكى از همين 
ژنراتورها را بسازند كه مى تواند نمايشگرهاى LED را روشن 

نگه دارد.

گوشى جديد چوبى شارپ
براى  چوب  جنس  از  همراه  تلفن  گوشى  محدودى  تعداد  دارد  نظر  در  شارپ 
در  همراه  تلفن هاى  اين  كند.  توليد   NTT DoCoMo مخابراتى  شركت 
طراحي  لوبيا  دانه هاى  شبيه  گوشى ها  اين  شد.  معرفى   CEATEC نمايشگاه 

شده اند و نمايشگر آن 3/4 اينچ قطر و رزولوشن 854 در 480 دارد.

ساعت هاى آيپاد نانو
اولين ساعت هاى آيپاد نانو به بازار آمد. در واقع اين ساعت ها يك بند هستند كه 
مى توان آيپاد نانو را در آن گذاشت و دور مچ دست بست. احتماال خيلى ها آيپاد به 
اين كوچكى را گم مي كنند، بنابراين اين بندهاى ساعتى برايشان مفيد خواهد بود. اين 

بندهاى ساعت با قيمت حدود 25دالر عرضه مى شوند.

هدفون بى سيم آيپاد
ــى  خال ــاى  ج ــون  آيف و  ــاد  آيپ ــواداران  ه ــاى  دني در 
ــركت  ــد و حاال ش ــاس مى ش ــيم اپل احس ــاى بى س  هدفون ه
ــاد با عنوان  ــوث مخصوص آيپ ــاى بلوت WiـGear  هدفون ه

ــتگاه فوق العاده ــن دس ــه اي ــت ك ــرده اس ــى ك "iMu9 طراح

 را از شر سيم خالص كند.

رقيب اصلى آيپد آمد
پلى بوك، تبلت شركت RIM توليدكننده گوشى هاى بلك برى 
است كه قرار است با قيمت 500دالر عرضه شود. مزيت آن نسبت به 
پايين تر و دوربين فيلمبردارى در پشت و جلوى دستگاه  آيپد، قيمت 

است.


