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Views
چشم انداز

ــاس اظهارات معاون علمى  رياست جمهورى با   براس
ــى  ايران به جمع  ــراى طرح كالن توليد ابررايانه مل اج
كشورهاى داراى برترين ابررايانه هاى دنيا مى پيوندد كه 

جزئيات اين ابررايانه در دهه فجر اعالم خواهد شد. 
ــت كه از نظر  ــه گزارش مهر، ابررايانه، رايانه اى اس ب
ــرعت محاسبه از ديگر كامپيوترها  ظرفيت پردازش و س
ــن ابررايانه ها در دهه 1960  ــر عمل مى كند. اولي قوى ت

طراحى شد.
ــبات زياد  ــى كه به محاس ــا براى كارهاي ابررايانه ه
ــع هوا،  ــد پيش بينى وض ــت مانن ــد اس ــق نيازمن و دقي
ــاختارها و  ــبه س ــراى محاس ــى ب ــازى مولكول نمونه س
خصوصيات تركيب هاى شيميايى، مولكول هاى زيستى، 
ــازى هواپيما در  ــازى هاى فيزيكى مانند شبيه س شبيه س
تونل باد، تحقيقات در مورد جوش هسته اى و رمزگشايى 

به كار مى رود.
اولين ابررايانه در ايران سال 1380 از سوى محققان 
ــگاه  ــريع دانش ــات پردازش هاى فوق س ــز تحقيق مرك
ــيد. محققان اين  ــه بهره بردارى رس ــى اميركبير ب صنعت
ــتر  ــن ابررايانه را با بهره گيرى از فناورى كالس مركز اي
ــازى  با حافظه اى برابر 56 گيگابايت و ظرفيت ذخيره س

5800 گيگابايت به مرحله بهره بردارى رساندند.
ــى 860  ــه داراى حداكثر توان پردازش ــن ابررايان اي
ــت كه در  ــت، اين در حالى اس ميليارد عمل در ثانيه اس
ــاى قوى تر از 190  ــى، ابررايانه ه ــن تجارت جهان قواني
ــى راهبردى  ــه عنوان كاالهاي ــارد عمل در ثانيه ب ميلي

محسوب مى شوند. 

ــتفاده در اين سامانه، لينوكس  سيستم عامل مورد اس
است و يك نرم افزار نيز براى مديريت، نظارت و كنترل 

سيستم توسط محققان مركز تهيه شده است.
ــگاه  پژوهش ــگران  پژوهش ــوى  س از  ــدى  بع گام 
دانش هاى بنيادى برداشته شد. محققان اين پژوهشگاه 
ــباتى  ــن ابررايانه براى پردازش در حوزه نانو محاس اولي
ــادى را راه اندازى كردند.  ــگاه دانش هاى بني در پژوهش
ــت پردازش 500 گيگا فالپ را دارد،  اين ابررايانه ظرفي
ــگاه اميدوارند بتوانند ظرفيت  ــى محققان اين پژوهش ول

پردازش را تا يك ترا فالپ ارتقا دهند.
ــوزه  ح ــان  متخصص و  ــان  محقق ــه،  ابررايان ــن  اي
نانومحاسباتى و فيزيك نظرى را در مطالعات سيستم هاى 
مولكولى و اتمى، ساخت حسگرهاى فوق حساس براى 
ــاخت ربات هاى بسيار  ــخيص و درمان بيمارى ها، س تش

ــمند، فيزيك زيستى و  ــاخت داروهاى هوش كوچك، س
ساخت اتم هاى مصنوعى يارى مى دهد. 

ــازى روندهاى ديناميكى شبيه سازى انباشت  شبيه س
هيدروژن از جمله قابليت هاى اين ابررايانه است. ضمن 
ــبات 500 گيگا فالپ  ــتم امكان محاس آن كه اين سيس
ــبه را دارد كه با توافق هاى صورت گرفته با ستاد  محاس
ــعه فناورى نانو قرار است با افزايش 2 برابرى  ويژه توس
ــن مركز به يك  ــردازش اطالعات اي ــت، قدرت پ  ظرفي

ترا فالپ (10 به توان 12 عمليات در ثانيه) برسد.
 ابررايانه ايران 

در ميان  500 ابررايانه برتر دنيا 
ــى  و فناورى  ــلطانخواه، معاون علم ــرين س دكتر نس
رياست جمهورى چندى پيش از اجراى طرح كالن توليد 
ابررايانه ملى توسط محققان كشور خبر داد و اظهار كرد: 

ــگاه صنعتى  ــرح كالن ابررايانه ملى با مركزيت دانش ط
اميركبير و دانشگاه صنعتى اصفهان اجرا مى شود.

ــرح كالن توليد  ــا اجراى ط ــت : ب ــه گف وي در ادام
ــورهاى داراى برترين  ــه ملى، ايران به جمع كش ابررايان
ــت 500 ابررايانه  ابررايانه هاى دنيا مى پيوندد و در فهرس

برتر دنيا قرار مى گيرد.
ــاالر آملى، معاون فناوري و نوآوري  معاونت  دكتر س
ــت جمهوري معاون علمى  رئيس جمهور در  علمي رياس
ــرح با بيان اين  ــا مهر درباره جزئيات اين ط گفت وگو ب
ــت  ــرح ابررايانه از جمله طرح هاى كالن ملى اس كه ط
ــى در دهه فجر اعالم  ــت: جزئيات توليد ابررايانه مل گف

خواهد شد.

اعالم جزئيات ابررايانه ملى در دهه فجر

جايگاه ابررايانه ايران در دنيا

ده ابررايانه برتر جهان در سال 2010 

كشور سرعت رتبه نام

چين پتافالب 2.57 Tianhe1ـA 1

آمريكا پتافالب 1.76 XT5 Jaguar 2

چين پتافالب 1.27 Nebulae 3

ژاپن پتافالب 1.19 Tsubame 2.0 4

آمريكا پتافالب 1.05 XE6 Hopper 5

فرانسه پتافالب 1.05 Tera 100 6

آمريكا پتافالب 1.04 Roadrunner 7

آمريكا پتافالب 0.83 Kraken XT5 8

آلمان پتافالب 0.82 Jugene 9

آمريكا پتافالب 0.81 Cielo 10

ــش در تحليل هاي كامپيوتري و  ــه دليل كاربردي بودن «فرهنگ طيفي» ب
 پردازش متون توسط شوراي عالي اطالع رساني خريداري و به صورت الكترونيك

عرضه شد.
ــني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به عرضه الكترونيكي فرهنگ  مهدي محس

ــاني و با بيان اين كه  ــوراي عالي اطالع رس طيفي در پورتال ش
كتاب اين گنج واژه نيز چاپ شده است، اظهار كرد: اين گنج واژه 
ــب  ــراروي بوده كه برحس ــيد ف ــال زحمت جمش معادل 20 س

عالقه اش به ادبيات و زبان فارسي طراحي شده است.
ــتفاده از اين فرهنگ طيفي گفت: معموال  او درباره نحوه اس
ــد و به دنبال معني  ــنري لغت را مي شناس كاربر در كتب ديكش
ــي در اين گنج واژه حدود معني يك لغت را مي داند،  مي گردد ول
ــه همين جهت به اين  ــت و ب ــي اصل كلمه به خاطرش نيس ول
ــگ رجوع مي كند و كلمه اصلي را مي يابد؛ به عنوان مثال  فرهن

ــت، ولي خود كلمه را فراموش كرده و  ــه را مي داند كه كار و حرفه اس معني پيش
بر همين اساس به حوالي معني كلمه مراجعه مي كند و مدخل كلمات را مي يابد. 
ــود كه معادل  ــن فرهنگ گنج واژه، تزاروس گفته مي ش ــح كرد: به اي وي تصري

ــي است كه در سال 1805 توليد ولي در  گنج واژه تزاروس راجت در زبان انگليس
1852 عرضه شد.

ــي  ــخصات اين فرهنگ طيفي كه در آن لغات زبان فارس ــني درباره مش محس
ــكل علمي ـ فلسفي ساختار يافته اند،  ــب معاني و تدابير معاني خود و به ش بر حس
ــامل حدود 45 هزار لغت، عبارت مركب و  بيان كرد: اين فرهنگ ش
اصطالح است و حدود 92 هزار معني و تداعي آن لغات و اصطالحات 
ــي به صورت طبقه بندي شده تحت 991 مقوله اصلي و  زبان فارس
حدود 7500 مقوله فرعي، زيرمقوله يا مدخل براساس معاني خود در 
كنار هم آمده اند. او ادامه داد: مقوالت فرعي شامل يك يا چند اسم، 
ــت كه تحت هر مدخل  صفت يا قيدهاي مرتبط با مقوله اصلي اس
ــابه از نظر تداعي به ترتيب  ــي از معاني مترادف، نزديك يا مش طيف
معاني مرتب شده اند. وي همچنين خاطر نشان كرد: چشم انداز خط 
ــي در اين شورا تدوين شده است، اما هنوز نقشه راهي  و زبان فارس
ــم انداز مقوالت موضوع و ارتباط موضوعات را بيان  ــت كه چش نداريم و بايد دانس
ــاس آن يك برنامه اي بايد شكل بگيرد كه نقشه راه است؛ پيشنهاد  مي كند و براس

خريد اين فرهنگ طيفي از سوي برخي استادان دانشگاه بود.

 سامانه ايرانى 
مچ رانندگان متخلف را مى گيرد

ــى مخصوص  ــوان خودروي ــنج و پالك خ ــامانه سرعت س س
خودروهاى گشت نامحسوس، توسط متخصصان كشور طراحى و 

به توليد انبوه رسيده است.
ــده توسط متخصصان  ــامانه ساخته ش به گزارش برنا، اين س
ــر، متفاوت  ــاورى پردازش تصوي ــتفاده از فن ــور، به دليل اس كش
ــنجى،  ــى  عمليات سرعت س ــت. تمام ــاى خارجى اس از نمونه ه
ــتفاده از موقعيت ياب GPS در اين  پالك خوانى ضبط فيلم و اس

سامانه انجام مى گيرند. 
ــابه  از ديگر ويژگى هاى اين محصول برخالف نمونه هاى مش
ــرعت خودروهاى عبورى هنگام توقف  خارجى، توانايى در ثبت س

خودروى پليس است. 
ــودكار خودرو را  ــامانه مى تواند به صورت خ ــن اين س همچني
ــاز را رعايت نكرده  ــرعت مج ــخيص داده و در صورتى كه س تش

باشد، آن را جريمه كند. 
ــط متخصصان ايرانى ساخته  ــامانه براى اولين بار توس اين س

شده است و كارايى بيشترى نسبت به نمونه هاى خارجى دارد.

 مسوول كارگروه خط و زبان فارسي شوراي عالي اطالع رساني خبرداد: 
عرضه الكترونيكي گنج واژه فرهنگ طيفي

ــازى  توانمندس ــه اى  منطق ــى  آموزش كارگاه 
شركت هاى كوچك و متوسط پارك ها و مراكز رشد 
علم و فناورى از 28 دى تا اول بهمن ماه جارى در 

پارك فناورى پرديس برگزار مى شود. 
به گزارش مهر، مدير ارتباطات و بين الملل پارك 
ــالم اين خبر گفت: با امضاى  فناورى پرديس با اع
ــاورى ميان  ــه همكارى هاى علمى و فن تفاهم نام
ــكو  ــاورى پرديس و دفتر منطقه اى يونس پارك فن

ــى  ــكو كارگاه آموزش ــنهاد يونس در تهران، به پيش
ــاى علم و فناورى  ــازى پارك ه منطقه اى توانمندس

و مراكز رشد برگزار مى شود.
ــزارى اين كارگاه  ــا خالقيان زمان برگ امين رض
ــا اول بهمن ماه در محل اين  ــى را 28 دى ت آموزش
پارك فناورى ذكر كرد و اظهار داشت: در اين كارگاه 
ــى كشورهاى  ــازمان فرهنگى و آموزش عالوه بر س
ــاى بين المللى و  ــاتيدى از انجمن ه ــكو، اس آيسس

ــد و آخرين  ــور دارن ــط داخلى حض ــاى مرتب نهاده
ــم و فناورى ارائه  ــتاوردهاى خود را در حوزه عل دس
ــعه و به  خواهند كرد. وى رويكرد اين كارگاه را توس
روز رسانى دانش مديران پارك هاى فناورى دانست 
ــى فرصت  ــه داد: برگزارى اين كارگاه آموزش و ادام
ــتاوردهاى پارك ها و  ــبى براى شناساندن دس مناس
مراكز رشد به كشورهاى منطقه و همكارى هاى دو 

جانبه خواهد بود.

كارگاه توانمندسازى پارك هاى فناورى 
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ــتجو و پرتال ياهو، اعالم  ــد از كارمندان خود در بخش موتور جس ــته و به  دنبال تعديل 4 درص ــو هفته گذش ياه
ــايت هاي خود را نيز تغيير خواهد داد چنانكه برخي را منهدم، برخي را با يكديگر تركيب و برخي را  ــاختار س كرد، س

پررنگ تر خواهد كرد.
به  گزارش بتانيوز، بر اساس اين خبر كه از يك اساليد پرزنتيشن داخلي ياهو به بيرون درز كرده است، آلتاويستا، 
و   Picks ،yahoo Bookmarks ،Buzz ،yahoo Delicious ،Mybloglog ،Alltheweb
سرويس هايي چون فاكسي تونز، YahooEvents، YahooPeople Search، Sideline، FireEagle با 

ديگر سرويس هاي ياهو تركيب خواهند شد. 
 YahooDeals، Avatars ، Alerts، Widgets، Greetings ،BabelFish،همچنين سرويس هاي
ــد.  Calendar، Address Book ، Notepad، و MessageBoards به عنوان ويژگي مطرح خواهند ش

هنوز درباره اين كه ويژگي از نظر ياهو چه معنايي مي دهد، خبري پخش نشده است. 
در بيانيه اي كه ياهو منتشر كرد، آمده بود تغيير ساختار به اين شركت كمك مي كند و تمركز بهتري روي قواي 

اين شركت و سرمايه گذاري روي ايده هاي نوي سال آينده ميالدي قرار خواهد داد. 
ــافت و بينگ تامين مي كنند، يكي از اهداف مركزي ياهو، توسعه بستر  ــتجوي ياهو را مايكروس هم اكنون كه جس
ــاي ياهو اعالم كرد:  ــي درآمده ــت. مديرعامل ياهو، كارل بارتز در همايش فصل دوم بررس ــزاري هادوپ اس نرم اف
«هادوپ چيزي فراتر از هر كليك در ياهو است. تويتر، فيس بوك، آمازون و هزاران توسعه  دهنده ديگر روي هادوپ 
ــعه  ــد و هدف ما در توس ــز كرده ان تمرك
ــين ديگران است،  هادوپ، كسب تحس
ــعه  دهندگان  نه به اين خاطر كه به توس
ــاخت چنين بستري نياز  زيادي براي س
ــم آن را منبع  باز  ــم، بلكه مي خواهي داري
نيز بكنيم. فناوري نقش مهمي در كاري 
ــد. هادوپ و  ــا مي كنيم ايفا مي كن كه م
استعدادهاي بزرگي كه اخيرا به مجموعه 
خود اضافه  كرده ايم نشان خواهد داد كه 
ــم فناوري و نوآوري را تا كجا در اين  عل

شركت پيش خواهيم برد.»

ــراي تنبيه  ــدي ب ــن راه جدي ــروزه والدي ام
ــري از رفتارهاي ناهنجار آنها  كودكان و جلوگي

يافته اند: اينترنت ممنوع!
ــه  موسس از  ــه  ك ــي  گزارش ــاس  براس
ــه  ــد، اين موسس ــر ش Annenberg منتش
ــوار آمريكايي ــر 5 خان ــه از ه ــرد ك ــالم ك  اع

3 تاي آنها براي تنبيه كودك خود، او را از ديدن 
ــبت به  تلويزيون محروم مي كنند، اين آمار نس
10 سال گذشته كماكان بدون تغيير باقي مانده، 
اما ممنوعيت استفاده از اينترنت بسيار متداول تر 
ــده است و 57 درصد از خانوارها اين روش را  ش

براي كودك زير 18 سال خود به كار مي بندند.
ــي از والدين (69 درصد) گمان  بخش اعظم
مي كنند كه كودكشان به اندازه كافي به اينترنت 
ــان خيلي آنالين است. اين مساله در تلويزيون  ــي دارد، در حالي كه 28درصد از آنها فكر مي كنند كه كودكش دسترس
به اين صورت است كه 57 درصد گمان مي كنند كودكشان زمان مناسبي را پاي تلويزيون مي گذراند و 41 درصد از 

آنها گمان مي  كنند كودكشان زياد پاي تلويزيون مي نشيند.
ــخص شد كه بيشتر والدين معتقدند كودكان هنگام آنالين بودن وقت خود را با  ــنجي همچنين مش در اين نظرس
دوستانشان مي گذرانند. همچنين بسياري از والدين گمان مي كنند اينترنت باعث مي شود زمان سپري شده با خانواده 

ارزش خود را از دست بدهد.
در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد زمان مفيد سپري كردن وقت با خانواده از 26 ساعت در هفته، در اوايل 

دهه اول قرن 21 به كمتر از 18 ساعت در سال جاري رسيده است.
ــبكه هاي اجتماعي نقش  ــت كه جوامع آنالين و ش ــه آننبرگ معتقد اس مايكل گيلبرت، يكي از محققان موسس
ــنجي ديگري كه در سال 2006 انجام شده، اشاره كرد  مهمي در كاهش اين زمان دارند. گيلبرت همچنين به نظرس
و گفت: ارزش جوامع آنالين درست برابر با  ارزش جوامع حقيقي است. اين نظرسنجي ميان 2 هزار خانوار آمريكايي 

اجرا شده است.

ــراي بزرگ ترين  ــووالن اج ــي از مس ــه اعتقاد يك ب
ــال، تلفن هاي همراه  ــتگاه هاي ديجيت ــده دس توزيع  كنن
مبتني بر آندرويد گوگل و آيفون اپل در زمينه ابزارهاي 

حرفه اي به يكي از الزامات تبديل شده اند. 
ــتفاده رو به رشد از گوشي هاي  به  گزارش رويترز، اس
آندرويدي و آيفون  در تجارت، بلك بري را كنار زده است 
چون بيشتر افراد به  دنبال ساده  كردن زندگي و استفاده 

از يك دستگاه براي كار و تفريح هستند. 
ماريو ليون، مدير دفتر اطالعات مؤسسه انگرام ميكرو 
گفت: «آندرويد و آيفون بازار مصرف  كننده را فتح كرده 
و كاربران هر روز بيشتر به اين دستگاه ها عادت مي كنند 

و بيشتر آن را در حرفه خود دخيل مي كنند.»
ــت:  ــن گف ــرز همچني ــا رويت ــو ب ــون در گفت وگ لي
ــت كه به  ــركت ها كليدي اس «بلك بري آنقدر براي ش
ــازماني آنها تبديل شده است. من  ــي از ساختار س بخش
گمان مي كنم كه چنين چيزي را در آيفون هم مي توان 
ديد كه تاكنون بيشتر در فضاي مصرف  كننده ها فعاليت 
داشته و كمتر در محيط كامال تجاري نقش داشته است. 
به  گمان من آيفون و بزودي گوشي هاي آندرويدي جاي 

خود را در تجارت باز مي كنند.»
ــده  ــركت Research In Motion توليدكنن ش
ــته اعالم كرد كه  ــي هاي بلك بري پنجشنبه گذش گوش
ــوم فروش آنها به دليل حضور بلك بري  نتايج فصل س
ــت.  اما تحليلگران معتقدند  تورچ فراتر از انتظار بوده اس
ــت و  ــروش بلك بري با همين روند ادامه نخواهد داش ف
ــمار  ــارت كه يك ابرقدرت به  ش ــزودي در بخش تج ب

مي رود، با كاهش فروش روبه رو خواهد شد. 

 IDC براساس تحليل كارشناسان موسسه تحقيقاتي
ميزان سهم بازار سيستم عامل بلك بري در ميان كاربران 
ــد كاهش خواهد  ــال 2014، 33 درص تجاري دنيا تا س
يافت در حالي كه امسال اين سيستم عامل 41/5 درصد 
ــه  ــازار را در اختيار دارد. به اعتقاد اين موسس ــهم ب از س
ــه ميزان ــال 2014 ب ــد هم تا س ــتم عامل آندروي  سيس

ــود را افزايش خواهد داد، در  ــهم بازار خ 12/7 درصد س
حالي كه امسال تنها 5/2 درصد از سهم بازار را در اختيار 
دارد. بنابراين بيشترين سهم بازار در آينده نزديك از آن 

آندرويد خواهد بود. 
ــد قدرتمند آندرويد، انتظار مي رود آيفون نيز از  با رش

17/5 درصد سهم بازار خود به 15درصد برسد. 

