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Views
چشم انداز

 جايگاه ايران
در مديريت امنيت اطالعات 

ارتقاء مي يابد

ــازمان فناوري اطالعات ايران گفت: ايران  رئيس س
رتبه 44 مديريت امنيت اطالعات(ISMS) در جهان را 
ــده به زودي  ــت كه با برنامه ريزي هاي انجام ش داراس

اين رتبه ارتقاء خواهد يافت.
در همايش  فارس، علي حكيم جوادي  به گزارش 
 ،(ISMS) اطالعات  امنيت  مديريت  سامانه  نظام 
بين  سازمان هاي  اطالعات  اساس  بر  داشت:  اظهار 
المللي در حال حاضر ايران در جايگاه 44 رتبه بندي 
دارد  قرار   ،(ISMS) اطالعات  امنيت  مديريت  حوزه 
كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، به زودي جايگاه 
خواهد  رشد  پيش  از  بيش  بندي  رتبه  اين  در  ايران 

يافت. 
ــتر از 6900 پروانه  ــال حاضر بيش ــزود: در ح وي اف
ــده كه بيش از 3600  ــطح دنيا صادر ش ISMS در س

پروانه از اين تعداد متعلق به كشور ژاپن است. 
ــتاندارد  ــن اس ــاي اي ــي ه ــوص ويژگ وي در خص
خاطرنشان كرد: اين استاندارد از منظر پياده سازي بسيار 

ساده بوده و در شش گام پياده مي شود. 
حكيم جوادي تصريح كرد: موضوع امنيت اطالعات، 
كه  سازمان هايي  دارايي هاي  كليدي ترين  از  يكي 
محسوب  شوند،  مي  اداره  محور  دانش  صورت  به 

مي شود. 
 ICT ــال حاضر، مفاهيم حوزه وي ادامه داد: در ح
ــيديم و بحث  تغيير كرده و به مرز انفجار اطالعات رس
كنترل و حفظ حريم خصوصي به يك موضوع با اهميت 

براي همكاران تبديل شده است. 
ايجاد  موضوع  اطالعات  فناوري  سازمان  رئيس 
دولت  اصلي  محورهاي  از  يكي  الكترونيكي  دولت 
از  يكي  اساس  همين  بر  گفت:  و  دانست  دهم 
گرفته  قرار  توجه  مورد  حوزه  اين  در  كه  موضوعاتي 
است.  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  امنيت   موضوع 
سازمان  كه  اين مطلب  بيان  با  ارتباطات  وزير  معاون 
در  سامانه  اين  سازي  پياده  متولي  اطالعات  فناوري 
آموزش  حاضر،  حال  در  كرد:  تصريح  شده  كشور 
فعاليت هاي  و  شده  آغاز  حوزه  اين  در  ارشد  مميزين 
تخصصي،  آزمايشگاه هاي  ايجاد  نظير  ديگر 
حال  در  همزمان  صورت  به  نظارت  و  فرهنگ سازي 

پيگيري است. 
وي تأكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ــتگاه هاي مختلف در  ــوع همكاري با دس آمادگي هر ن

تمامي زمينه ها دارد.

ــبكه  ــعه ش ــات از مصوبه هيات دولت براى توس ــاورى اطالع ــات و فن وزيرارتباط
ــاس مصوبه دولت، اجازه داده شد كه با صدور  ــور خبر داد و گفت: براس فيبرنورى كش

پروانه الزم، فيبرنورى به منازل، كارگاه ها و مراكز كسب و كار منتقل شود. 
ــاس مصوبه دولت، اجازه داده  به گزارش خبرگزارى مهر، رضا تقى پور افزود: براس
ــب و كار  ــه الزم ، فيبر نورى به منازل ، كارگاه ها و مراكز كس ــد كه با صدور پروان ش
ــود. وى افزود: با رعايت اصل 44 قانون اساسى سهم دولت دراين زمينه 