ــن ويژگي هاي  ــي از بزرگ تري ــر يك ــال حاض در ح
بلك بري نسبت به ديگر گوشي ها، ارائه سرويس ايميل 
ــركت براي برقراري ارتباطات ايميل است  كامال امن ش
كه اين دستگاه را براي شركت هايي كه از دزديده شدن 
اطالعات خود مي ترسند، مناسب كرده است. هرچند به 
ــره راهكاري براي  ــاغل مختلف باالخ اعتقاد ليون، مش
ــرد. براي مثال  ــاي امنيتي پيدا خواهند ك اين دغدغه ه
وي اعالم كرد كه اطالعات حساس مي توانند از طريق 
نرم افزار مايكروسافت با عنوان SharePoint منتقل 
ــوند. وي در نهايت افزود: «من گمان نمي كنم كسي  ش
ــمند را به مشاغل  ــي هاي هوش بتواند جلوي ورود گوش

مختلف بگيرد.»

افزايش استقبال صاحبان مشاغل از ابرگوشي ها

حضور آندرويد و آيفون در فضاي تجاري

تنبيه كودكان با قطع اينترنت تغييرات بنيادين در ياهو 

اپرا 11 عرضه شد
شركت نرم افزاري اپرا اعالم كرد كه نگارش نهايي 
ــده اپرا 11 را عرضه كرده است. اين نگارش  و كامل ش
اپرا داراي قابليت هاي جديدي است كه از جمله مي توان 

به مديريت تب ها و امكان نصب افزونه اشاره كرد. 
ــگارش بتاي خود كه  ــبت به ن البته اين مرورگر نس
ــده بود، تغييرات زيادي كرده كه  در ماه اكتبر عرضه ش
ــتجو، پس زمينه در  ــه آن مي توان به منوي جس از جمل
صفحه شماره گير سريع و رابط كاربري نصاب افزونه ها 
ــت كه از  ــتين مرورگر اپراس ــاره كرد. اپرا 11 نخس  اش
ــي،  ــاي فرم ــد و تگ ه ــتيباني مي كن HTML5 پش
 ،search، �le multiple، null، placeholder
ــياهه  ــت. س رنگ و tel را به طور كامل پياده كرده اس
ــركت قابل  ــايت اين ش تغييرات كامل اپرا 11 در وب س
دسترسي است. براي دريافت اين مرورگر بايد به نشاني 

زير مراجعه كرد: 
http: /  / opera.com
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افزونه هفته 

وبولوژي

 CSS3دكمه هايي از جنس
http://www.css3button.net

يادآورى امور با ايميل
http://www.alertful.com

شما يا زامبى وحشتناك؟!
http://www.makemezombie.com

ــايت و  ــزار اختصاصى و رايگان براى س ــوار اب ن
وبالگ شما

http://www.turnsocial.com
PDF رمزگشايي آنالين فايل هاي

http://www.pdfunlock.com
تبديل آنالين دما، وزن، مسافت

http://convert.francepropertyshop.com
صفحه وب رايگان مخصوص متون شما

http://www.peg.gd
براى خودتان رزومه بسازيد

http://www.cvmaker.in
ــما در حالت هاى  ــدى از صورت ش تصاوير 3بع

گوناگون
http://www.thatsmyface.com

فشرده سازى آنالين تصاوير
http://www.stanleyshilov.com/
online-tools/image-compression

آخرين گذرواژه

ــرويس Xmarks چندى است نام خود را  س
به Last Pass تغيير داده است. اين سرويس كه 
ابتدا يك افزونه كوچك براى حفظ بوكمارك هاى 
ــراى تمام  ــود، هم اكنون ب ــر فايرفاكس ب مرورگ
ــرده و امكانات  ــن افزونه را ايجاد ك ــا اي مرورگره
ــترش  ــاى عبور نيز گس ــره كلمه ه ــه ذخي  آن را ب

داده است. 
اپرا 11 بتازگى منتشر شده و از قابليت هاى جديد 
آن، امكان اضافه كردن افزونه است، از اين رو بهتر 
ــريع ترين مرورگر  ديديم اين افزونه مفيد را براى س
ــم. براى نصب  ــر معرفى كني ــان در حال حاض جه
ــانى زير  اين افزونه از مرورگر اپراى 11 خود به نش

برويد: 
https://addons.opera.com/
addons/extensions/details/
lastpass/1.70.13/?display=en

طوفان فكرى دسته جمعى
ــرى، يعنى  ــى طوفان فك ــتم قديم ــك سيس با كم
ــر دادن روى هر ايده مى توانيد اين بار  ايده پراكنى و نظ
ــراد و از طريق وب، ايده خود را  بدون گردهم آوردن اف

بپرورانيد. براى شروع كافى است در وب سايت زير يك 
ــتان خود را دعوت كنيد تا در  شناسه بسازيد و بعد دوس

مورد ايده تان با شما به تبادل نظر بپردازند:
http://threddie.com/

گروه رنگى شما چيست؟
ــرويس جالبى به  ــايت ColourDNA س وب س
كاربران خود مى دهد. در اين وب سايت مردم مى توانند با 
ــائلى كه در زندگى برايشان لذت بخش  مطرح كردن مس
ــت، با ديگر افراد در فيلد مورد عالقه خود آشنا شوند  اس
ــتم، امور مشابه و  ــاوره هاى خودكار سيس و حتى با مش

ــايت براى لذت بردن  ــى را انجام دهند.  اين وب س جالب
ــتوران،  از جنبه هايي از زندگى از جمله كتاب، فيلم، رس
هنرمندان، موسيقيدان ها و... است. براى استفاده از اين 

سرويس، به نشانى زير برويد: 
http://www.colourdna.com/

محمدحسين كردونى

ــيارى در تعامل با دوستان براى رسيدن  راه هاى بس
ــد و پيدا كردن تمايالت نو وجود دارد.  به ايده هاى جدي
ــدا كردن جواب براى  ــتيبانى هاى روحى، پي ما براى پش
ــائل كارى و توسعه استراتژى ها، مهارت ها و منابعى  مس
كه ما را موفق تر مى كند، با افراد شبيه خودمان شبكه اى 

ايجاد مى كنيم.
ــما به گروه هاى بحث آنالين تعلق  ــت ش ممكن اس
ــيد، نامه هاى الكترونيكى، روزنامه و  (عالقه) داشته باش
ــايد اين شبكه يك  مجله هاى كاغذى دريافت كنيد. ش
ــنده ها، تعليم  دهندگان يا  ــروه محلى از طراحان، نويس گ
ــغل شما قرار دارد،  ــد كه در خط ش هر چيز ديگرى باش
ــته باشد، هر چند وقت يك بار دور  ولى هر ماهيتى داش
ــويد تا ايده ها و تجارب خود را با يكديگر  هم جمع مى ش

به اشتراك بگذاريد.
اين يك تمرين عالى است، بويژه براى كسانى كه در 
ــكيالت اجتماعى  منزل، كار خود را انجام مى دهند و تش
ــازمان را ندارند. اين  معمولي مربوط به كارمندان يك س
ــه اى و اجتماعى خود را  ــد ارتباطات حرف ــراد مجبورن اف
بسازند تا منابع ايده ها را جمع آورى كنند و بتوانند سطح 

خود را باال ببرند.
حال اگر افرادي كه در شبكه هاي اجتماعي با آنها در 
ــتان تان هستند و از مشتريان  ارتباط هستيد، صرفا دوس
خود غافل مانده ايد، احتماال برخى از فرصت هاى بزرگ 

براى رشد شغل تان را از دست داده ايد.
ــته باشيد منظور از شبكه اى كه در اينجا از  توجه داش
ــتر  آن صحبت مى كنيم، روش جمع آورى اطالعات بيش
است كه به كسب و كار شما كمك مى كند. اين روش ها 
ــامل خواندن مقاالت و گوش دادن به پادكست ها نيز  ش

مى شود.
جايى كه بايد رفت

با توجه به اين تعريف، يك تكه كاغذ برداريد يا يك 
ــند خالى باز كنيد، عنوان «شبكه حرفه اى» را باالى  س
ــتقيم  ــتقيم يا غيرمس ــرار دهيد و تمام راه هاى مس آن ق
ــتانتان براى پشتيبانى از كسب و كار خود  تعامل با دوس
را بنويسيد. روش هايى مثل قهوه خوردن با يك دوست 
ــت در يك خبرنامه الكترونيكى و رفتن به  كارى، عضوي

يك جلسه انجمن محلى.
ــد، توضيح بازار  ــى ديگر باز كني ــند خال حال يك س
هدف خود را باالى آن بنويسيد (انواع كسب و كارهايى 
ــا كار مى كنيد) و تمام راه هاى تعامل با آنها را  كه با آنه
ــه هاى سازمانى  ــت كنيد. آيا به جلس خارج از كار فهرس

ــه الكترونيكى كه  ــك خبرنام ــا در ي ــد؟ آي ــا رفته اي آنه
هدفشان اين گونه كسب و كارهاست عضو هستيد؟

يكى از بهترين سواالتى كه مى توانيد از مشترى خود 
ــترى كه مى خواهيد كار بيشترى با  بپرسيد (هر نوع مش
ــت تا  او انجام دهيد)، «چه  چيزى مطالعه مى كنيد؟» اس
اگر عضو يك روزنامه تجارى سازمانى است، گروه بحث 
ــال مى كند، به منابع خاصى عالقه  و گفت وگويى را دنب
ــتر  ــايت هايى را بفهميد كه به  نظرش بيش دارد يا وب س

قابل استفاده هستند.
با آنها همراه شويد

ــتيم كه شبيه ما هستند،  همه ما وقتى با افرادى هس
ــاس راحتى مى كنيم. اين كه در بحث هايى  ــتر احس بيش
ــان وب يا مربيان  ــركت كنيم كه افرادى مثل طراح ش
ــيار جذاب تر از  مديريت در آن حضور دارند، براى ما بس
ــويم كه روى توليد  ــت در گروهى وارد بحث ش اين اس
يا سرويس هاى سرمايه گذارى يا استراتژى هاى مشاغل 

كوچك تمركز كرده اند.
ولى در تالش براى وارد شدن به بازار هدفتان و اين 
ــودهاى بسيار  ــاس راحتى بكنيد، س كه در آنجا نيز احس

زيادى نهفته است، از جمله:
اطالعات پيشرفته كسب مى كنيد. اگر صنعت كسب 
و كار مشترى شما تغييرى كند يا روشى كه آنها كسب و 
كار خود را انجام مى دهند، عوض شود،  براحتى و بسرعت 

ــريع تر از اين كه از  مى توانيد آنها را درك كنيد. خيلى س
ــان را ياد  ــانه يا از همكارانتان ياد بگيريد. زبانش يك رس
ــد. هر بازار هدفى زبان مخصوص به خودش را  مى گيري
ــتر در محيط آنها قرار بگيريد، راحت تر  دارد. هرچه بيش

مى توانيد آن طور كه آنها مى خواهند صحبت كنيد.
ــنتى و فقط  ــازيد. افرادى كه به طور س اعتماد مى س
براى هدايت كردن وارد شبكه اى مى شوند، معموال افراد 
ديگر را مى رنجانند. اگر شما از آن دسته افرادى هستيد 
ــان  ــه از خود عالقه واقعى براى كمك به ديگران نش ك
ــواالت جواب مى دهند يا استراتژى هايى  مى دهند، به س
ــب و كار آنها را رونق بخشند،  ــنهاد مى كنند تا كس پيش

قطعا يكى از اعضاى خانواده آنها خواهيد بود. 
ــدن زمان در  ــراى گذران ــترى ب زمان و تالش بيش
ــتريانتان نيز مثل  ــترى اختصاص دهيد. مش دنياى مش
ــت دارند با افرادى بگردند كه شبيه خودشان  ــما دوس ش
هستند. اگر خود را در گروه هاى آنها قرار دهيد اين طور 
به  نظر خواهد رسيد كه واقعا يكى از آنها هستيد و دفعه 
ــى نياز داشته باشند تا وب سايت شان را  بعدى كه به كس
پياده سازى كند يا كارمندان شان را آموزش دهد، به  نظر 
ــما، از خارج آن شخص را انتخاب مى كنند يا كسى را  ش
ــب و كار آنها را مى فهمد و به زبان  برمى گزينند كه كس

آنها سخن مى گويد؟
freelancefolder.com :منبع

برخورد روزمره با مشترى بالقوه

جاى شما در فهرست دوستان خالى است
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Software
نرم افزار
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ــف و پيدا كردن  ــان فايل هاى مختل ــتجو در مي جس
ــت.  ــخت و زمانبر اس ــى در داخل آنها كارى س اطالعات
ــتجو را انجام  ــد قصد داريد همين جس ــاال فرض كني ح
ــى را روى آن   ــن نتايج نيز تغييرات ــد و پس از يافت دهي

ــيار پيچيده و وقت گير  اعمال كنيد! آن وقت اين كار بس
خواهد شد. به عنوان مثال فرض كنيد 100 صفحه وب 
ــه در تمام آنها رنگ زمينه صفحه را  طراحى كرده ايد ك
ــد و حاال به هر دليل مجبوريد اين  قرمز درنظر گرفته اي
ــر دهيد! با اين وجود و در حالى كه  ــگ را به آبى تغيي رن
مى دانيد تغييرات مربوط به كدام فايل هاست، نمى توانيد 
ــده را  ــك از 100 صفحه طراحى ش ــر ي ــادگى ه  به س
تك به تك باز كرده، كد رنگ قرمز را پيدا كنيد و آن را با 
 رنگ آبى جابه جا كنيد. در چنين شرايطى نرم افزار قدرتمند 

Search and Replace بهترين راه حل است. 
ــما مى توانيد  ــزار فوق العاده، ش ــك اين نرم اف به كم
ــادگى در مجموعه اى از پوشه ها يا حتى درايوهاى  به س
ــك خود و در مجموعه اى از فايل ها با فورمت   هاردديس
ــتجو براى  ــخص (مثال doc, .htm و ...) به جس مش

يافتن عبارات مورد نظر خود بپردازيد. در نهايت نيز پس 
از يافتن نتايج، عبارات ديگرى را جايگزين آنها كنيد.

ــك كلمه در  ــا وقتى دنبال ي ــن ترتيب نه تنه به اي
ــد آن را  ــاى متنى بگردي ــى  از فايل ه ــه عظيم مجموع
ــه مى توانيد در كمتر از يك دقيقه  براحتى مى يابيد، بلك
يك يا چند عبارت را در هزاران صفحه تغيير دهيد. اين 
ــخه هاى 32 و 64 بيت سيستم عامل هاى  نرم افزار در نس
ــدوز  ــدوز NT/2000/XP/2003/Vista و وين وين
ــدود آن را از  ــخه مح ــت و مى توانيد نس 7 قابل اجراس

لينك هاى زير دانلود كنيد:
32 Bit: http://www.searchandreplace.
com/ftp/setupsr.exe
64 Bit: http://www.searchandreplace.
com/ftp/setupsr64.exe

امير عصارى
ــغله هاى فكرى يكى از عواملى است كه موجب مى شود تا در بسيارى از موارد  مش
ــت! اگر اين  ــويم و كار با كامپيوتر يكى ديگر از اين داليل اس گذر زمان را متوجه نش
مورد براى خودتان پيش نيامده باشد حتما كاربرانى را ديده ايد كه وقتى مشغول كار با 
كامپيوتر مى شوند اصال متوجه گذشت زمان نيستند و گاهى اوقات بيش از 8 ساعت به 
طور مداوم با كامپيوتر كار مى كنند يا حتى در بسيارى از موارد نيز بدون اين كه مراقب 

سالمتى خود باشند، چندين ساعت متوالى به بازى كردن با كامپيوتر مى پردازند! 
ــالمت عمومى  و توصيه هاى ايمنى، توصيه مى كند كه با ايجاد وقفه در  موسسه س
فواصل زمانى مختلف، از كار مداوم با كامپيوتر پرهيز كنيد، چرا كه كار كردن مداوم و 
بى وقفه با كامپيوتر مى تواند عامل اصلى بروز بيمارى هايى همچون خستگى چشم، درد 
ــما هم مى دانيد كه كار كردن مداوم با كامپيوتر مضر  ــد. اگر ش گردن، كمردرد و... باش
ــغول به كار مى شويد اين نكته را فراموش مى كنيد، پيشنهاد  است، اما هنگامى كه مش

مى كنيم از نرم افزار Healthy Hints كمك بگيريد. 
اين نرم افزار مدت زمانى كه شما مشغول كار با كامپيوتر هستيد را مورد بررسى قرار 
مى دهد و در فواصل زمانى مورد نياز به شما هشدار مى دهد كه زمان استراحت فرارسيده 
ــت  ــتراحت شماس ــاى جالب اين نرم افزار نيز كنترل مدت زمان اس ــت!  از قابليت ه  اس
به طورى كه در صورتى كه مشخص كنيد هر 55 دقيقه به مدت زمان 5 دقيقه استراحت 
ــتراحت به آن توجه نكرده و باز هم به كار كردن  ــت و هنگام مشاهده هشدار اس نياز اس
مشغول شويد، نرم افزار هر چند دقيقه يك بار اين هشدار را براى شما تكرار مى كند و در 
صورتى كه كمتر از 5 دقيقه دست از كار با كامپيوتر بكشيد نيز باز هم عدم استراحت به 

ميزان كافى را تشخيص داده و هشدارهاى مورد نياز را به شما نمايش مى دهد! پس بهتر 
است پس از نصب نرم افزار، حرف گوش كن باشيد تا سالمتتان به همين راحتى تضمين 
شود.چنانچه به سالمت خود و خانواده تان اهميت مى دهيد و دوست داريد با يك روش 
ــيار ساده حفظ اين سالمت را تضمين كنيد، مى توانيد نسخه اى از اين نرم افزار را با  بس

مراجعه به لينك زير دانلود كنيد:
http://download.cnet.com/HealthyـHints/3000-2129-4-
75327993. html?part=dl-10120337&subj=dl&tag=button

فروش در 5000 سايت!
ــيار جالب و كاربردى را طراحى كرده ايد. حاال قصد  ــتيد و يك برنامه بس فرض كنيد برنامه نويس هس
داريد نرم افزار خود را روى اينترنت تبليغ كرده و آن را به مشتريانتان عرضه كنيد. فكر مى كنيد تا چه حد 
ــه بازارهاى جهانى و چگونگى قراردادن نرم افزار خود  ــن كار موفق خواهيد بود؟ آيا از راه هاى ورود ب در اي
ــايت هاى معروف فروش نرم افزار همچون Download.com، So�pedia.comو ... اطالع  در س
داريد؟ حتى در صورتى كه با اين راهكارها آشنا باشيد، فكر مى كنيد در چند سايت خواهيد توانست نرم افزار 
خود را معرفى و به فروش برسانيد؟ به نظر خودتان اگر ليستى از هزار سايت مخصوص اين كار را در اختيار 
داشته باشيد براى افزودن نرم افزار خود به اين سايت ها چند هفته يا چندماه زمان نياز خواهيد داشت؟ نرم افزار 
ــخگويى به تمام اين سواالت طراحى شده است. اين نرم افزار  GSA Auto So�Submit براى پاس
ــما را با چند كليك ساده در مدت زمان چند دقيقه به بيش از ــت برنامه هاى نوشته شده توسط ش  قادر اس
5000 سايت فروش نرم افزار معرفى كرده و آن را در اختيار مشتريان اين سايت ها قرار دهد. به كمك اين 
برنامه كه هر ماه نيز چندين بار به روزرسانى مى شود، قادر خواهيد بود تا براحتى اطالعات كامل نرم افزار خود 
را در تمام سايت هاى موجود در بانك اطالعاتى نرم افزار به ثبت برسانيد. اين كار عالوه بر جذب مشتريان 
بيشتر براى نرم افزار شما، مى تواند رتبه سايت شما در موتورهاى جستجو را نيز افزايش دهد، چرا كه بسيارى 
از سايت هاى فروش نرم افزار، لينك سايت سازنده برنامه را نيز در صفحات خود قرار مى دهند و اين عامل 

يكى از بهترين روش ها براى كسب امتياز در موتورهاى جستجو همچون گوگل است. 
نرم افزار فوق در سيستم عامل هاى ويندوز 95 به باال قابل اجراست و مى توانيد نسخه محدود شده 

آن را به صورت رايگان از لينك زير دانلود كنيد:
http://software.submission.gsaـonline.de/download/auto_softsubmit_demo.exe

مراقب سالمتتان باشيد

ــاى اكس پى و  ــود در ويندوزه ــاى موج ــى از قابليت ه يك
ــه هاى  ــتا، قرار دادن تصاوير دلخواه به عنوان تصوير پوش ويس
ــت. به كمك اين  ــده در  هارد ديسك اس (Folder) ذخيره ش
ــما مى توانيد هر تصويرى را براى پوشه هاى موردنظر  قابليت ش
ــه ها براى شما راحت تر  ــى به پوش خود انتخاب كنيد تا دسترس
ــه نيز بتوانيد به  ــادگى بدون مشاهده نام هر پوش ــته و به  س گش
ــتفاده از اين  ــى پيدا كنيد، اما اس اطالعات موردنظرتان دسترس
ــت به طورى كه اگر  ــط يك ترفند نيز قابل اجراس قابليت توس
FOLDER. ــه يك فايل تصويرى به نام ــما در يك پوش ش
ــه شما  ــيد، آن تصوير به عنوان تصوير پوش ــته باش "JPG داش
در نظر گرفته مى شود.  نرم افزار Fast Folder.JPG نيز به 
ــت! به كمك اين برنامه مى توانيد  ــده اس اين منظور طراحى ش
ــيدن و رها كردن  ــادگى و با كش ــر موردنظر خود را به س تصاوي
درون اين برنامه به تصويرى در اندازه مناسب براى پوشه تبديل 
ــه folder.jpg تغيير  ــام آن را نيز به طور خودكار ب كرده و ن

دهيد. براى استفاده از اين نرم افزار نيز 3 حالت وجود دارد. 
در صورتى كه يك تصوير را به داخل برنامه منتقل كنيد، آن 
تصوير به تصوير پوشه تبديل شده و نامگذارى روى آن صورت 

در  ــرد، همچنين  مى گي
ــه  صورتى كه يك پوش
ــزار منتقل  ــه نرم اف را ب

كنيد كه فقط حاوى يك 
تصوير باشد نيز، مانند حالت 

اول، تصوير موجود در پوشه به 
ــود و تغيير نام و اندازه روى  ــه انتخاب مى ش عنوان تصوير پوش
آن صورت مى گيرد و در حالت سوم، در صورتى كه پوشه اى را 
ــامل چندين تصوير است داخل نرم افزار بكشيد، ليستى از  كه ش
ــه به شما نمايش داده مى شود تا تصوير  تصاوير موجود در پوش

مورد نظر را براى اختصاص به پوشه انتخاب كنيد.
ــه داريد مى توانيد  ــتفاده از اين نرم افزار عالق چنانچه به اس
ــخه كامال رايگان آن را با حجم كمتر از نيم مگابايت از اين  نس

لينك دريافت كنيد:

http://listeningpc.com/wpـcontent/
uploads/2010/07/Fast%20Folder.JPG%20
Setup.exe

تصويرى براى پوشه!

شستشوى ردپا!
تعداد زيادى از كاربران اطالع ندارند كه سيستم عامل 
ــه روى آن نصب كرده اند،  ــاى كاربردى ك و نرم افزاره
ــى روز با  ــى كه ط ــى از فعاليت هاي ــات مختلف اطالع
ــنادى كه  كامپيوتر انجام مى دهند را ذخيره مى كنند. اس
ــايت هايى كه مشاهده كرده و  توسط كاربر باز شده، س
ــط كاربران صورت مى گيرد  ديگر فعاليت هايى كه توس
ــود،  همه و همه در بخش هاى مختلف رايانه ثبت مى ش
ــط اين  ــك كاربر حرفه اى بخواهد توس ــن اگر ي بنابراي
ــما را مرور  ــط ش ردپاها فعاليت هاى صورت گرفته توس
ــام دهد و حريم  ــد اين كار را انج ــد براحتى مى توان كن

خصوصى شما را به خطر بيندازد. 
ــزاري  ــزار Win trace Remover نرم  اف نرم اف
ــت كه  ــان اس ــزارى و فوق العاده عالى با روش كار آس اب
ــت تمام اين ردپاها را حذف كرده و سيستم شما  قادر اس
ــاى قابل ذكر اين نرم افزار  ــازى كند. از ويژگى ه را پاكس
امكان استفاده از آن بدون دخالت كاربر است، به طورى 
ــما فقط يك بار براى نرم افزار مشخص مى كنيد تا  كه ش
ردپاى چه فعاليت هايى براي هميشه پاك شود و پس از 
ــا خيال راحت به انجام امور روزمره خود مى پردازيد.  آن ب
ــودكار ردپاى فعاليت  ــه طور خ ــه ب نرم افزار فوق هميش
ــد و اين  ــما را حذف مى كن ــده از جانب ش ــخص ش مش
ــرى قادر به مرور  ــان را مى دهد كه هيچ فرد ديگ اطمين
ــازى در فواصل زمانى  ــما نخواهد بود. پاكس كارهاى ش
ــتيبانى از قابليت تعريف حذف اطالعات مورد  معين، پش
ــتيبانى از قابليت تعريف عدم حذف اطالعات  نظر و پش

مورد نظر از ديگر قابليت هاى اين نرم افزار است. 
نسخه محدود اين نرم افزار را مى توانيد از لينك زير 

دانلود كنيد:
http://www.bulletproofsoft.com/
download/wtr.exe

بگرد و جابه جا كن!
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پژمان عاملى فرد

امروزه كمتر گوشى را پيدا مى كنيد كه بدون سيستم عامل باشد. هر روزه 
ــازنده اى موفق تر  ــود و شركت س ــتم عامل ها افزوده مي ش بر تعداد اين سيس
ــه همراه ويژگى هاى  ــتمى  كامل و بدون نقص ب ــد بود كه بتواند سيس  خواه
منحصر به فرد براى گوشى هاى موبايل توليد كند. يكى از اين سيستم عامل ها 
كه زمان زيادى از عمر آن نمى گذرد «سيستم عامل آندرويد» است كه با وجود 
ــيار خوبى در بين كاربران تلفن هاى همراه پيدا  ــته جايگاه بس عمر كم توانس
ــتم عاملى روش هايي براى نصب نرم افزارهاى مختلف دارد كه  كند. هر سيس
با ديگر سيستم ها كامال متفاوت است. آندرويد نيز از اين قاعده مستثنا نيست، 
بنابراين براى داشتن نرم افزار روى گوشى خود مى بايست راه هاى نصب آن را 
نيز ياد بگيريد. در اين شماره به شما راه ها و لوازم اين كار را ياد مي دهيم تا 

بتوانيد بدون نياز به كمك ديگران خودتان به اين كار اقدام كنيد.

انتقال فايل و نصب به صورت دستى
ــتم عامل كدباز بر پايه سيستم عامل هاى  سيستم عامل آندرويد يك سيس
ــما مى توانيد همانند ديگر سيستم عامل هاى مبنى بر  ــت. پس ش لينوكس اس
ــتور نرم افزارتان را نصب كنيد. البته اين كار  ــتفاده از خط دس لينوكس با اس
ابتدايى ترين و در عين حال مشكل ترين راه براى نصب نرم افزار است. براى 
اين كار نياز به  AndroidـSDKـWindows  داريد. اين نرم افزار به 
ــما كمك مى كند كه بتوانيد دستورات را از طريق كامپيوتر و سيستم عامل  ش
ــى منتقل كنيد. البته  ــتفاده از كابل به گوش ــتى و با اس ويندوز به صورت دس
SDK  كاربردهاى ديگرى هم دارد كه چون به بحث ما مربوط نمي شود به 
ــتفاده از فراميني كه اغلب دستورات لينوكس هستند،  آنها نمي پردازيم. با اس

مى توانيد براحتى با دادن اسم فايل اقدام به اين كار كنيد. 
 يافتن و نصب 

QR Code از طريق باركدهاى دوبعدى يا
ــه  ــايت هاى ب ــران و س ــن كارب ــر در بي ــال حاض ــدى در ح روش جدي

ــتفاده از آن مى توانيد  ــا اس ــت كه ب ــده اس ــتراك گذارى آندرويد باب ش اش
نرم افزارهاى مختلف آندرويد را از اين طريق پيدا و در گوشى خود بارگذارى 
ــده اند. اما باركد  ــد. آنها از طريق باركدهاى دوبعدى براى دانلود آماده ش كني
ــركت ژاپنى مبدع نوع تازه اى از  ــال 1994 يك ش ــت؟ در س دوبعدى چيس
ــد. باركدهاى QR متشكل از ماتريكس هاى دوبعدى  باركد به نام QR ش
ــتند. اين دو حرف مخفف عبارت «Response Quick» به معناي  هس
ــخ سريع است و در واقع اشاره به رمزگشايى سريعى دارد كه كدهاى آن  پاس
ــور ژاپن  فراهم مى كنند. در حال حاضر اين باركدها متداول ترين نوع در كش
هستند و بيشتر گوشى هاى موبايل ساخت ژاپن توانايى خواندن آنها را دارند. 
ــتفاده از اين نوع باركد ها در استفاده از اين نرم افزارها را  همچنين داليل اس

مى توان مورد زير دانست:
ــتر از خطاپذيرى به علت كاهش دخالت نيروى انسانى و  ـ مصونيت بيش

وارد نشدن دستى اطالعات.
ـ دسته بندى دقيق اطالعات.

ـ سرعت باال به همراه صحت بيشتر.
ـ دسترسى آسان به اطالعات واقعى و حقيقى.

با اين كار اوال شما سريع تر از هر زمانى مى توانيد به نرم افزار و توضيحات 
كامل ترى از آن دسترسى داشته باشيد و دوم رسيدن به آن برنامه به صورت 

كامال صحيح و بدون اشكال انجام مى گيرد.

ــديد باركدهاى دوبعدى چيست، ما روش استفاده از آن  حال كه متوجه ش
را برايتان بيان مي كنيم. 

\براى استفاده از آن، به نرم افزار Barcode Scanner احتياج داريد. 
اين برنامه به شما كمك مى كند اطالعات موجود در باركد را خوانده و آن را 
به محل دقيق فايل هدايت كنيد تا تنها با يك كليك بتوانيد آنها را دانلود و 
نصب نماييد. كافى است آن را فعال كرده و دوربين را روى باركد بگيريد تا 
ــود. قابل ذكر است كه در حال حاضر بيشتر برنامه هاى آندرويد از  خوانده ش

اين طريق قابل دسترسى است.

نصب با استفاده از برنامه هاى مديريت فايل و برنامه 
ــه نصب كنيد،  ــتفاده از آن مي توانيد برنام ــا اس ــزارى كه ب ــر نرم اف ديگ
ــت. اين نوع برنامه ها به وفور  برنامه هاى مديريت فايل و مديريت برنامه اس
يافت مى شود و انواع مختلفى دارد. كافى است آن را روى گوشى خود نصب 
كرده و برنامه را از طريق كامپيوتر به ممورى كارت خود انتقال دهيد. سپس 
با استفاده از آنها به مسير فايل اصلى برويد و روى آنها كليك كنيد تا بدون 

مشكل نصب شود.
نصب از طريق برنامه هاى كمكى ارائه شده توسط 

توليدكنندگان 
ــتفاده  ــتم عامل اس ــى در حال حاضر از اين سيس ــدگان مختلف توليدكنن
مى كنند كه براى مثال مى توان به شركت HTC اشاره كرد. اين شركت ها 
ــى، سيستمى  تحت كامپيوترى به شما عرضه مى كنند  معموال به همراه گوش
كه از طريق آن مى توانيد اقدام به نصب نرم افزار كنيد. كافى است براى اين 
ــى را با استفاده از كابل به كامپيوتر وصل كرده و از منوهاى برنامه  كار گوش
ــا گزينه هاى اينچنين را انتخاب كنيد تا در  بخش Install program ي

سريع ترين زمان ممكن برنامه روى گوشى تان نصب شود.
ــن كار وجود دارد و ما  ــه ديديد روش هاى مختلفى براى اي همان طور ك
تقريبا تمامى  اين روش ها را به شما معرفى كرديم. حال خودتان بايد به اين 
ــت. در آينده اي  ــيد كه كدام يكى از اين راه ها برايتان راحت تر اس نتيجه برس
ــتم عامل را براى شما معرفى  ــترى از اين سيس نه چندان دور برنامه هاى بيش

خواهيم كرد.

موبايل

نصب نرم افزار در آندرويد

كمپانى كره اى ال جى باالخره به طور رسمى به معرفى 
گوشى Optimus 2X خود پرداخت كه با مجهز بودن 
ــته اى Nvidia Tegra 2 عنوان  ــده دو هس ــه پردازن ب
ــته اى را يدك خواهد  ــمند دو هس ــتين گوشى هوش نخس

كشيد.
ــخه 2,2  ــا نس ــدا ب ــى Optimus 2X ابت گوش
ــود، اما بنا  ــتم عامل آندرويد به بازار عرضه مي ش سيس
به گفته اين كمپانى، امكان ارتقا به نسخه 2,3 آندرويد 

نيز بزودى براى آن فراهم خواهد شد.
ــئوك پارك رئيس بخش موبايل كمپانى  جانگ س
ــت:  ــى اظهار داش ــورد عرضه اين گوش ــى در م ال ج
ــدى در فناورى موبايل  ــته اى گام بع «فناورى دو هس
ــت و نخستين بودن در عرضه يك گوشى هوشمند  اس
مبتنى بر اين فناورى، دستاورد كوچكى نيست. گوشى 
LG Optimus 2X با ويژگى هاى منحصر به فردى 
ــون    HDMI mirroring و كارآيى گرافيكى  چ
استثنايى، اثباتى بر تعهد ال جى به ساخت گوشى هاى 

هوشمند سطح باال در سال 2011 است. 

 ،Optimus 2X گوشى Nvidia Tegra2 پردازنده
ــزى و مبتنى بر  ــته اى يك گيگاهرت يك پردازنده دو هس
ــه از واحد پردازش  ــت ك ARM Cortex-A9 اس
ــز بهره مى برد.  ــى mobile GeForce ني گرافيك
 Tegra 2 ــپ ــه چي ــز ب ــى مجه ــاى گوناگون تبلت ه
هستند، اما Optimus 2X نخستين گوشى هوشمند 
ــال  مجهز به اين چيپ خواهد بود. انتظار مى رود در س
ــى هاى  ــازنده گوش 2011 ديگر كمپانى هاى مطرح س
ــتفاده از پردازنده هاى دو هسته اى  ــمند نيز به اس هوش

در محصوالت خود روى آورند.
ــورداري از چنين  ــى Optimus 2X با برخ گوش
ــط و پخش ويدئويى  ــده قدرتمندي، قادر به ضب پردازن
و   MPEG-4 ــاى  كدك ه ــق  طري از    1080p
 HDMI mirroring خواهد بود. قابليت H.264
ــايل الكترونيكى سازگار با  امكان ارتباط بى سيم با وس
فناورى DLNA نظير تلويزيون هاى HD سازگار با 
ــن فناورى و نمايش به صورت HD كامل روى اين  اي
ــى  ــايل را به وجود خواهد آورد. به اين ترتيب گوش وس

ــكوپ  ــنج و ژيروس ــه به شتاب س Optimus 2X ك
ــول بازى  ــت،  مى تواند به عنوان يك كنس نيز مجهز اس
ــدن مرورگرى وب  ــتفاده قرار گيرد. روان تر ش مورد اس
ــدن تعامل كاربر  ــا بدون كند ش ــتفاده از برنامه ه و اس
ــتفاده از  ــى از ديگر مزاياى اس ــا صفحه نمايش گوش ب
 Optimus 2X ــت. گوشى پردازنده دو هسته اى اس
ــه نمايش 4 اينچى WVGA يا به  داراى يك صفح
ــى همچنين به  ــت.  اين گوش  عبارتى VGA پهن اس
ــل در پشت  ــن 8 مگاپيكس دو دوربين، يكى با رزولوش
ــن 1,3 مگاپيكسل در جلوى  ــى و يكى با رزولوش گوش
ــى (براى مكالمات تصويرى) مجهز است. ظرفيت  گوش
ــى Optimus 2X ال جى 8 گيگابايت  ــه گوش حافظ
 microSD ــه ــالت كارت حافظ ــوده و با كمك اس ب
امكان افزايش حافظه تا 32 گيگابايت فراهم شده است. 
ــه  ــت در ژانوي ــرار اس ــى Optimus 2X ق گوش
ــازار كره جنوبى و متعاقبًا (با زمانبندى  2011 ابتدا در ب
ــيايى و اروپايي  ــورهاى آس ــخص) در ديگر كش نامش
عرضه شود. در مورد عرضه اين گوشى در آمريكا هنوز 

اطالعاتى منتشر نشده است.
mobile.ir  :منبع

Mobile

LG Optimus 2X نخستين گوشى هوشمند مجهز به پردازنده دو هسته اى
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محمدرضا قربانى

ــال  ــى س ــاى لينوكس ــراى توزيع ه ــال 2010 ب  س
ــى در آن رخ  ــود و رويدادهاى مهم ــيبى ب ــر فراز و نش پ
ــال  ــال، س ــت كه اين س داد، اما در كل بايد اذعان داش
توزيع هاى دسكتاپ لينوكسى نبود. با مرورى به اتفاقات 
گذشته مى توان متوجه شد كه در سال 2011 بايد منتظر 
ــد كه رويدادهاى جالبى  چه چيزى ماند و به نظر مى رس
در حال رخ دادن است. در ادامه 10 توزيع برتر لينوكسى 

سال 2010 را معرفى خواهيم كرد.
 PowerPC 1ـ كمرنگ شدن 

ARM  و سلطنت
ــى را به لقايش  ــل عطاى پاورپى س ــى كه اپ از زمان
ــم  ــى از چش ــل رفت، پاورپى س ــراغ اينت ــيد و س بخش
لينوكسى ها هم افتاد. بله هنوز براى بسيارى از مشتريان 
ــوب  ــى يك دغدغه محس ــاور پى س ــزرگ IBM پ ب
مى شود، اما در حوزه دسكتاپ هاى لينوكسى، يك بستر 
ــخ اين تابوت  ــمار مى رود. آخرين مي ــا مرده به ش تقريب
ــونى از توزيع هاى لينوكسى  ــتيبانى س نيز خبر عدم پش

دستگاه هاى پلى استيشن3 است.
ــده اى روبه رو  ــد فزاين از طرف ديگر ARM با رش
ــتم هاى مبتنى بر ARM در  ــيارى از سيس است و بس
ــدند و از نت بوك ها گرفته تا  ــته وارد بازار ش سال گذش
ــارى لينوكس را  ــف اين معم ــا و تبلت ها به لط تلفن ه

توسعه دادند.
2ـ لينوكس مينت به عنوان پروژه اى مستقل

ــال جارى به عنوان يك  لينوكس مينت باالخره در س
ــع كه ابتدا  ــد. اين توزي ــتقل مطرح خواهد ش پروژه مس
ــخه تغيير يافته اوبونتو بود حاال به دنبال حقوق  تنها نس
معنوى خودش مى گردد. نخستين عرضه لينوكس مينت 
ــوز كار دارد، اما بايد ديد نگارش هاى  ــگارش دبيان هن ن

آتى لينوكس مينت دبيانى چطور خواهد بود.
3ـ تاج خروس اوپن سوسه

ــل آن عده اى كه در ناول  ــه و حداق گروه اوپن سوس
ــختى را سپرى كردند.  ــغول به كار هستند، سال س مش
ــه Attachmate مى خواهد  ــر ك ــن خب ــا اعالم اي ب
ــعه آزاد ــروه توس ــد، گ ــتيبانى كن ــه را پش ــن سوس  اوپ

اوپن سوسه متوجه شد كه ناول قرار نيست براى هميشه 
ــن توزيع حمايت كند، هر چند نتيجه كار مثبت بود.  از اي
ــالم كرده كه  ــن، در اعالميه خود اع ــرگ كرو هارتم گ
ــد تاج خروس  ــه با نام جدي ــدى اوپن سوس نگارش بع
ــاوت خواهد بود. كرو  (Tumbleweed)، كامال متف
ــه اگر چيزى را  ــت ك ــن تا به حال ثابت كرده اس هارتم
اعالم كند و تصميم به انجام كاري بگيرد، تا انتهاى آن 
ــت،  ــي رود. او كه با حجم نامحدودى از كار روبه رو اس م
اعالم كرد بزودى كار را شروع خواهد كرد. احتماال بايد 
ــت و منتظر ماند تا اين  ــم عالمت هايى گذاش روى تقوي

نسخه پر از تغيير را مشاهده كرد.
4ـ مرگ اوپن سوالريس؛ تولد ايلوموس

ــى  ــوالريس توزيع لينوكس ــت كه اوپن س اين درس
ــت به دليل ارتباط جوامع لينوكسى  ــت، اما بهتر اس نيس
ــود. اين كه اوراكل  ــاره ش ــوالريس به آن اش و اوپن س
ــوالريس را فراموش خواهد كرد، دور از  باالخره اوپن س
ــى عالقه مند به اين توزيع، در  ــار نبود و حاال گروه انتظ
نظر دارند عنوان آن را عوض كرده و يك شاخه ديگر از 

آن را زنده نگه دارند.
ــود چه نشود، انتظار نمى رود  چه اين پروژه موفق بش
ــتيبان جديد ايلوموس بجز روشن نگاه داشتن  گروه پش
ــايد قادر باشند در  چراغ ها كار ديگرى انجام دهند، اما ش

سال 2011 اين توزيع سوالريسى را گسترش دهند.
اوراكل زمانى يكى از بزرگ ترين پشتيبانان لينوكس 
بود و حاال نمى توان ديگر خيلى به اين موضوع اطمينان 
ــايد به اين وهم دچار شده است كه  ــت. اوراكل ش داش
بتواند كاربران را با اين كار از لينوكس دور كرده و دوباره 
به يونيكس بكشاند كه در اين صورت، بايد ديد در بخش 
ــزان توانايى به يونيكس اضافه خواهد  فنى خود، چه مي
ــيده نيست كه هنوز سوالريس در  كرد. بر هيچ كس پوش
ــايد اين  ــبت به لينوكس برترى دارد. ش برخى جاها نس
ــد كه با شركتى  ــى ها باش رقابت جديدى براى لينوكس

رقابت كنند كه دو سيستم عامل قدرتمند دارد.
5ـ رد هت انترپرايز لينوكس 6 

ــته ميالدى  توزيع پرانتظار ردهت6 باالخره ماه گذش
ــى كه چند وقتى  ــانى و قابليت هاي با تعدادى به روزرس
ــر توزيع ــازار آمد. اگ ــده بود، به ب ــوده ش ــدورا آزم  در ف

ــال كرده بوديد،  ــت يعنى فدورا را دنب ــور رده جامعه مح
ردهت6 يك خبر قديمى است، اما براى محيط سازمانى 
ــمار مى رود و  اين توزيع از نظر فناورى كامال نوين به ش
قابليت هاى زيادى را نسبت به سرورهاى سوسه، اوبونتو 

و حتى CentOS دارد.
6ـ فرزند جديد مندريوا؛ ماگيا 

مندريوا كه قبًال مندريك سافت بود، گويا قرار نيست 
در تجارت خود به اين زودى ها موفق بشود. اين شركت 
يكبار ورشكست شد و تاكنون نتوانسته است موتورهاى 

خود را با تمام قوا روشن كند.
ــوادار مندريوا بر  ــن موضوع به نبود جامعه ه البته اي
نمى گردد، جامعه مندريوا از آن هواداران دو آتشه هستند 
ــرايط بد و بدتر نيز با اين توزيع همراه بودند (با  كه در ش
واقعيت روبه رو شويم: مندريوا هيچ وقت تجارت موفقى 
ــته است كه شرايط را بهتر كند). اما تعديل نيرو در  نداش
ــتيبان  ــركت آنقدر زياد بود كه باالخره جامعه پش اين ش
ــد از اين توزيع  ــه خود آمدند و گفتند: بيايي اين توزيع ب

جدا شويم.
ــال 2010 پروژه ماگيا كليد خورده  ــامبر س از ماه دس
ــانى از موفقيت اين گروه منتشر  ــت. تاكنون هيچ نش اس
ــت. مندريوا هنوز  ــود انتظارش را داش ــده، اما مى ش نش
ــت گام بردارد، اما به نظر  ــير درس تالش مى كند در مس

مى رسد كه نبايد چشم اميدى به اين شركت داشت. 
ــركتى اعتماد  به عنوان كاربر خانگى، نمى توان به ش
كرد كه برگه اخراج را به بيشتر كارمندان خود داده است، 
براى استفاده تجارى هم كه هرگز. اما شركت هاى ديگر 
در همين حوزه نه مشكل مالى دارند و نه مشكل داخلى. 

7ـ جدا كردن آزموده نشده ها
فدورا از نظر فناورى نرم افزارى يكى از پيشرفته ترين 
ــمار مى رود. در سال 2010،  ــى به ش توزيع هاى لينوكس
ــعه دهنده به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است  گروه توس
نگارش خام را از نگارش اصلى جدا كنند تا توسعه ادامه 
پيدا كند، ولى از طرف ديگر فدورا به پايدارى الزم براى 

انتشار برسد.
تا پيش از اين، توسعه خام تا مدتى ادامه پيدا مى كرد، 
ــى متوقف  ــه نگارش هاى آزمايش ــپس قبل از عرض س
ــبى  ــراد مى پرداخت كه روش مناس ــد و به رفع اي مى ش

براى فدوراى سريع نيست.
ــتر  ــن ترتيب همان طور كه فناورى فدورا بيش به اي
ــغول پايدار كردن اين فناورى و  ــود، گروهى مش مى ش

عرضه نگارش بعدى خواهند بود.
8ـ سيستم عامل كروم مشخص شد

ــتم عامل كروم گوگل بود و  ــال سيس سال جارى س
ــال بعد از  ــامبر 2010، و يك س ــره در ابتداى دس باالخ
ــتم عامل كروم، مشخصات آن معلوم  اعالم حضور سيس

شد.
ــال نوى  ــوگل براى تعطيالت س ــار مى رفت گ انتظ
ميالدى نت بوك خود را هم آماده كرده باشد، اما تنها به 

ارائه مدل مفهومى اكتفا كردند.
تاكنون نت بوك هاى گوگل بازخورد خوبى داشته اند؛ 
ــتالمن در مورد  ــارش مى رفت كه ريچارد اس ــه انتظ البت
سيستم عامل مبتنى بر محاسبات ابرى نظر مثبتى نداشته 
باشد. وى معتقد است سيستم عامل گوگل كنترل زيادى 
به كاربر نمى دهد تا داده و سيستم عاملش را كنترل كند. 
حتى كاربران ويندوز هم مى توانند سيستم شان را به روز 
ــده كه  ــتم عامل كروم طورى طراحى ش نكنند، اما سيس
ــود. به صورت نظرى اين  ــدون دخالت كاربر به روز ش ب
ــت كه هنوز  ــته از عوام اس ــبى براى آن دس روش مناس
فكر مى كنند آيكن اينترنت اكسپلورر ويندوزشان همان 
اينترنت است، اما كنترل روى داده هاى شخصى روز به 

روز كمتر مى شود.
ــد با موفقيت  ــتم عامل گوگل كروم مى توان آيا سيس
ــد گوگل  ــود؟ به نظر مى رس در اقبال عمومى روبه رو ش
ــن تبليغاتى  ــت و بايد كمپي ــازار ضعيفى روبه رو اس با ب
ــمندانه و عظيمي به راه بيندازد. بزرگ ترين  بسيار هوش
ــكل فعلى گوگل، سيستم عامل آندرويد آن است كه  مش
ــده و هنوز ميان اين  ــش از حد روبه رو ش ــتقبال بي با اس
ــتم عامل و كروم آن، هيچ رابطه منطقى اى برقرار  سيس

نشده است.
X.org 9ـ خداحافظ

ــزودى ويلند  ــت ب ــد اس ــاتل ورث معتق ــارك ش م
ــرد.  ــد ك ــن X.org خواه (Wayland)  را جايگزي
ــود راه  هر چند ويلند تا زمانى كه بتواند جايگزين X ش

زيادى در پيش دارد.
براى لينوكس دسكتاپ، اين جايگزينى تغيير بزرگى 
ــت. اگر ويلند بتواند براى كاربران و توسعه دهندگان  اس
زندگى ساده ترى به ارمغان بياورد، در اين صورت اتفاق 

خوبى در زمينه لينوكس دسكتاپ روى خواهد داد.
10ـ يونيتى براى اوبونتو

ــك اوبونتو محبوب ترين لينوكس دسكتاپ  بدون ش
ــت. كانونيكال به سراغ بازى خطرناكى رفته  امروزى اس
ــوان ظاهر  ــود را به عن ــر خالقانه خ ــد ظاه  و مى خواه
پيش فرض اوبونتوى بعدى عرضه كند، درحالى كه تنها 
يك بار و آن هم براى اوبونتوى 10/10 نگارش نت بوك 
ــود  ــت. اين كه طى 6 ماه بش يونيتى را عرضه كرده اس
ــه براى حضور پيش فرض  ــى را آنقدر پخته كرد ك يونيت
ــته باشد، همت زيادى  ــتم عامل نقص نداش در اين سيس

مى خواهد.
ــه  ــت ك ــرده اس ــالم ك ــكال اع ــن كانوني  همچني
ــترى بگيرد و  از اين پس تالش مى كند تصميمات بيش
ــاتل  آنها را پياده كند و منتظر رأى كلى جامعه بماند. ش
ــادگى گفت كه يونيتى براى اوبونتوى 11/04  ورث بس
ــعه يونيتى بخوبى  ــد. احتماال اين توس عرضه خواهد ش
ــد. رابط  ــود و براى 11/04 آماده خواهد ش انجام مى ش
پيشفرض اوبونتو خسته كننده شده و به نظر نمى رسد كه 
مخالفان زيادى داشته باشد. اين اقدام باعث شده رقابت 
ميان توسعه دهندگان يونيتى، گنوم شل و ديگر توزيع ها 
ــتم عامل،  ــل جديد سيس در زمينه رابط هاى كاربرى نس

داغ شود.

لينوكس در سال 2010
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دو روش براي فروش بهتر

ــركت Epic Games اعالم كرد  هفته گذشته ش
ــراي بازي هاي آينده خود دو راه جديد در پيش خواهد  ب

گرفت.
ــپات، نگارش بتاي بازي گيرز آو  به  گزارش گيم اس
ــافتي در بسته نهايي اين بازي قرار خواهد  وار مايكروس
ــت و هيچ هزينه  اضافي از مشتري دريافت نخواهد  داش
 Bulletstorm ــد. اين قرارداد كه بين ناشر بازي ش
ــي  يعن  Gears of War ــر  ناش و   EA ــي  يعن
مايكروسافت بسته شده، نخستين قرارداد ميان دو ناشر 
است كه نگارش بتاي خود را در يك بازي بزرگ ديگر 

قرار مي دهند. 

تيتان،  بازي بعدي بليزارد

بليزارد در جشن VGA2010  اعالم كرد كه نسل 
بعدي بازي هاي آنالين آن تيتان نام دارد.

به  گزارش گيم اسپات، اين شركت از سال 2007 در 
ــت. در  ــل بعدي بازي خود اس حال بازارگرمي براي نس
ــال بليزارد اعالم كرده بود كه بازي ديگري بجز  آن س
ــتور كار دارد. اين بازي كه به   وردآو وار كرفت را در دس
گفته بليزارد رقيبي براي WOW محسوب نمي شود، 
ــتري دارد. در حال حاضر بليزارد به  دنبال  ــتره بيش گس
كشف استعدادهاي بازي سازي براي جمع آوري بهترين 

و شايسته ترين تيم موجود است. 

باال بردن دقت كنكت
مايكروسافت سخت در تالش است تا دقت دستگاه 

سنسور حركتي خود با عنوان كنكت را بيشتر كند. 
ــافت در حال  به  گزارش Eurogamer، مايكروس
ــته به  روز رساني است تا  حاضر در حال تنظيم يك بس

دقت دستگاه خود را بيشتر كند. 
ــاره را هم  ــد كه كنكت مي تواند زبان اش گفته مي ش
ــاله تكذيب شد و آن را به پايين  بفهمد، اما بعدا اين مس
ــبت دادند. در  ــن دوربين هاي كنكت نس بودن رزولوش
حال حاضر مايكروسافت به  دنبال روشي است كه بتواند 
داده هاي بيشتري از طريق دوربين به دستگاه برساند و 

روي متد فشرده سازي خاصي فعاليت مي كند.

me
اخبار

محمدرضا قرباني 
ــل كتمان  ــي از حقيقت هاي غيرقاب ــت يك شكس
ــيطاني اش را  ــت چنگال هاي ش ــت. شكس زندگي اس
ــت زماني كه كمترين انتظارش را داريد، به شما  درس
ــان مي دهد، اما شيوه پاسخ به اين شكست مهم تر  نش
است. سوپر ميت بوي، تجسم ديجيتال ايده لذتي است 
ــود، اما مرگ هم نقش مهمي  ــي مي ش كه از درد ناش
ــكو بازي دو بعدي ايفا مي كند، هرچند همه  در اين س
بازي درباره مردن نيست. حس رضايت فوق العاده اي 
بعد از اتمام يك مرحله به آدم وارد مي شود و توشه اي 
را پر مي كند كه مراحل بعدي و اهداف بزرگ تر بعدي 
ــاس كه مي توان از  ــدف بگيريد. اين احس را با آن ه
ــيب ديدن عبور  ميان دو تيغ كامال خطرناك بدون آس
ــيد،  ــي در هوا كرد تا به طبقه بااليي رس كرد يا جهش
ــغول نبردهاي قبلي  در حالي كه چند لحظه پيش مش
بوديد، بسيار هيجان انگيز است. سوپر ميت بوي، بازي 
ــر ذره توانايي در آن  ــت كه براي ه فوق العاده اي اس
ــزه موفقيت خوب به  ــالش كنيد و آن موقع م ــد ت باي

آدم مي چسبد.

همه چيز در سوپر ميت بوي با كنترل كردن شروع 
مي شود. پس از گذشت چند ثانيه از اولين حضور شما 
ــابي روشن  در اين ماجراجويي دلهره آور، برايتان حس
ــه، كامال تحت  ــركات ميت  در صفح ــود كه ح مي ش
ــان به  همان  ــت پرش اين قهرم ــت. دق كنترلتان اس

اندازه است كه كنترلش مي كند. 
ــت.  ــدن از روي ديوارها كامال جالب توجه اس پري
چابكي فوق العاده كاراكترتان پريدن از روي ديوارها را 
ــاده مي كند و بين دو ديوار موازي خوب  فوق العاده س
ــوپر ميت بوي مي تواند با حداكثر  ــود. س جابه جا مي ش
ــرعت بدود و هر چند با وجود اين همه موانعي كه  س
ــر راه شماست، دويدن ديوانگي به  نظر مي رسد، اما  س
ــرعت مي توانيد  ــيد كه با همين س ــته باش به  ياد داش
ــرايط كنترل كنيد، چرا كه  كاراكترتان را در بهترين ش
وي به هر يك از دستورات شما فورا پاسخ مي دهد. 

در اين بازي مي توان هر مرحله را با نهايت سرعت 
ــه دغدغه اي مبني  ــاند بدون آن ك ممكن به اتمام رس
ــت  ــت. البته بهتر اس بر ناتواني در كنترل كاراكتر داش
ــته استفاده كنيد، چرا كه كيبورد به  هنگام بازي از دس

ــل غيردقيق بودن در برخي حركات، كمي بازي را   دلي
مشكل مي كند.

ــخت ترين بازي هايي  ــوپر ميت بوي يكي از س س
ــت، خطر  ــده اس ــت كه براي كامپيوتر طراحي ش اس
ــازي اين طور  ــت، ولي ابتداي ب همه جا در كمين اس
ــدون اين كه با تنبيه  ــت. در مراحل اوليه بازي ب نيس
ــويد، كنترل اوليه وي را فرا خواهيد  خاصي روبه رو ش
گرفت و خوب به آنها عادت مي كنيد تا مراحل اصلي 

فرا برسند.
ــاس  ــت و احس منحني يادگيري بازي نيز نرم اس
ــما را تهديد خواهد كرد  مي كنيد كه بزودي خطري ش

با

ــري  ــه س ــروه Team17 ك ــعه  دهندگان گ توس
ــد، اصال عالقه اي  ــعه مي دهن بازي هاي كرم ها را توس
ــود بزنند يا بخواهند  ــت به فرمول قديمي خ ندارند دس
ــي جديد كرم را باز كنند. بازي هاي كرم ها همواره  قوط
ــعه براي بازي  ــمايلي شبيه بسته هاي توس شكل و ش
قبلي بودند. جزيره هاي نبرد نيز با بقيه متفاوت نيست. 
ــا تاكنون موفقيت  ــاره كرد كه اين كرم ه البته بايد اش
ــد و بار ديگر از  ــت و پا كرده ان خوبي براي تيم17 دس
درون سوراخ هاي خود بيرون كشيده  شده اند تا به نبرد 
ــازي كرم ها و جزيياتي كه  بپردازند. قابليت سفارشي س
در بازي هاي قبلي آنها را نديده ايد، وجه تمايز كرم هاي 
فعلي با كرم هاي قديمي است. سبك چند نفره  آن هم 
بسيار خوب طراحي شده است. هر چند جزيره هاي نبرد 
ــنايي ندارند، يك نقطه  ــاني كه با كرم ها آش براي كس
ــروع فوق العاده است، اما قديمي هاي اين سبك بايد  ش

وقتشان را جاي ديگري صرف كنند.
ــما را به  خود جلب  ــدا كرم ها توجه ش ــان ابت از هم
ــك اندازها،   ــوب بتوانيد از موش ــرد و بايد خ خواهند ك
ــاي بتون خور  ــار و ميمون ه ــفندهاي قابل انفج گوس
ــتفاده كنيد. در اينجاست كه روي تپه ها باال و پايين  اس
ــود تونل هاي امن  ــعله افكن ها براي خ مي پريد و با ش
ــت و تنها براي از بين  ــت مي كنيد. نبرد نوبتي اس درس
ــد و البته همين  ــمن يك دقيقه فرصت داري بردن دش
تاكتيك براي دشمنانتان نيز صادق است، بنابراين اين 
ــتقيم با  ــانس وجود دارد كه يك ضربه جانانه و مس ش
ــد كه زمان از  ــمن  بزني ــبال به زير چانه دش چوب بيس
دستش در رفته است و درست جلوي شما ايستاده و او 

را به انتهاي آسمان ها بفرستيد تا در دريا سقوط كند.
ــازي يك نفره آن 30 مرحله چالش برانگيز  بخش ب
دارد كه در 6 جزيره با ظاهرهاي مختلف انجام مي شود. 
ــا آخرالزماني  ــك مركز پس ــازي را در ي ــراي مثال ب ب
ــانيد و بايد بازي را در  ــته اي حضور به  هم مي رس هس
ــاي متروكه دنبال  ــتوايي و يخبندان ه ــاي اس جنگل ه
ــما تأثير  كنيد. در هر مورد خاص، محيط روي بازي ش
ــازي را به  نفع خود  ــراي اين كه ب ــذارد و حتي ب مي گ
ــتخدام كنيد تا  تمام كنيد، مجبوريد يك تك تيرانداز اس

شانسي براي بردن داشته باشيد.
يكي از ايده هاي جديد بازي، نقشه هايي است كه از 
ــمان مي افتد و گاهي اوقات در نقاط كامال غيرقابل  آس
ــا كمك آن يك  ــترس فرود مي آييد و مي توانيد ب دس

چوب بيسبال را به چيز خطرناك تري تبديل كنيد.
و صد البته كه سفارشي سازي قلب تپنده بازي هاي 
ــدان به كرم ها بايد  ــت و حاال عالقه من كرم ها بوده اس
ــه، كرم ها را  ــا گذراندن هر مرحل ــود ب بدانند كه مي ش
تغيير داد (و ماسك يا كوله پشتي به آنها داد). بنابراين 
ــبيه ماسك هاي  ــكي ش اگر عالقه داريد گريم تان ماس
ــن همان بازي مورد  ــناك هاكي به چهره بزند، اي ترس
ــي كردن تا آنجاست كه مي شود  ــت. سفارش انتظار اس
حتي رقص شادي كرم ها را هم تغيير داد و انتخاب كرد 
ــنگ قبري را براي كرم هاي كشته شده   كه چه  جور س
ــاط مثبت آن، طراحي  ــش بدهند. يكي ديگر از نق نماي

يك مرحله به شيوه مورد عالقه شماست. 
ــازي،  مي توانيد مهارت هاي خود را  جدا از كمپين ب
ــت زماني بيازماييد.  ــي معمايي يا با محدودي در مراحل

ــي بايد از ميان  ــا محدوديت زمان ــي از مراحل ب در يك
تونل هاي غار مانند عبور كنيد در حالي كه جت پك تان 
ــت يا در يكي از مراحل ديگر بايد با كمك  ــن اس روش
طناب نينجا بسرعت خودتان را به جاي ديگري برسانيد 
ــموم شما را از پا در نياورند. معماهاي بازي  تا مواد مس
ــده اند: در يكي از اين معماها  بايد  نيز خوب طراحي ش
دو دشمن را در يك نوبت از بين ببريد، در حالي كه در 
يكي از همين مراحل بايد دشمن ضعيف را با يك مين 
و يك مشت از بين ببريد. اگر هنوز به تمرين نياز داريد، 
ــده كه مي توان  يك حالت تمريني نيز در بازي تعبيه ش

همه سالح ها و توانايي ها را در آن آزمود. 
اين هشدار را بدهيم كه در بازي بايد انتظار مراحل 
ــيد. در مراحل اوليه بازي،  ــخت را داشته باش بسيار س
ــمنان قرار دارند و  ــتقيم در تيررس نگاه دش كرم ها مس
بسادگي مشاهده خواهيد كرد كه موشك چطور بر سر 
ــمن خوب  آنان فرود مي آيد. در مراحل بعدي بازي، دش
كرم هايتان را پيدا مي كند، هر چقدر هم كه خوب آنها را 
پناه داده باشيد، يك موشكي هست كه با كمك جريان 

باد روي صورت آن كرم نگون بخت فرو بيايد. 
ــره آنالين  ــت چند نف ــرد، 5 حال ــاي نب در جزيره ه
ــما را مشغول  ــاعت ها ش و آفالين دارد كه مي تواند س
كند. همان جنبه هاي عادي بازي در اينجا حضور دارند: 
ــن و قلعه ها كه عمليات  ــابقه، تراياثل بازي مرگبار، مس
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ولي اين خطر طوري است كه مي  توانيد مطمئن باشيد 
با كمي تمركز مرحله را رد خواهيد كرد. 

ــواره اعتماد  ــت و هم ــراي بازي فوق العاده اس اج
ــه بعدي در خود  ــي را براي انجام مرحل ــه نفس كاف ب
ــاس مي كنيد. اگر سوپر ميت بوي سخت تر شروع  احس
ــختي بازي ناگهان زياد مي شد، احتماال  ــد يا س مي ش
ــكوبازي چيزي جز  ــبك س ــراي عالقه مندان به س ب
ــا از آنجا كه بازي از نقطه  ــيلي محكم نبود؛ ام يك س
ــب شروع و نرخ دشوار شدن آن كامال با حساب  مناس
ــود، هر مرحله تنها به كمي تالش  و كتاب زياد مي ش
ــاز دارد. همچنين در اين بازي به نياز افرادي كه به  ني

ــه و چيزهاي مفيد معتقدند نيز پاسخ  جمع كردن توش
داده است. در اين بازي مي توان بانداژ  جمع كرد، وارد 
ــد و همچنين دنياهاي تاريك  نواحي پر پيچ و خم ش
ــانديد،  بعد از آن كه مراحل اوليه بازي را به اتمام رس

گزينه بسيار مناسبي خواهد بود.
طراحي مرحله در سوپر ميت بوي فوق العاده است. 
ــبك  ــي در بازي هاي اين س ــاي قديم ــان حقه ه هم
ــده اند: اره هاي چرخان،  ــي در اين بازي پياده ش بخوب
ــرخ و تيغ هاي شليك شونده.  گودال هاي گدازه هاي س
ــه اي در بازي پياده  ــن آيتم ها به  گون ــي كه اي در حال
ــده اند كه بازي بدون آن كه مسخره به  نظر برسد،  ش

چالش برانگيز باشد. 
ــواري آن به   ــب بازي در دش همچنين تعادل مناس
ــت. يكي  ــردكننده نيس ــت كه اصال دلس گونه اي اس
ــوي، يادگيري و  ــوپر ميت ب از مهم ترين جنبه هاي س
ــت. در يكي از  ــگام بازي اس ــترش توانايي ها هن گس
ــه غيرممكن  ــان اول بايد بپريد ك ــل بازي، هم مراح
ــد ده بار تالش  ــار يا چن ــد، چندين ب ــه  نظر مي رس ب
ــد كه بايد چه كار  ــد و هيچ تصوري هم نداري مي كني
ــب پريدن را پيدا مي كنيد،  كنيد، اما وقتي زمان مناس
ــوارترين حركات را هم با دقت  آن موقع مي توانيد دش
ــانيد. فتح مراحلي كه قبال ناممكن  كامل به اتمام برس
ــتتان مي آيد كه چقدر  ــت و كامال دس بودند دلپذير اس

هوشمندانه هر مرحله را طراحي كرده اند.
ــت. وقتي به  ــوپر ميت بوي عادي اس ــرگ در س م
ــت بار قبل  ــيد، شايد ده بيس ــوارتر مي رس مراحل دش
ــت  ــانيدن مرحله بميريد، اما اين شكس از به پايان رس
ــوپر ميت بوي موسيقي متن  ــت. س ــردكننده نيس دلس
ــريعي دارد كه مي تواند انرژي  خوب و با ضرباهنگ س
زيادي منتقل كند و هر آهنگ كه به  آرامي به آهنگ 
ديگر تبديل مي شود براي خود فضاي تازه اي دارد. از 
ــه و در يك موقعيت گرفتار  ــن رو اگر در يك مرحل اي
ــديد، اصال اذيت نخواهيد شد كه موسيقي تكراري  ش

روي اعصاب برود.
ــان ميت بوي تمام  ــل اين كه ج ــن به  دلي همچني
ــديد،  ــك مرحله گرفتار ش ــت، اگر در ي ــدني اس نش
ــه بخواهد بازي را  ــود ك ــي به آدم وارد نمي ش استرس

فراموش كند يا دست و پايش بلرزد.
حقيقتًا نمي شود فقط به همه جنبه هاي خوب بازي 
ــاره كرد. از مراحل تقريبا منصفانه آسان به دشوار  اش
ــرل فوق العاده و  ــا طراحي مراحل بي نظير و كنت آن ت
ــوان نتيجه گرفت كه قرار  ــيقي متن دلپذير مي ت موس

است با يك بازي استثنايي روبه رو باشيم.
GameSpot :منبع

بازي موبايل

بازى آنالين

قصه اي كه بايد گفته شود
ــك بازي جديد عرضه  ــر زمان كه TellTale ي ه
ــاس مي كند آن را حتما بايد بيازمايد.  مي كند، آدم احس
ــام و مكس، واالس و گروميت نيز  اين در مورد بازي س
ــي از يك سريال بودند  صدق مي كند. اين بازي ها بخش
ــتند. قصه جزيره  ــه تنها يك بار در آيفون حضور داش ك
ــيو  ــت كه از آرش ميمون ها يكي ديگر از اين بازي هاس

قديمي اين شركت بيرون آورده شده است. 
ــاده  ــري جزيره ميمون ها از آن ظاهر دو بعدي س س
ــه   بعدي تبديل شده است. آخرين بازي  به يك بازي س
جزيره ميمون هايي كه لوكاس آرتز ساخت، اصال شبيه 

بازي هاي قبلي نبود و نتوانست موفقيتي كسب كند.
ــن دزد دريايي  ــوود، اي ــراش تريپ ــاي گايب ماجراه
ــت.  ــيده اس ــل جديدي رس ــردل و جرات حاال به نس پ
صداگذاري هاي اصلي بازي در اين بازي نيز وجود دارد 
ــخصيت خود  ــاي جديد نيز خوب از پس ش و كاراكتره
برآمده اند و مي شود با نقش آنها در داستان ارتباط برقرار 
كرد.  صداگذاري بلند و واضح، جلوه هاي تصويري خوب 
و رواني بازي از ويژگي هاي آن هستند. براي آن دسته 
از عالقه مندان به اين سري كه تاكنون جزيره ميمون ها 
را امتحان نكرده اند، اين بازي نقطه آغاز مناسبي است. 

نژاد خود را انتخاب كنيد
ــاد آغاز شده است.  فس
ــاي فلزي ميرودين  هواپيم
ــيد  ــج خورش ــور پن ــر ن زي
ــد، اما با حمالت  مي درخش
ــيا  ــاري چون فيركس مرگب
ــت. هر چه  ــياه شده اس س

ــويد، درگيري  ــرزمين پرتهديد وارد ش بيشتر به اين س
ــتري پيدا مي كنيد. نيروهاي تاريكي دور هم جمع  بيش
ــده اند، به آنها مي پيونديد يا عليه شان مبارزه خواهيد  ش
كرد؟ يكي از دو سمت را انتخاب كنيد و بعد پويش هاي 
ــت سر بگذاريد. جنگ در حال  مختلف را با موفقيت پش

شروع شدن است. با دقت انتخاب كنيد:
دفاع از ميرودين، درختان مسي و ساختمان هاي زيباي 
ــتان ها محكم ترند و علف هايي كه در  فلزي كه از كوهس
اين سرزمين واقعا تيغ  هستند. انسان ها، الف ها، ودالكن ها 
و حتي نيم هايي كه شبيه زامبي هستند عليه فيركسيايي ها 
ــته خواهيد بود يا معتقديد  ــيده اند. جزو اين دس صف كش
سطح اين دنيا را نظام هاي بزرگ فاسد فرا گرفته است كه 
ــرانش نمي توانند زير پاي خود را نگاه كنند. اين دسته  س
ــوند و مي توانند اين تومور بدخيم را از  مدام قوي تر مي ش
ــاهد  ــاي در بياورند و خود بر جهان حكمراني كنند. ش پ
باشيد كه چطور پدر ماشين ها اين موجودات را از گوشت 
ناقصشان خارج مي كنند تا فيركسياي جديدي برپا كنند. 

براي انتخاب به نشاني زير برويد:  
http://www.kongregate.com/pages/
wotc-choose-your-faction

ازي

ــتند و هر كدام اين قابليت را  اصلي بازي چند نفره هس
دارند كه خود را در جدول بهترين كرم  بازهاي دنيا قرار 
ــور كرم ها را به  خود بدهيد. يكي از  دهيد و لقب امپرات
قابليت هاي جديد بازي در اين سبك، حالت تاكتيك آن 
است كه مي توانيد به اتاق جنگ برگرديد و ميدان نبرد 
ــروع بازي بررسي كنيد تا اگر مي خواهيد  را پيش از ش
ــه بگذاريد. بهترين ويژگي  اين  ــروع بازي تل پيش از ش
بازي چند نفره نيز اين است كه مي توانيد از كساني كه 

شكستشان مي دهيد، آيتم هاي مختلفي برنده شويد. 

ــاي  از ويژگي ه ــدام  ــا هيچ ك ــبختانه كرم ه خوش
ــت نداده اند. كرم ها كلماتي مثل  ــان را از دس دلپذيرش
ــمن نتواند آنها  ــه دش ــي ك ــل كننده!» را هنگام «كس
ــه  دليل تعداد كم  ــليك مي كنند و ب ــدف بگيرد ش را ه
ــدس بزنيد كه كرم تان  ــن عبارات، احتماال بتوانيد ح اي
ــن تفنگ هاي  ــد گفت. بهتري ــدي چه خواه لحظه بع
ــد كه مي توان از  ــاي قبلي در اينجا حضور دارن بازي ه
ــاره كرد كه  ــتي مقدس اش ــان آنها به نارنجك دس مي
ــرود مذهبي مي خواند. ماموريت هاي  هنگام شليك س
ــي دارند كه گاهي  ــره بازي نيز صحنه هاي خوب تك نف
ــوند.  ــب ش ــات مي توانند منجر به يك خنده مناس اوق
ــده اند،  تصاوير پس زمينه بازي خوب و زنده  طراحي  ش
اما حواس را پرت نمي كنند و جزيره ها با اشياي زيادي 

ازجمله هواپيماهاي به  زمين خورده يا كشتي هاي نيمه 
ــيقي البته بخوبي بقيه  ــده تزيين شده اند. موس غرق  ش

بخش هاي بازي نيست. 
با وجود اين ، جزيره هاي نبرد از چند مشكل كوچك 
ــت كه آدم  ــان لود بازي آنقدر زياد اس ــج مي برد:  زم رن
احساس مي كند يك كرمي مسافت صد متر را سريع تر 
ــگ بازي طي مي كند. همچنين يك باگ  از نوار لودين
احمقانه در بازي وجود دارد كه مدام تالش دارد بگويد 
 بتازگي مموري خود را عوض كرده ايد (كه نكرده ايد) و 
ــره خودكار را فعال كنيد. با وجود اين،  بايد قابليت ذخي
ــان مي دهد كه اين بازي مستقيما  جزيره هاي نبرد نش
ــده و از بستر ديگري به آن  براي پي اس پي طراحي ش
ــت. مي توان با بامپرهاي چپ و راست  منتقل نشده اس
ــه نقشه را با استيك نگاه  صفحه را زوم كرد و هر گوش
كرد. همچنين كرم و تفنگ هاي آن با كليد چهار جهته 
ــود و تريگر نقش دكمه اكشن را  ــته كنترل مي ش دس
ــور كه بايد  ــي دكمه ها هم همان ط ــازي مي كند. باق ب

باشند طراحي شده اند. 
ــرد باز هم به ــت؟ جزيره هاي نب ــا اين كافي اس  ام

17 نگارش قديمي تر خود رجوع كرده است. در اين بازي 
ــتيد. جزيره هاي  با هيچ اقدام خيره كننده اي مواجه نيس
ــعه آن به  ــت كه مدت ها پيش توس نبرد محصولي اس
 اتمام رسيده است و هم اكنون با ظواهر مختلف عرضه 
ــود. اطمينان مي دهيم كساني كه بازي كرم ها را  مي ش
تاكنون آزمايش نكرده اند، تجربه فوق العاده اي خواهند 
ــا احتماال تمايل  ــا بازيكنان با تجربه كرم ه ــت، ام داش

خاصي به خريد اين بازي نخواهند داشت. 
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سعيد نورى آزاد
ــود كه 40  ــارى ميالدى ب ــال ج ــت اوايل س درس
سالگى اينترنت را تبريك گفته و برايش جشن گرفتيم 
ــى و بلوغ در  ــانه نوعى پختگ ــالگى نش و گفتيم 40 س
ــت و بايد در انتظار رويدادهاى مهمى در  فرهنگ ماس

اين عرصه باشيم.
ــي مخابرات،  ــزارش اتحاديه جهان ــاس گ براس

ــمار كاربران اينترنت در سال جاري ميالدي  ش
از 2 ميليارد نفر فراتر رفته و به حدود يك سوم 

ــود. بنا بر  ــك مي ش ــان نزدي ــت جه جمعي
 ITU ــي مخابرات گزارش اتحاديه جهان
ــته و  ــال گذش ــران اينترنت در 5 س كارب
در مقايسه با جمعيت 9 / 6 ميليارد نفري 

جهان، 2 برابر شده اند.
ــزارش، از 226 ميليون  طبق اين گ
ــال جاري،  ــد اينترنت در س كاربر جدي
ــورهاي در حال  162 ميليون نفر از كش
ــعه هستند كه نرخ رشد آنها اكنون  توس
باالتر است. تفاوت 3 برابرى كشورهاى 
ــورهاى كمتر توسعه  ــعه يافته با كش توس

ــدن است، اما تا پايان  يافته در حال كم ش
ــالدي 71 درصد از جمعيت  ــال جاري مي س

ــعه يافته در مقايسه با 21  در كشورهاي توس
ــعه، آنالين  ــورهاي در حال توس ــد در كش درص

خواهند بود.
ــى به اينترنت عامل  در اين گزارش، تفاوت دسترس
مهمى براى توجيه تفاوت بهره اقتصادى كشورها دانسته 
ــت. ITU در راهكارى اعالم كرده كشورهاي  شده اس
در حال توسعه بايد دسترسي به اينترنت پرسرعت را به 
عنوان ابزار حياتي براي رشد اقتصادي افزايش دهند. با 
ــه با  ــه به اين كه 65 درصد از مردم اروپا در مقايس توج
ــد در قاره آمريكا، 6 / 9 درصد در آفريقا و 9 / 21  55 درص

ــيا و اقيانوسيه آنالين هستند، دسترسي به  درصد در آس
اينترنت در نقاط مختلف متفاوت است.

در اين گزارش به مواردى براى رفع نقص دسترسى 
اشاره شده و اين گونه آمده است: دسترسي به اينترنت 
ــي براي  ــاي عموم ــل كار و مكان ه ــدارس، مح در م
ــعه بسيار اساسي است زيرا در  كشورهاي در حال توس
اين كشورها تنها 5 / 13 درصد از افراد در مقايسه با 65 
ــورهاي توسعه يافته، در خانه به اينترنت  درصد در كش

دسترسي دارند.
وضعيت ما چگونه است؟

ــت در ايران به صورت  ــال 75 كه اينترن از حدود س
ــاص زيربنايى، ديگران  ــد و بجر موارد خ تجارى درآم
ــد، موضوع توليد محتوا در  ــتند به آن بپيوندن هم توانس

اينترنت به زبان فارسى مطرح شد.
طبق گزارش مركز تحقيقات مخابرات ايران، حجم 
ــزارم كل وب جهان  ــى يك ه توليد محتواى وب فارس
ــايت هاى خبرى و شبكه هاى  است. وبالگ نويسان، س
ــاى اين توليد محتوا  اجتماعى هرچند محدود، محوره

بوده اند. 
در مورد سايت هاى دولتى نيز مى توانيم بگوييم تنها 
ــت كه  ــان اس واحدهاى فعال آنها، روابط عمومى هايش

فعاليت آنها نيز محدود به اخبار داخلى سازمان هاست و 
محتواى جدى توليد نمى كنند.

ــراون آمريكا كه  ــگاه ب ــاالنه دانش ــاى س گزارش ه
ــهور  ــگاهى مش به وبومتريك webometrik دانش
ــيار پايينى را براى دانشگاه هاى ايران  است، جايگاه بس
ــگاه تهران داراى رتبه  ــان داده و از ايران تنها دانش نش
ــت و ساير دانشگاه ها در رتبه هاى چند هزار  زير هزار اس

قرار دارند. 
دسترسى ما به اينترنت چگونه است؟

ــه جهانى مخابرات ــزارش آى تى يو ـ اتحادي  در گ
ــي از مهم ترين مكان ها  ــده كه مدارس يك راه دور ـ آم
ــن رو طرح  ــتند، از اي ــى به اينترنت هس ــراى دسترس ب
مدارس ديجيتال در ايران با آب و تاب زيادي مطرح شد 
كه به  رغم گذشت چند سال از آغاز اين طرح، اوايل سال 
ــاخص  ــارى مجمع جهانى اقتصاد، ايران را از نظر ش ج
ــى به اينترنت در مدارس بين 139 كشور جهان  دسترس
ــلند بهترين  ــرار داد. در اين رده بندى ايس در رده 114 ق
وضعيت را دارد، استونى و سوئد نيز رده هاى دوم و سوم 

را به خود اختصاص داده اند.
 همچنين كشورهاى قطر، سنگاپور، هلند، سوئيس، 
ــگ و دانمارك نيز به ترتيب چهارم تا  تايوان، هنگ  كن

دهم شده اند. 
ــورهاى عمدتا  ــران در اين رده بندى باالتر از كش اي
ــيايى و آمريكاى التين قرار گرفته  آفريقايى و بعضا آس
و در منطقه خاورميانه فقط از كشور سوريه رتبه بهترى 
ــن رده بندى مى توان  ــت. در قعر اي ــت آورده اس به دس
نام كشورهايى مانند بروندى، چاد، آنگوال، بوركينافاسو، 
ــوريه و  ــوتو، س ــرقى، بنگالدش، لس پاراگوئه، تيمور ش

موريتانى را مشاهده كرد.
ــوزش و پرورش،  ــطه وزير آم معاون آموزش متوس
موانع اين عقب ماندگي را عدم ايجاد زيرساخت توسط 
مخابرات مى داند. چندي پيش سحرخيز در گفت وگويى 
با فارس ضمن گاليه از وزارت ارتباطات، پيشنهاد آنها 
ــمند در مناطق شمال  ــه هوش براى اجراى طرح مدرس
ــت و گفت:  ــى دانس ــران را دور از عدالت آموزش ته
ــتاها و مناطق  «براى اجراى اين طرح بايد به روس
ــكالت  ــه داراى مش ــود ك ــيه اى توجه ش حاش
ــتند، نه مناطقى كه مشكلى در اين زمينه  هس
ندارند.» مديرعامل مخابرات نيز همان زمان 
ــتفاده كاربران از زيرساخت هاى  از عدم اس
ــه خبرگزاري مهر  ــى گاليه كرد و ب ارتباط
ــور ما از لحاظ زير ساخت هاى  گفت: «كش
ــور هاى  ــه چندانى با كش ــال فاصل ديجيت
پيشرفته دنيا ندارد و طبق بررسى اتحاديه 
ــى مخابرات از اين حيث تنها 18 ماه  جهان
نسبت به متوسط جهانى عقب است، اما از 
لحاظ شكاف ديجيتال 10 سال عقب تر از 

آنهاست».
قيمت اينترنت در كشور ما

ــى به اينترنت در  ــط دسترس به طور متوس
ــورى مثل انگلستان براى هر 8 مگابيت 15  كش
ــت و همين ميزان براى  ــد (25 هزار تومان) اس پون
مصرف كننده ايرانى در بهترين حالت حدود 2 ميليون 

تومان هزينه دارد.
ــى هم چندان نمى شود  درباره قيمت و نوع دسترس
ــررات، تعرفه  ــازمان تنظيم مق ــون س ــخن گفت؛ چ س
ــع اينترنت نظارت  ــوه توزي ــد، اما به نح ــم مى كن تنظي
ــده اينترنت،  ــركت هاى توزيع كنن ــد بنابراين ش نمى كن
ــف و فرمول هاى  ــتراكى را با قيمت مضاع ــوط اش خط
ــاخته عرضه مى كنند و در اين ميان، تنها كسى  خودس
كه متضرر مى شود، مشترى است. تخفيف هاى گاه گاه 
ــترى ندارد و مثل  وزارت ارتباط نيز تاثيرى به حال مش
قالب يخى كه در دست چندين واسطه مى گردد، چيزى 

نصيب مشترى نمى شود. 
ــاله  ــاى پنج س ــتاوردهاى برنامه ه ــي، دس از طرف
ــت كه در  ــف در اين زمينه روبه روس ــور نيز با ضع كش
ــور،  ــى موارد با تغيير تعريف كاربر اينترنت در كش بعض
ــت. در اين باب آمار بيش از  ــده اس  آمار مبهمى ارائه ش
32 درصدى وزارت ارتباطات در رابطه با نفوذ اينترنت، 
ــركت فناورى اطالعات و مركز  با آمار 11 درصدى ش
آمار تامل برانگيز است. در يك نگاه، كاربر كسى نيست 
كه سالي يك بار به هر طريقى از اينترنت استفاده كند، 
ــت كه هميشه آنالين باشيد يا اين كه  فرق بسيارى اس
ــراى ثبت نام كنكور  ــالى يك بار از كافى نت محل ب س

استفاده كنيد!
از اين صحبت ها كه بگذريم، رشد فرهنگ اينترنت 
ــبد هزينه خانواده  ــدن جايگاهي براي آن در س و باز ش
ــره با اينترنت كه  ــن انجام حداقل امور روزم و همچني
ــدد اينترنت موبايل و فناورى هايي مانند وايمكس  به م
دست يافتنى شده، روزنه اميدى را براى آينده ديجيتال 

كشور باز كرده است.

نگاهى به زيرساخت ارتباطات در دنياى فناورى اطالعات

ـ پايانى000 / 00 0 / 000 / 2 نفر آنالين
بخش هفتم 
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ــدى خود را  ــرويس ج ــت كه س آن اليو، چندى اس
ــت راه اندازى  ــبات ابرى اس كه مبتنى بر فناورى محاس
ــول كه به تلويزيون متصل  كرده است. اين ميكروكنس
ــود، هر تلويزيونى را مى تواند به يك دستگاه بازى  مى ش
ــرويس مى تواند بازى ها  «در لحظه» تبديل كند. اين س
ــه كامپيوترهاى مجهز به ويندوز يا مك تبديل كند.  را ب
ــى اين است كه اغلب  ــكالت چنين سرويس يكى از مش
ــتم  كاربران و مصرف  كنندگان در مورد مزاياى اين سيس

اطالعات كافى ندارند. 
ــته، اين مساله كه بتوان آخرين بازى ها  در دهه گذش
ــك و بدون خريد آن بازى و پيش نياز  را با نهايت گرافي
ــتم انجام داد، كامال يك  ــخت افزارى و ارتقاى سيس س
ــث دزدى (Pirating) پيش آمد  ــپس بح رويا بود. س
ــرويس هايى همچون Steam به  وجود آمد.  و ديگر س
ــته هاى فيزيكى مرتبط با آنها  ــك هاى بازى و بس ديس
ــاى قابل دانلود  ــدند و با محتواه كم كم از دور خارج ش
ــا اوج گرفتن  ــال جارى و ب ــدند. اوايل س ــن ش جايگزي

ــبات ابرى، اعالم شد كه براى بازى كردن نه تنها  محاس
ــك  نيست، بلكه به دانلود بازى ها و  نيازى به خريد ديس
حتى تهيه پيش نياز سخت افزارى از جمله كنسول، كارت 

گرافيك و... نيازى نيست.
ــير استفاده از  ــت زمانى حدود 10 سال، مس با گذش
ــگاه، تهيه  ــاى كامپيوترى به جاى رفتن به فروش بازى ه
ــپس بازگشت و انجام  ــول يا بازى كامپيوترى و س كنس
ــه مى توان با آن  ــود به چيزى ك آن بازى، تبديل مى ش
ــتر كامال مجهز  ــر كامپيوتر و تلويزيونى را به يك بس ه
ــل كرد. به اين ترتيب، براى  بازى هاى كامپيوترى تبدي
لذت بردن از يك بازى كامپيوترى نيازى به هزينه چند 
هزار دالرى براى به  روز نگه داشتن سيستم كامپيوترى 

يا چند صد دالرى براى تهيه كنسول نيست.
ــر خانگى كه در چند دهه  صنعت بازى هاى كامپيوت
اخير با رشد فزاينده اى روبه رو بوده است، به دليل وجود 
رقابت زياد در اين عرصه، جاى كمى براى اشتباه و خطا 
باقى گذاشته است و آن اليو آشكارا متوجه چنين چالشى 
ــت. با وجود چنين سرويسى، كسانى كه به بازى هاى  اس
ــد، مى توانند بازى هاى خود را از  كامپيوترى عالقه دارن

هر كنسولى كه تمايل دارند، تهيه كنند. 
ــرى از دو بخش كلى  ــازى كامپيوت ــتم ب ــن سيس اي
ــكيل شده است. نخست يك جعبه كوچك كه اندازه  تش
ــراى راه اندازى  ــت و ب ــك قابل حمل اس يك هاردديس
ــه تلويزيون وصل  ــت كابل HDMI آن را ب كافى اس
كرد و كابل شبكه را به روتر اينترنت. اين سيستم نه تنها 
ــاده اى دارد، بلكه كامال قابل حمل است. دوم،  نصب س
دسته بى سيم آن است كه بدرستى طراحى شده و چيزى 

ميان دسته PS3 و دسته اكس باكس360 است. 
اين سرويس حتى بحث تعامل آنالين را هم بهتر از 

ديگر بسترهاى بازى هاى كامپيوترى پياده كرده است.
ــرويس مى توان به البى  ــال، در اين س به عنوان مث
ــيوه بازى ديگر بازيكن ها را  بازى هاى مختلف رفت و ش
تماشا كرد يا حتى به آنها كمك كرد تا بتوانند يك مرحله 
ــتم هاى فعلى  ــد. در حالى كه در سيس ــاص را رد كنن خ
ــاى كامپيوترى، اين كار كامال مبتنى بر امكاناتى  بازى ه

است كه داخل يك بازى پياده سازى شده است.
همانند ديگر سيستم هاى محاسبات ابرى، اصلى ترين 
ــال اينترنت  ــرويس، اتص ــتفاده از اين س عامل براى اس

ــتفاده يك  ــده اينترنت براى اس ــت. ميزان توصيه ش اس
ــتر، 5 مگابيت بر ثانيه و براى  ــون 40 اينچ و بيش تلويزي
ــاى بين 30 تا 40 اينچ، 4 مگابيت بر ثانيه و  تلويزيون ه
براى نمايشگرهاى كمتر از 30 اينچ، 3 مگابيت بر ثانيه 

توصيه شده است. 
در فناورى بازى هاى كامپيوترى مبتنى بر محاسبات 
ابرى، براى يك بازى از چندين سرور كامپيوترى استفاده 
ــازى به تهيه  ــازى مى كنند ني ــانى كه ب ــود و كس مى ش
ــرور است كه گرافيك بازى را  سخت افزار ندارند. اين س
راندو مى كند و سپس نتيجه آن را همانند يك پخش زنده 
ــر مى گرداند. اين انتقال جريان داده،  ويدئويى به كاربر ب
ــان و با دريافت اطالعات كنترلى  كامال به صورت همزم
ــوى دسته كاربر انجام مى شود و به جاى پردازش در  از س

كنسول كاربر، در يك سرور اين امر امكان مى پذيرد.
ــت كه يك شركت ديگر با نام  نكته جالب تر اين اس
ــه را كامال به  ــت همين تجرب ــالش اس OTOY در ت
ــچ پالگينى پياده  ــت وب و بدون نصب هي ــورت تح ص
ــركت هايى  ــد. بزرگترين چالش پيش روى چنين ش كن
ــرويس، اتصال اينترنت غيرقابل  ــترش اين س براى گس
ــرويس، نمى توان  ــت، چراكه در اين س اتكاى فعلى اس
ــاله اى به نام تاخير گذشت و بايد از زمان فشردن  از مس
ــان عكس العمل كاراكتر موجود در بازى  يك كليد تا زم

تاخيرى نزديك به صفر وجود داشته باشد.
آن اليو اين كار را از طريق يك الگوريتم فشرده سازى 
تصوير انجام مى دهد. در صورتى كه بازيكن در فاصله اى 
ــد، اين  ــته باش ــرور قرار داش كمتر از يك هزار مايلى س
ــت كه براى چشم انسان  تاخير كمتر از 80 ميلى ثانيه اس
ــت.در اين فاصله، OTOY در تالش  قابل تصور نيس
ــازد كه بتواند در يك ثانيه هزار  ــت ابركامپيوترى بس اس

تريليون عمليات انجام بدهد. 
ــبات ابرى نيز  ــه از محاس ــه اين زاوي ــى ك در صورت
جوابگو باشد، باز هم نمى توان انتظار داشت كه يك شبه 
ــاى كامپيوترى به صنعتى كامال مجازى  صنعت بازى ه
تبديل شوند. براى مطالعه بيشتر در مورد كنسول آن اليو 

و اين موضوع به نشانى هاى زير مراجعه كنيد:
www.onlive.com
www.redherring.com/home/25965
articles.cnn.com/2010-06-16/tech/
e3.cloud.gaming_1_video-games-
playstation-network- electronic-enter-
tainment-expo?s=PM:TECH
www.gamesradar.com/f/onlive-
review/a-2010112214235362085

ــى برگزار  ــكو كنفرانس ــارى در سانفرانسيس ــنبه هفته ج ــوگل سه ش گ
ــتم عامل گوگل كروم را  ــد كه در آن تيم كروم به احتمال زياد سيس  مى كن

معرفى خواهد كرد.
ــبت به ارائه نگارش كامال  ــه گزارش PCMAG، انتظار مى رود نس ب
ــد. سيستم عامل گوگل  ــتم عامل مجهزتر باش اوليه گوگل كروم، اين سيس
ــريع تر كاربر را  ــت كه هر چه س  كروم تنها يك هدف دارد و آن هم اين اس

به  سمت وب سوق دهد تا از سرويس هاى تحت وب استفاده كند.
ــاندار پيچاى، معاون بخش مديريت محصوالت گوگل پيشتر اعالم  س
ــال 2010 و با عرضه سيستم عامل گوگل كروم،  كرده بود كه در انتهاى س
ــبات ابرى منتقل خواهد شد. به اين  تمام فعاليت ها كم كم به فضاى محاس
ــتفاده مى كنيم، از بين رفته و  ــخت افزارى كه از آن اس ترتيب، حتى اگر س
ــا، نرم افزارها و آخرين  ــن صورت تمام داده ه ــود، در اي يكى ديگر تهيه ش

تغييرات موجود در سيستم همانند سابق باقى خواهد ماند.
ــخص نشده كه آيا گوگل اين سيستم عامل را (كه بيشتر براى  هنوز مش

ــا عنوان گوگل  ــت) روى نت بوك هاى ب ــده اس نت بوك ها هدف گرفته ش
ــكارى خواهد كرد.  ــه توليد آنها هم ــركتى در زمين ــر مى كند يا با ش منتش
ــى  ــر و اچ تى س گزارش ها پيش از اين حاكى از آن بوده كه دل، اچ پى، ايس

مى توانند شركاى بالقوه گوگل باشند.
ــتگاهى بزرگتر از  ــتم عامل را روى دس ــار مى رود گوگل اين سيس  انتظ
ــش و تايپ كردن روى نت بوك ها  ــك نت بوك معرفى كند، چرا كه نماي ي

بسيار دشوارتر از لپ تاپ هاست. 
ــت، اما در  ــاى اعالم كرد كه تمركز اصلى گوگل بر نت بوك ها اس پيچ
نهايت سراغ لپ تاپ ها و دسكتاپ ها مى رود. هر چند كه اين اتفاق در سال 
ــته اعالم  ــميت مديرعامل گوگل ماه گذش ــد افتاد. اريك اش 2010 نخواه
كرده بود: «سيستم عامل كروم، سيستم عاملى است كه فضاى نت بوك هاى 

امروزى را هدف گرفته است. 
ــتم عامل رايگان و منبع باز است، مردم مى توانند از  از آنجا كه اين سيس
ــتفاده كنند، اما من فكر مى كنم براى اين كه نقش  آن براى تبلت ها نيز اس

اصلى گوگل كروم را نشان بدهيم، هنوز زود است».
همچنين ممكن است در اين كنفرانس از فروشگاه گوگل نيز پرده بردارى 
شود. در ماه مي گذشته، پيچاى به خبرگزارى ها اعالم كرده بود كه بزودى 

گوگل از فروشگاه گسترده خود پرده بردارى خواهد كرد.

انتظار براى سيستم عامل گوگل
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از محاسبات ابرى تا بازى هاى رايانه اى



يكشنبه 5  دي 1389 / شماره  12313

Graphic
گرافيك

سيدحسن حسـينى از گچساران ـ هارد قبلى من به علت ضربه دچار 
نقص فنى شد و مجبور شدم هارد خود را با يك هارد كاركرده عوض كنم. 

حال دو مشكل برايم پيش آمده است:
اول ايـن كه هنگام روشـن شـدن سيسـتم، زمـان زيـادى (حدود 2 
دقيقه) طول مى كشـد تا اطالعات اوليه سيسـتم نشـان داده شده و وارد 
ويندوز (اكس پى) شـود. ديگر اين كه بـراى باال آمدن ويندوز، حتما بايد 
سـى دى ويندوزم درون درايور سى دى باشد (سى دى بوتيبل) و بدون آن 
 وينـدوز باال نمى آيد.  (مـدل هارد قبلى ام را نمى دانم اما هارد جديدم مدل 
WDC WD800BB-00JHC0 است و سيستمم هم تقريبا قديمى 

است و از هاردهاى ساتا پشتيبانى نمى كند.)
ــدارد. بايوس  ــاط چندانى با نوع هارد ن ــكلى كه عنوان كرديد ارتب مش
 Device ــد و به عنوان ــناخته باش ــتم را كنترل كنيد كه هارد را ش سيس
ــد. با توجه به اين كه براى باال آمدن بايد  ــده باش اول براى بوت انتخاب ش
ــمت (ترتيب بوت سيستم) را حتما  ــى دى بوت در سيستم باشد، اين قس س

كنترل كرده و در پايان از نصب درست ويندوز نيز اطمينان حاصل كنيد.

ـ چند وقتي اسـت وقتى اينترنت اكسـپلورر را باز مى كنم به هيج وجه 
صفحـات را باز نمى كند و ارور مى دهد. دو ورژن را نصب كردم برنامه باز 
مى شـود، اما هيچ صفحه اى را باز نمى كند. آيا بايد ويندوز را عوض كنم؟ 

چطور مى توانم كل برنامه را غير از add or remove حذف كنم؟
ــب ترى داده  ــخ مناس ــال مى كرديد، پاس چنانچه متن پيغام خطا را ارس

ــد. ولى براى حذف برنامه بايد از Add or Remove اقدام كنيد.  مى ش
اما با روش زير مى توانيد اكسپلورر را براحتى دوباره نصب كنيد.

 Start ــى دى رام قرار دهيد. از منوى ــى دى ويندوز را درون س ابتدا س
ــر را تايپ و تاييد  ــاب كنيد و يكى از عبارت هاى زي ــه Run را انتخ گزين

كنيد:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultIn-
stall 132 C:\WINDOWS\inf\ie.inf
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultIn-
stall 132 C:\WINDOWS\inf\iereset.inf

دقت كنيد كه C درايوى است كه ويندوز روى آن نصب است.
امير از سـقز، كردستان – مى خواستم بدانم با فعال كردن كدام گزينه 
در كانكشـن ديال آپ مى توانـم صداى بيپ مودم را فعـال كنم تا هنگام 

كانكت شدن از وضعيت موجود مطلع شوم؟
ــت اين روش اندك تفاوتى داشته باشد.  با توجه به نوع مودم ممكن اس
ــار  دوب  Network Connections روى   Control Panel از 
ــت كرده و گزينه  ــد. روى Connection موجود كليك راس كليك كني
Properties را انتخاب كنيد. حال روى گزينه General كليك كرده 
ــه Con�gure روى Modem Con�gurations كليك  و از لب
ــه Enable Modem Speaker را بزنيد. در بعضى  كنيد. تيك گزين
مودم ها اين قسمت به صورت دستگيره اى است كه چنانچه آن را به سمت 

راست بكشيد، صداى مودم بيشتر مى شود.

بهـرام جليـل زاده از بنـاب - مـن قبـال وقتـى ايميل هاى خـود را در 
hotmail چك مى كردم، مسـتقيم بعد از زدن پسـورد به محيط مى رفتم 
 hotmail highlights ولـى چند وقتى اسـت كـه اول به يـك صفحـه
مـى رود و بايـد inbox را در بـاال بزنم تـا به محيط برود. چنـد ايميل در 
قسـمت junk داشـتم كه با آمدن اين وضع پاك شـدند و مى دانم براى 
 junk نامه مى آيد ولى نشـان نمى دهد. موقع زدن junk من به قسـمت

اين پيغام مى آيد:
You don't have junk here (hooray!) Microsoft Smart-
Screen is working to keepit out of your inbox, too

ــويد، در اختيار  ــه وارد ميل باكس خود ش ــز اين كه چگون ــت عزي دوس
ــط خود  ــاره فرموديد توس ــت و تغييراتى كه اش ــركت ارائه  كننده آن اس ش
شركت ارائه  دهنده سرويس ايجاد شده است. Junk ها نيز به طور خودكار 
ــيوه جديد دستيابى به ايميل  ــوند و ارتباطى به ش پس از مدتى حذف مى ش

شما ندارد.

فرشـيد از شـيراز ـ دو فايل در درايو سى فايل سيسـتمى كامپيوترم 
وجود دارد بـه نـامhiber)l.sys. page)le.sys كـه آنتى ويروس اويرا 
نسـبت به اين دو فايل هشـدار مى دهد و اين فايل ها نه حذف مى شـوند 
ونه آنتى ويروس مى تواند آنها را اسكن كند. مى خواستم بدانم كه اين دو 

فايل ويروس است يا نه؟ ويندوز را هم عوض كردم ولى پاك نشد.
ــته به اين پرسش پاسخ داده شده  ــماره هاى گذش با وجود اين كه در ش

است، براى چندمين بار و به طور خالصه به آن اشاره اي مى كنيم. 

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ

در نمايش تصاوير به  صورت ديجيتال، بخصوص در 
عكاسي، كاليبره كردن مانيتور براي نمايش رنگ واقعي 
ــت. در واقع كاليبره شدن درست  هر فايل امر مهمي اس
ــمار مي رود،  ــزام در صنعت چاپ به  ش ــور، يك ال مانيت
ــاي الزم و حياتي براي  ــي از ابزاره ــوص كه يك بخص

موفقيت در اتاق تاريك ديجيتال است.
ــي را كه باعث  ــه مي خواهيم نكات كوچك ــن هفت اي
مي شود رنگ هاي موجود در مانيتور به رنگ هاي واقعي 

نزديك تر شوند، با هم بررسي كنيم.
مانيتور و كاليبره سخت افزاري

ــد زير نور  ــد و نباي ــد در نور محيط باش ــور باي مانيت
ــد. نقاط تاريك صفحه بايد به  ــتقيم و قدرتمند باش مس
چشم نيز تاريك برسند. براي رزولوشن تصوير، باالترين 
رزولوشن را انتخاب كنيد، مگر آن كه متن خيلي كوچك 
ــتفاده مي كنيد،  ــد. اگر از مانيتور LCD اس به  نظر برس
راهنماي آن را بخوانيد و به  دنبال رزولوشن پيش فرض 
ــن  ــد و كامپيوتر را با اين رزولوش آن (Native) بگردي

تنظيم كنيد.
ــان در حالت  ــور كامپيوترت ــيد كه مانيت مطمئن باش
high color يا 24 بيت تنظيم شده است. در ويندوز 
اكس پي مي توان با كليك راست روي دسكتاپ و انتخاب 
ــد. براي ويندوز  گزينه Properties اين را متوجه ش
ــكتاپ كليك راست كرده و  ــتا و 7 روي صفحه دس ويس
ــه Screen Resolution را انتخاب كنيد. اگر  گزين
ــي شما 16 بيت است، نمي توان عمليات  وضعيت نمايش
ــروع حداقل 15 يا  كاليبره كردن را انجام داد. پيش از ش
ــور كار كند تا به  اصطالح گرم  ــه بگذاريد مانيت 30 دقيق
ــويد كه بازتابش، نماد نور يا  ــود. همچنين مطمئن ش ش
ــود ندارد. اتاق نبايد خيلي  تابش آفتاب روي مانيتور وج
ــط نبايد خيلي در  ــي نور آمبينس محي ــد؛ ول تاريك باش
ــاپ يك تصوير با  ــش دخالت كند. مرحله بعدي چ نماي
ــت. يك عكس در روز روشن و  يك پرينتر حرفه اي اس

ــتي با رنگ معمولي دارد، انتخاب و  از شخصي كه پوس
ــا باالترين كيفيت ممكن و بهترين كاغذ روغني  آن را ب
پرينت كنيد. حال بگذاريد تصوير در يك جاي خشك و 
خنك، خشك شود. يادتان باشد آن را زير نور آفتاب قرار 
ــپس كنترل هاي روشنايي و كنتراست مانيتور  ندهيد. س

خود را باز كنيد و به نشاني زير برويد: 
http: /  / www.photofriday.com / calibrate.php

ــراي كاليبره كردن  ــزار رايگاني ب ــايت اب اين وب س
ــت. حاال فايلي را كه پرينت كرده ايد، باز كنيد  تصوير اس
و تصوير ديجيتال را درست كنار تصوير پرينت  شده قرار 
ــطوح رنگي مانيتور، روشنايي و كنتراست را با  دهيد. س
ــابه برسيد. اين  ــه كنيد تا به حداكثر وجه تش آن مقايس
مرحله از ماجرا كامال زمان بر است، بنابراين عجله نكنيد 

و خوب تمام طيف هاي رنگي را بررسي كنيد.
ــردن مي توانيد از نرم افزارهايي چون   براي كاليبره ك
ــا  ي   QuickGamma،،Apple ColorSync

Monica استفاده كنيد.
ــر حياتي در حرفه تان  ــر دقت رنگ مانيتور يك ام اگ
است، بهتر است يك كالري متر نيز تهيه كنيد (دستگاهي 
ــور مي خواند). همچنين بهتر  ــه رنگ واقعي را از مانيت ك

است هر 2 يا 4 هفته يك بار كاليبره كنيد.
 ICC پروفايل هاي

پروفايل هاي ICC راه مطمئني براي كاليبره  كردن 
ــع فايل هايي  ــن پروفايل ها در  واق ــمار مي آيند. اي به  ش
هستند كه براي هر دستگاه به طور خاص ساخته شده اند 
و اطالعات كافي در مورد نحوه توليد رنگ آن دستگاه را 
در برمي گيرند. ابزارهاي كاليبره كردن مانيتور، اسكنرها، 
 ICC ــا و دوربين هاي ديجيتال از پروفايل هاي پرينتره
استفاده مي كنند تا تمام اين دستگاه بتوانند به يك زبان 

(از نظر رنگ) با يكديگر صحبت كنند.
ــود چند تصوير  ــردن نرم افزاري، مي ش ــا كاليبره ك ب
ــرف كرد. پس از  ــان را برط ــابه را ديد و ايرادهايش مش

ــك پروفايل  ــي مانيتور، مي توان ي ــره كردن نهاي كاليب
ــي احتمال دارد بتوان با  ــراي آن ايجاد كرد. حت ICC ب

پروفايل هاي عمومي بهترين نتيجه را گرفت.
كاليبره كردن پرينتر

براي كاليبره كردن پرينتر بايد از يك فتومتر استفاده 
ــخيص رنگ چاپ شده به كار مي رود.  كرد كه براي تش
ــامل  ــق چارت رنگي كه ش ــن مي توان از طري همچني
ــود، رنگ هاي  ــخص CMYK مي ش ــاي مش رنگ ه
ــط فتومتر را با رنگ هاي چاپ  تشخيص داده شده توس

ــه كرد. ايجاد يك پروفايل  ــط پرينتر مقايس ــده توس ش
ــه كاغذي، الزامي  ــر تركيب ديجيتال ب كاليبره براي ه
ــود به  جاي فتومتر از يك اسكنر  ــت. همچنين مي ش اس

كاليبره استفاده كرد.
ــن ديجيتال و  ــردن مانيتور، پرينتر، دوربي كاليبره ك
ــته به نوع حرفه شما و اين كه  ــكنر الزامي است. بس اس
ــد، عمل كاليبره  ــت رنگ ها در حرفه تان چقدر باش اهمي
ــك اجراي كوچك چند دقيقه اي به  كردن مي تواند از ي

يك پروسه كامال جدي و با هزينه باال بدل شود.

كاليبره كردن مانيتور

اتاق تاريك ديجيتال
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programming
برنامه نويسي

ــه به  ــود دارد ك ــام Hibernate وج ــا ن ــى ب ــدوز xp قابليت در وين
ــن وضعيت قبلى  ــتم، آخري ــك آن مى توان بدون خاموش كردن سيس كم
ــدوز در فايلى به نام ــوط به وين ــن اطالعات مرب ــرد. تمام اي ــى ك  را بازياب
 hiber�l.sys ذخيره مى شود كه ويندوز با كمك آن، آخرين وضعيت را 
 بازيابى مى كند. براى از بين بردن آن مى توانيد از Control Panel گزينه

ــه Hibernate را انتخاب  ــاب كرده و لب  Power Option را انتخ
ــتم راه اندازى  كنيد. تيك گزينه Enable را برداريد. براى بار بعد كه سيس
ــود. Page�le.sys نيز فايلى  ــود، اين فايل خودبه خود پاك مى ش مى ش
ــت كه ويندوز براى انجام عملياتى خاص (Virtual Memory) از  اس
آن استفاده مى كند (در حقيقت ويندوز از بخشى از هارد به عنوان رم موقت 
ــتفاده مى كند). البته مى توانيد اين فايل را نيز به ترتيب زير، پاك كنيد.  اس

(چنانچه رم سيستم شما كم است، اين كار توصيه نمي شود.)
ــرده و Properties را  ــت ك روى My Computer كليك راس

انتخاب كنيد. حال لبه Advanced و سپس.
 Performance Settings را انتخاب كنيد. لبهAdvanced  را 
ــد. براى هر درايو مى توانيد مقدار حافظه مورد نظر را وارد يا با انتخاب  بيابي
No Paging File اين قابليت را غيرفعال كنيد. بنابراين نگران نباشيد، 

اين فايل ها ويروس نيستند.
صالح الدين دانه زن از سـقز ـ 1- هنگام باال آمدن ويندوز، اين پيام 

ظاهر مى شود:
checking file system on F:the type of the file system 
is NTFS. 

درايو F شـامل موزيـك و 568 مگابايت فضاى خالى اسـت. چند بار 
وينـدوز عوض كـردم (3 وxp2 ) و با انواع آنتى ويروس ها اسـكن كردم 
ولى هر دفعه با روشن شدن كامپيوتر اين پيام ظاهر مى شود. 2- چگونه 
مى توان هنگام پخش يك موسـيقى، عكسى دلخواه را در قسمت راست 
Media Player11 قـرار داد، در صورتى كه Show List Pane در تب
 Library/Advanced Tag Editorفعال باشد. از راه  Now Playing
امتحـان كـرده ام ولى عكس در قسـمت Play List قـرار نمى گيرد. 3- 
چگونه مى توانNod32  را به منوى راسـت كليك در درايوها و پوشـه ها 

اضافه كرد؟
ــت هارد سيستم (در درايو F) دچار مشكلى شده باشد. با  1- ممكن اس
استفاده از دستور CHKDSK سيستم، هارد را كنترل مى كند. با استفاده 

از پارامترهاى مختلف اين دستور مى توانيد هارد سيستم را كنترل كنيد:
chkdsk [volume:][[Path] FileName] [/f] [/v] [/r] [/x] 
[/i] [/c] [/l[:size]]

(براى نمونه سيستم با دستور: chkdsk f: /f درايو F را كنترل مى كند 
و چنانچه به مشكلى (مانندBad Sector) بربخورد، از شما سوال مى كند 
ــود يا خير. سپس آن  كه مى خواهيد اطالعات آن منطقه در جايى ذخيره ش
ــاال آمد، ديگر آن  ــد و بار ديگرى كه ويندوز ب ــه را نامگذارى مى كن منطق
ــكل داشت) Scan نمى كند و بنابراين پيغام خطايى نيز  منطقه را (كه مش

به شما نخواهد داد.)
2- شما براى يك آلبوم (يا يك آهنگ به شرطى كه آن را به عنوان آلبوم 
پخش كنيد) مى توانيد تصوير دلخواه در نظر بگيريد. از لبه Library آلبوم 

ــه مى خواهيد هنگام پخش آلبوم  ــود را انتخاب كنيد. حاال تصويرى را ك خ
ــود (در List Pane) بيابيد و روى آن كليك راست كرده و  نمايش داده ش
 BMP, GIF, JPEG, آن را كپى كنيد (تصوير مى تواند يكى از قالب هاى

PNG يا TIFF باشد). 
و   Library ــه  لب در   ،Media Playerــره پنج در  ــاال  ح
ــورت  به ص ــه  ك ــوم  آلب  BOX (روى  ــده  ش ــاب  انتخ ــوم  آلب روى 
ــت ــده اس ــته ش ــت و روى آن نوش ــى دى اس ــك قاب س ــرض ي  پيش ف

 Paste Album Artكليك راست كرده و گزينه (Paste Art Here
را انتخاب كنيد. به اين ترتيب يك كپى از تصوير به اين آلبوم خواهد چسبيد 
ــمت  ــوم را گوش دهيد در لبه Now Playing و در س ــرگاه اين آلب و ه
ــت (List Pane) نمايش داده خواهد شد. فايل اصلى تصوير تغييرى  راس

نخواهد كرد.
ــكان به صورت  ــن ام ــب، اي ــس از نص ــا پ ــتر آنتى ويروس ه 3- در بيش
ــن آنتى ويروس نيز ــود كه در اي ــت اضافه مى ش  خودكار به منوى كليك راس

 همين گونه است.

امير بهاءالدين سبط  الشيخ

ــت الكترونيكي را  مي خواهيد تمامي آدرس هاي پس
ــا عبارتي را با يك الگوي  ــتجو كنيد، ي در يك متن جس
خاص در متني جستجو كنيد يا اين كه مي خواهيد مقدار 
ــنجي كنيد؛ مثال يك رشته يك  ــته را اعتبارس يك رش

آدرس ايميل است يا آدرس يك سايت؟ و... .
ــي وجود  ــا راه هاي مختلف ــن كاره ــراي تمامي اي ب
ــه خط براي پيدا كردن  ــتجوي خط ب دارد: يك راه، جس
آدرس هاي پست الكترونيكي موجود در يك متن است. 
يا براي فهم اين كه رشته متني برابر آدرس ايميل است 
ــتجوي كاراكتر به كاراكتر  يا خير مي توانيد آن را با جس
انجام دهيد و...، آيا راه حل هاي ذكر شده، منطقي هستند؟ 
ــن فكر كنيد كه چطور الگوريتمي ارائه  يك لحظه به اي
ــي كند آيا مقدار يك رشته، آدرس سايت  دهيد كه بررس
ــت كه اين كار شدني است  ــت اس ــت يا خير. درس هس
ــود و در ثاني  ــيار باال انجام مي ش ولي اوال با هزينه بس
ــرايط  ــده نمي تواند جوابگوي تمامي ش الگوريتم ارائه ش
ــرايط را در نظر بگيريد. با  ــد، بنابراين بايد تمامي ش باش
ــتي متوجه خواهيد شد كه اين  ــر انگش ــاب س يك حس
الگوريتم بسيار كند تر از آن چيزي كه شما فكر مي كنيد، 
ــت چون ممكن  عمل مي كند و از طرفي كامل هم نيس
ــرايط را در نظر نگرفته باشيد. اين  ــما همه ش ــت ش اس
ــت الكترونيكي  ــتجوي يك آدرس پس موضوع در جس
ــد. پس راه حل چيست؟  در يك متن به اوج خود مي رس
ــرعت و اطمينان باال كارهاي ذكر  راهي كه بتوان با س

شده را انجام داد. 
 Regular Expression or) ــده  باقاع ــارات  ــواب عب ج
RegEx) است. عبارت با قاعده را اگر بخواهيم به صورت 
ــان دهنده يك سري قاعده كلي يا  كلي تعريف كنيم نش
ــته متني است. عبارات با  يك الگو براي يك يا چند رش
قاعده مي توانند شامل اسامي خاص، كلمات يا الگو هايي 
ــند. برنامه هاي پردازش متن  ــده باش از پيش تعريف ش
ــن يا جايگزين  ــته در يك مت ــتجوي يك رش براي جس
ــري كلمات ديگر از  ــردن يك كلمه خاص، با يك س ك
عبارات با قاعده استفاده مي كنند. دليل چنين كاري اين 
ــت كه استفاده از عبارات با قاعده هزينه  زماني كمتر  اس
و درصد خطاي كمتري نسبت به روش هاي ديگر دارد. 

ــت  روش عملكرد برنامه هاي پردازش متن اين گونه اس
ــد و برنامه خودش به  ــما يك الگو به آن مي دهي كه ش
ــورت اتوماتيك تمامي كلمات و عباراتي كه با الگوي  ص

شما مطابقت دارند را بر مي گرداند.
كاربرد عبارات باقاعده در برنامه نويسي

ــما به عنوان برنامه نويس نياز داريد بدانيد كه  حال ش
ــت يا خير.  ــت اس ــا مقداري كه كاربر وارد كرده  درس آي
ــري قواعد  ــما براي دريافت اطالعات يك س يا مثال ش
ــه وارد مي كند  ــد كاربر مقداري ك ــاص داريد كه باي خ
ــد؛ مثال حتما در بخش پست  ــان باش با آن قواعد يكس
ــده برابر آدرس  ــته  ش الكترونيكي بايد مقداري كه نوش
ــد يا مثال كلمه  عبوري كه وارد  ــت الكترونيكي باش پس

ــامل حروف. براي  ــامل عدد باشد هم ش مي كند هم ش
ــك رابط  ــي ي ــاي برنامه نويس ــتر زبان ه ــن كار بيش اي
ــته را با  ــي ارائه مي دهند كه بتوان يك رش برنامه نويس

يك عبارت با قاعده بررسي كرد.
چگونه يك عبارت باقاعده بنويسيم؟

براي اين كه بتوانيد يك عبارت باقاعده بنويسيد نياز 
ــري عالئم كه هر كدام نشان دهنده  است كه با يك س
ــپس از كنار هم قرار  ــنا شويد و س ــتند آش يك چيز هس

دادن آنها يك عبارت باقاعده توليد كنيد.
حال چند تا از اين عالئم را به اختصار در زير توضيح 

مي دهيم:
ــته متني كه در آن خط  ــانه يعني هر رش . : اين نش

ــد، يعني رشته متني كه در يك  جديد وجود نداشته باش
خط نوشته شده باشد.

ــامل  ــر كاراكتر يا مجموعه كاراكتري كه ش \w: ه
يك عدد يا حرف باشد.

:s\
\d: فقط عدد، اگر مثال ورودي برابر a بود ورودي ما 

معتبر نيست و اگر مثال برابر يك بود معتبر است.
ــخص  ــته متني را مش ــدا و انتهاي يك رش \b: ابت

مي كند.
ــخص مي كند در ابتداي رشته چه چيزي بايد  ^: مش

قرار بگيرد.
$: مانند ^ است با اين تفاوت كه براي انتهاي رشته 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
ــان دهنده تكرار است و الزامي به تكرار شدن  *: نش

نيست يعني مي تواند در عبارت تكرار نشود.
ــان دهنده تكرار است با اين تفاوت كه حداقل  +: نش

يك بار تكرار شده باشد.
؟: يا يك بار يا هيچ وقت تكرار نشود.

ــر n بار تكرار  ــارت حداقل و حداكث ــك عب {n}: ي
شده باشد.

ــك عبارت حداقل به اندازه n و حداكثر  {n,m}: ي
به اندازه m  تكرار شده باشد.

{,n}: حداقل به اندازه n  تكرار شده باشد.
بعضي از موارد باال داراي نقص هستند.

مثال:
\W: عدد و حروف نباشد.

\S: داراي كاراكتر هاي whitespace نيست.
\D: عدد نباشد.

\B: هر موقعيتي بجز اول و آخر رشته متني.
چند مثال:

\b\w{5,6}\b
پيدا كردن تمامي كلمه هاي 5 و 6 حرفي

\b\d{3}\s\d{3}-\d{4}
شماره تلفن ده  رقمي

\d{3}-\d{2}-\d{4}
كد امنيتي به صورت زير 452-22-123

^\w*
اولويت لغت در يك خط يا در كل متن

بررسي صحت ورود اطالعات

فقط باقاعده ها
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Hardware
سخت افزار

جواد ودودزاده

ــيم WUSB يا  ــتاندارد يو اس بي بي س ــه اس اگرچ
ــا تصويب و  ــان ب ــا همزم (Wireless USB) تقريب
ــتاندارد USB3.0  انتشار يافت، اما  عموميت يافتن اس
ــد محبوبيتي مشابه آن را كسب كند و ما هنوز  موفق نش
ــتيباني  ــيله رايانه اي را كه از قابليت پش هيچ قطعه يا وس
ــتاندارد انتقال داده  ــورد (onboard) از اين اس روي ب
ــيم داده  ــاهده نكرده ايم. كيت بي س ــد، مش  برخوردار باش
ــخت افزارهاي  ــو (Q-Wave) يكي از اولين س كيو وي
جنبي خارجي است كه داراي چنين قابليتي است كه براي 

آشنايي شما، به تحليل و بررسي آن خواهيم پرداخت.
ساختار و نحوه عملكرد

ــك و قابل  ــت آداپتور كوچ ــيله از يك جف ــن وس اي
ــه اندازه  ــدام، تقريبا ب ــر ك ــده كه ه ــكيل ش حمل تش
ــتاندارد  دانگل هاي (dongle)  واي فاي يو اس بي اس
ــياري جهات عملكردي شبيه  هستند. WUSB از بس
ــته و گيرنده  آداپتورهاي USB بلوتوث و واي فاي داش
و فرستنده هاي راديويي كوچكي درون آن وظيفه ارسال 
و دريافت داده را بر عهده دارند. طريقه نصب آن هم به 
اين صورت است كه يك آداپتور را به رايانه و ديگري را 
ــيله USB كه مي خواهيد به روش بي سيم با  به هر وس

آن ارتباط برقرار كنيد، متصل مي كنيد.
مزايا

ــتاندارد USB، از  ــائل اس ــتم با تمام وس ــن سيس اي
ــكنرها و ديسك هاي سخت خارجي  جمله چاپگرها، اس
ــد. درايور  ــرده و كار مي كن ــي ارتباط برقرار ك ــه بخوب ب
ــتم عامل هاي ــر يك از سيس ــزاري الزم براي ه  نرم اف
ــدارك ديده  ــش ت ــز از پي ــدوز ني Mac OS X  و وين
ــت. هنگامي كه نرم افزار آن را نصب مي كنيد،  ــده اس ش
سيستم آن را براحتي به صورت پالگ اندپلي شناخته و 
ديگر احتياجي به هيچ پيكربندي اضافي ندارد. همچنين 
ــك WUSB پايدار به  ــه در برقراري ي ــي ك در صورت
ــراي تغيير كانالي كه  ــكلي بر بخوريد، گزينه هايي ب مش
ــت. برد  ــد نيز در اختيار شماس ــا به كار مي برن آداپتوره

ــيم USB اين كيت سخت افزاري  ــي بي س زياد دسترس
حيرت انگيز است. ابتداي كار براي برقراري اتصال اوليه، 
ــي دو متري يكديگر  ــش كيت بايد در فاصله يك دو بخ
ــرار مي گرفتند، اما به محض اين كه ارتباط آنها برقرار  ق
ــد، حتي با وجود يك ديواره پارتيشن نيز تا فاصله 10  ش
ــيگنال و برخورداري از ارتباط  ــري قادر به دريافت س مت
USB بي سيم بين دو بخش كيت و دستگاه هاي وصل 

شده به آنها بوديم. 
ــرف اين ديوار كامال باز  ــه درب موجود بين 2 ط البت
ــرعت انتقال داده 27/6  ــود. در فاصله يك متري به س ب

ــرعت انتقال  ــت يافتيم كه اين س ــت بر ثانيه دس مگابي
ــه 10 متري به 8/4 مگابيت بر ثانيه تقليل  داده در فاصل

يافت. 
ــرط ايجاد يك اتصال خوب و مطلوب انتقال داده  ش
ــتقيم  بين 2 آداپتور اين كيت برقراري يك خط ديد مس
بين آنهاست كه در محيط خلوت آزمايشگاه امري ساده 
بود، اما فراهم ساختن آن در اتاق پذيرايي و يك دفتر كار 
ــان به نظر نمي رسد. معموال در يك  خانگي، چندان آس
ــال داده براي انجام  ــرعت انتق حالت پايه اي مطلوب، س

وظايف يك چاپگر به صورت بي سيم كافي است.

معايب
ــيم  ــتم بي س ــتفاده از يك سيس ــف اس با كمال تاس
ــل بي نياز از اتصال كابل  ــما را به طور كام اينچنيني، ش
ــگل آن را  ــون درحالي كه دان ــيم نخواهد كرد، چ و س
ــل مي كنيد، مجبور  ــه خود متص ــه درگاه USB رايان ب
ــراي دانگل ديگر  ــردن منبع برق اضافي ب ــه فراهم ك ب
ــيله آداپتور برق نيز هستيد. اين امر به آن معناست  بوس
كه شما نياز به يك پريز برق در مجاورت دستگاهي كه 
ــيم تبديل كنيد،  مي خواهيد USB آن را به حالت بي س
ــرهايي را هم برايتان به  ــد كه گاهي اين كار دردس داري

وجود مي آورد.
جمع  بندي

ــيار جالب  ــاخت كيت انتقال داده كيو ويو بس ايده س
ــت، اما براي بسياري از كاربران، مانند همه كيت هاي  اس
وفق دهنده USB بي سيم ديگر، به منزله يك افزونه نه 
ــمار مي آيد، چرا كه حتي بسياري از  چندان ضروري به ش
 MFP چاپگرهاي ارزان قيمت و دستگاه هاي همه كاره
ــتند و  ــاخت هس ــز اغلب مجهز به واي فاي درون س ني
ــياري از مسيرياب ها قادرند فضاهاي ذخيره  همچنين بس
ــك هاي سخت خارجي را روي شبكه  داده اي چون ديس
ــن كيت در صورتي  ــتراك بگذارند. اي ــما به اش محلي ش
ــخت افزارهاي USB قديمي را به كار  ــما هنوز س كه ش
مي بريد، بسيار سودمند است، اما تعداد معدودي از كاربران 
ــتند كه نياز و عالقه زيادي به استفاده از وسايل  هم هس
ــيم دارند، آنقدر كه صرف مبلغي  USB به صورت بي س
ــيم به يك پريز  ــر اتصاالت با س معادل 52 يورو و دردس
ــتگاه را براحتي متقبل خواهند شد،  برق در مجاورت دس
ــتر كاربران تمايلي به اجراي چنين روش  اما مسلما بيش
ــال داده را ندارند و مي خواهند از  ــه اي براي انتق پر هزين
اتصاالت USB كابلي استفاده كنند. با اين حال اگر شما 
به پياده سازي روش اتصال بي سيم يعني WUSB نياز 
داريد، حتما آن را در محيط يك اتاق خلوت انجام دهيد.

منابع:
http://computershopper.com
http://engadget.com

ــاه  م  AMD ــركت  ش
ــته اعالم كرد كه موفق  گذش
زاكيت  ــده  پردازن ــد  تولي ــه  ب
ــاس هسته  (Zacate) بر اس
ــده  ش  (Bobcat) ــت  بابك
ــت. AMD با رونمايي از  اس
اين پردازنده قصد دارد در سال 
آينده با معماري پردازنده هاي 
 Sandy) ــج  بري ــندي  س
ــه رقابت بپردازد.   Bridge) ب
ــكل از  ــده زاكيت متش پردازن
ــا يك  ــي ب ــته پردازش 2 هس
ــي  ــگر گرافيك ــد پردازش واح
ــت كه روي يك  (GPU) اس

ــت.  ــيليكوني (داي) واحد قرار گرفته اند و معماري آن 40 نانومتري اس قطعه س
طراحي اين تراشه ها به صورتي است كه با برخورداري از طراحي حرارتي قدرت 
(TDP) پايين در حد 18 وات، كوچك، ارزان و در برابر مصرف انرژي كارآمد 
باشند.  پيشتر AMD، بابكت را به عنوان يك پردازنده نت بوك توصيف كرده 
بود. به طور حتم، AMD انتشار اين مطلب را به قصد گمراه كردن اينتل انجام 
داده، چون اخيرا نمونه اوليه يك لپ تاپ مجهز به پردازنده زاكيت را با اجراي 2 
بازي رايانه اي در كنار لپ تاپ هاي  Core i5 اينتل به نمايش گذاشته است. 
ــتم AMD بيش از ــن: Arkham Aslyum، سيس ــازي بت م  در ب
 ،Going Rouge :ــهر قهرمانان ــد كارآيي ارائه داده و در بازي ش 50 درص

سرعت عملكرد اين دستگاه تقريبا 
 2 برابر سريع تر از نوت بوك هاي 
ــت.  ــل بوده اس Core i5  اينت
ــاي AMD، زاكيت  ــا بر ادع بن
ــه  ــورد مقايس ــا  Core i5 م ب
ــه و در برابر آن از هر  قرار گرفت
نظر بهبودي 50 تا 100درصد را 
ــان مي دهد.  بنابراين براحتي  نش
 Cor ــا لپ تاپ هاي ــد ب مي توان
ــاس  i3 به رقابت بپردازد. بر اس
ــات  همين ادعا و بر طبق آزمايش
ــگاه هاي  ــده در آزمايش انجام ش
اين شركت، زمان دوام باتري آن 
ــاعت دوام در مقايسه با  با 10 س
نسل هاي پيشين لپ تاپ هاي مجهز به پردازنده هاي AMD بهبودي زيادي 

ــان مي دهد.  را نش
ــته تا زاكيت  جداي اجراي بازي ها، AMD  تمام تالش خود را به كار بس
با اين اصل كه يك تراشه كم مصرف است، در وجه پردازشي خود بخوبي كنار 
بيايد. AMD اصرار دارد كه ثابت كند، پردازنده 2 هسته اي زاكيت و نوع ديگر 
ــاني را پيش رو دارند،  ــته اي اونتاريو (Ontario)، هر 2 آينده درخش تك هس
زيرا AMD پيشتر هرگز از چنين قدرت بالقوه اي براي رقابت در هيچ يك از 

پلتفورم هاي فناوري پردازشگرهاي خود برخوردار نبوده است.
http://amd.com :منبع

اتصال بي سيم رايانه به سخت افزارهاي يو اس بي

انتقال داده آسان با يو اس بي  بي سيم
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 ديسك هاي سخت خارجي 
يو اس بي 3 

ــه از نوع  ــي 3/5 اينچي ك ــخت USB خارج ــك هاي س ديس
ــاتا هستند، اكثرا از طراحي براق و صيقلي با  فضاهاي ذخيره داده س
ــتيكي برخوردار بوده و به هيچ وجه مناسب  بدنه آلومينيومي يا پالس
ــل اين نوع  ــا دادن و حمل و نق ــتند، اما ج ــازي در جيب نيس جاس
ــت. فايل ها را  ــخت خارجي در كيف كار آساني اس ــك هاي س ديس
ــداي كمي توليد  ــر و ص ــوان در آنها كپي كرد و س ــرعت مي ت بس
مي كنند. اين نوع فضاهاي ذخيره داده، با قيمتي نسبتا ارزان، داراي 
ــيار سريع USB3.0 (در مقايسه با لپ تاپ ها  درگاه هاي اتصال بس
و مادربوردهاي رايانه جديد مجهز به درگاه اتصال  USB3)  براي 

ذخيره، جابه جايي و انتقال داده هستند.
http://computerworld.com :منبع

خراب كردن پل ها، پشت سر اينتل
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Trick
تر فند

ــلط بر كيبورد نه  تنها سرعت مرور را باال مى برد، بلكه به استقامت مچ دست نيز  تس
كمك مى كند. در ادامه چند ترفند كوچك را با استفاده از صفحه كليد در سيستم عامل 

مك OS X بررسى مى كنيم. 
 Home ،Page Up ،End و مكان نما معادل با كليدهاى Fn كليدهاى تركيبى
ــت براى Home و End و باال و  ــت. كليد سمت چپ و راس و Page Down اس

.Page Down و Page Up پايين براى
كليد تركيبى Fn+Delete يك كاراكتر را از سمت راست مكان نما حذف مى كند 

و همانند كليد Delete در ويندوز عمل مى كند.
كليد تركيبى Ctrl+F2 تمركز را به نوار منو مى برد. مى توان از كليدهاى مكان نما 

براى انتخاب اقالم موجود در منو و ورود به دكمه اپل استفاده كرد.
ــس از آن مى توان با  ــه Dock مى برد. پ ــز را ب ــى Ctrl+F3 تمرك ــد تركيب كلي

كليدهاى مكان نما ميان نرم افزارها حركت كرد.
ــده باشد، يك  كليد تركيبى Ctrl+Cmd+D در صورتى كه كلمه اي انتخاب ش
ــت با ماوس كلمه مورد نظر را انتخاب كرده و  ــنرى براى آن مى آورد. كافى اس ديكش

اين كليد تركيبى را بزنيد.
كليد تركيبى Cmd+Q نرم افزار فعلى را مى بندد.

ــتن اجبارى را باز مى كند و آن  كليد تركيبى Opt+Cmd+Escape منوى بس

موقع مي توان نرم افزارهايى كه پاسخگو نيستند يا هنگ كرده اند را به  زور بست. 
نگه داشتن كليد تركيبى Shi�+Cmd+Opt+Esc براى 3 ثانيه باعث مى شود 

برنامه فعلى بسته شود. 
Ctrl+Eject منوى خاموش روشن كردن سيستم را باال مى آورد.

ــتد. كليد  ــگر را به  خواب مى فرس كليد تركيبى Ctrl+Shi�+Eject فورا نمايش
ــتد و كليد تركيبى  ــتم را به خواب مى فرس تركيبى Opt+Cmd+Eject فورا سيس

Ctrl+Opt+Cmd+Eject كامپيوتر را فورا خاموش مى كند.
كليد تركيبى Cmd+O فولدر انتخاب شده را در Finder باز مى كند. 

ــورى فعلى ايجاد  ــدى در دايركت ــى Shi�+Cmd+N فولدر جدي ــد تركيب كلي
مى كند.

ــد تركيبى Cmd+J پانل View Options را باز مى كند. اين پانل مربوط  كلي
به تنظيمات مرتبط با نمايش فولدر از جمله اندازه آيكن هاست. 

ــان مى دهد و  ــده فعلى را نش ــى Cmd+I اطالعات آيتم انتخاب ش ــد تركيب كلي
Cmd+Delete براى ارسال فايل انتخاب شده به سطل آشغال به كار مى رود. 

ــالع قبلى خالى  ــغال را با اط ــطل آش كليد تركيبى Shi�+Cmd+Delete س
ــطل آشغال را بدون  مى كند، ولى كليد تركيبى Shi�+Opt+Cmd+Delete س

اطالع قبلى خالى مى كند.

فهميدن سرعت اتصال وايرلس 
در مك

ــوند، قطعا تا  ــك مى ش ــه وارد دنياى م ــانى ك كس
ــان درگير خواهد بود كه آن كار ساده كه  مدت ها ذهنش
در ويندوز انجام مى شد، در مك چطور انجام مى شود؟ 
ــاده اى همچون فهميدن سرعت اتصال  براى كار س
ــتم عامل ويندوز، تنها كار الزم، بردن  وايرلس در سيس
ــك نيز براى  ــت. در م ــبكه اس ماوس باالى اتصال ش
ــبكه هاى بى سيم را دريابيد، كافى  اين كه اطالعات ش
ــت دكمه Option را نگه داشته و بعد روى آيكن  اس
ــده، اطالعاتي را با  ايرپورت كليك كنيد تا منوى باز ش

جزئيات بيشترى در اختيارتان قرار دهد.

ــردن Cmd+Space و تايپ  البته مى توان با فش
ــق منوى  ــا از طري ــارت Network Utility ي عب
ــبكه  Applications \ Utilities به مديريت ش
 Link Speed ــش ــى را در بخ ــرعت فعل رفت و س

مشاهده كرد. 

 Caps-Lock حذف كاربرد
و جايگزينى آن با دكمه ديگر 
مگر اين كه آدم در بخش حسابدارى كار بكند تا كليد 
Caps Lock خيلى برايش كاربرد داشته باشد، كه در 
اين صورت، احتماال از مك استفاده نمى كند. اين ترفند 
ــيار اختصاصى و براى كاربران غيرادارى مك ساخته  بس

شده كه دكمه Caps Lock برايشان اضافى است. 

به System Preferences برويد و سپس روى 
آيكن Keyboard در فهرست آمده، كليك كنيد. به 
 Caps ــد و گزينه ــش Modi�er Keys بروي بخ
ــر دهيد، همچنين  ــه No Action تغيي Lock را ب
ــا  ــه Command, Option  ي ــوان آن را ب مى ت
 Caps Lock نيز تغيير داد. براى حذف Control
ــت و براى هر  ــوان فايل زير را درياف ــدوز، مى ت در وين

منظور خاصى محتواى آن را اجرا كرد.
http://www.howtogeek.com/geekers/
KeyboardMappings.zip

حذف نشان بزرگ ميانبر
در ويندوز ويستا و 
ويندوز7،  بخصوص 
ــان پيكان شكل  نش
ــار  كن در  ــا  ميانبره
آيكن ها بسيار بزرگ 
ــى خود  ــت و حت اس

ــت، براى خالصى از اين موضوع  آيكن را پوشانيده اس
ــدا فايل زير را دريافت  ــت ظاهرى جذاب تر، ابت و درياف

و اجرا كنيد: 
http://www.howtogeek.com/geekers/
up/FxVisor32.msi
و سپس اندازه آيكن مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

آيا تا به  حال درگير مرتب كردن يك سند طوالنى 
ــه بخش هاى  ــه بخواهيد آن را ب ــد در حالي ك بوده اي
ــيم كنيد؟ مايكروسافت ورد قابليت هاى  كوچك تر تقس
زيادى دارد طوري كه مى توانيم با استفاده از Breaها 
يا صفحه شكن ها در ورد به نياز خود پاسخ دهيم. براى 
ــيد كه اگر از آفيس 2007 يا  ــته باش ــروع توجه داش ش
2010 استفاده مى كنيد، مى توان Page Break را از 

ــوى Insert انتخاب كرد، در غيراين صورت و اگر  من
ــرى از Break مى گرديد، بايد به تب  دنبال نوع ديگ

Page Layout برويد. 
ــند خود صفحه شكن اضافه  حاال آماده ايم كه به س
ــوند كه  ــتفاده مى ش ــكن ها وقتى اس ــم. صفحه ش كني
ــد دنبال كنيم. در   ــم متن فعلى را از صفحه بع بخواهي
ــت خاصى به صفحه  ــكن ها هيچ فورم واقع صفحه ش

نمى دهند و تنها متن را از صفحه بعدى آغاز مى كنند. 
ــكن ها نيز زمانى به كار مى آيند كه مقاله  ستون ش
چند ستونى كار كرده باشيد و بخواهيد آخرين خط يك 
ستون را به ستون ديگر بفرستيد، اما اگر متن را دست 
بزنيد، همه چيز به هم مى ريزد. بهترين كار استفاده از 

ستون شكن است. 
ــانى نيز تكنيك ديگرى است كه مى توان  متن پوش
ــا كمك آن دور يك تصوير يا براى يك تصوير متن  ب
ــى از بابت جابه جا  ــرار داد. به اين ترتيب جاي نگران ق
ــت و مطمئن خواهيد بود  شدن عكس در صفحه نيس

كه عكس هر كجا برود، شرح آن نيز مى رود. 
 Next Page ،ــكن ها يكى از مهم ترين صفحه ش
Break است كه در مقايسه با صفحه شكن استاندارد، 
ــزرگ دارد: فورمت بندى صفحه  يك تفاوت عمده و ب
ــد. همچنين  جديد مى تواند كامال با قبلى متفاوت باش
ــوند صفحه  ــكن هاى زوج و فرد باعث مى ش صفحه ش

بعدى تان يك صفحه زوج باشد يا يك صفحه فرد. 
ــند خود جلد تعيين كنيد يا  اگر تمايل داريد براى س
بخش هايى از آن از كل سند متفاوت باشد، بهتر است 
از Section Break استفاده كنيد. در اين حالت هر 

بخش براى خود يك فورمت دهى خواهد داشت. 
ــت كه 90 درصد از  ــافت اعالم كرده اس مايكروس
كاربران معموال تنها از 10 درصد از قابليت هاى آفيس 
استفاده مى كنند، اميدواريم اين ترفند باعث شود بهره 

بيشترى از قابليت هاى آفيس ببريد.

ميانبرهاى سيبى

مهارت در صفحه بندى ورد 
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نسل آتى گوشى هاى بلك برى
ــرى با عنوان  ــى هاى آينده بلك ب ــى از ايده هاى گوش يك
امپاتى مشخص شد. اين گوشى كه شبيه به كريستال طراحى 
ــبكه هاى اجتماعى تمركز  ــده، روى احساسات انسان و ش ش
خواهد داشت و يكى از ويژگى هاى اساسى آن، اسكنرى است 

كه به حاالت مختلف بدن انسان واكنش نشان مى دهد.
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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

فناوري ديجيتال

ميزكارهاى آينده
ميزكارى كه در آينده كارمندان پشت آن مى نشينند، مجهز به 2 سطح عمودى 
ــور مادون قرمز  ــن، 2 پروژكتور و يك سنس ــه از تركيب 3 دوربي ــت ك و افقى اس

تشكيل شده است و آدم را ياد ميزكارهاى فيلم «گزارش اقليت» مى اندازد.

فناورى جديد نمايشگر
ــن LED همچون  ــوز فناورى هاى نوي ــه هن ــى ك در حال
ــل وارد زندگى روزمره  ــه طور كام Super AMOLED ب
ــل بعدى فناورى نمايشگرهاى LED از راه رسيده  نشده، نس
ــت. QLED فناورى جديد كوانتومى  است كه منعطف تر،  اس

سريع تر، روشن  تر و قابل اطمينان تر است.

تلويزيون منعطف سه بعدى
ــونگ باز هم مى خواهد خودش را به عنوان پيشروي صنعت  سامس
ــگرى طراحى كرده است كه  ــان دهد و اين بار نمايش ــگرها نش نمايش
مى تواند با انعطاف پذيرى، تصوير سه بعدى توليد كند. اين نمايشگرهاى 
ــه بعدى نيازى به عينك  انعطاف پذير OLED براى نمايش تصوير س

نخواهند داشت.
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تبديل كاغذ به يك صفحه لمسى
دانشگاه كيو ژاپن به فناورى جديدى 
ــت  ــى دس ــگرهاى لمس در زمينه نمايش
ــق در اين  ــت. يك گروه محق ــه اس يافت
ــتند با يك برگ كاغذ به  ــگاه توانس دانش
ــه بدون نياز  ــت يابند ك اين فناوري دس
ــد و براى  ــورى كار مى كن به هيچ سنس
ارتباط با آن حتي مي توان از فوت كردن 
ــاورى كه از طريق  ــتفاده كرد. اين فن اس
ــك دوربين و يك  ــك كاغذ محدب، ي ي
ــده، در لحظه مى تواند  پروژكتور ايجاد ش
وضعيت كاغذ را بررسى كرده و مطابق با 

آن خروجى الزم را توليد كند.
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ــازى  در حال حاضر هيچ راهي براى شبيه س
ــگرهاى صفحه  ــب در نمايش صفحه كليد مناس
ــافت با  ــود ندارد. مايكروس ــى امروزى وج لمس
دانستن اين موضوع روى فناورى اي كار مى كند 
ــاس آن صفحه لمسى به يك صفحه  كه بر اس
كليد واقعى تبديل مى شود و كامال قابل احساس 

است. 
اين الگوى جديد مايكروسافت كه به ثبت هم 
ــيده، روى نمايشگرهاى لمسى نصب شده و  رس
مى تواند هنگام تايپ برجسته تر شود (البته اگر با 

فركانس UV مناسبى تغذيه شود.)

يك كيبورد خوب در صفحه لمسى
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ابركامپيوتري از نوع پلى استيشن3
ــن3 را به هم متصل كنيد چه  ــتگاه پلى استيش اگر 1760 دس
اتفاقى مى افتد؟ در اين صورت هم سريع ترين ابركامپيوتر وزارت 
ــومين ابركامپيوتر  ــى و س ــت، هم س دفاع آمريكا را خواهيد داش

دنيا را. 
ــتگاه براى تحقيقات در  وزارت دفاع آمريكا از اين 1760 دس
زمينه هوش مصنوعى، پردازش سريع تصاوير ماهواره اى و بهبود 

رادار استفاده مى كند.

سيگنال گير مخابراتى
ــز موجود در اطراف خود را كم كند و اين  ــى اوقات آدم مى خواهد نوي گاه
ــود كه يكى از مهم ترين دستگاه هاى  ــاله از تلفن هاى همراه شروع مى ش مس
ــردن و از بين بردن آنتن دهى  ــتند. خاموش ك ــاط مخابراتى امروزي هس ارتب
ــه كوچك در يك پاكت  ــى  نياز ندارد. اين جعب ــل ديگر فناورى عظيم موباي
سيگار نيز قرار مى گيرد و تا شعاع 32 پايى همه موبايل ها را از كار مى اندازد. 

قيمت آن نيز 46 دالر اعالم شده است.


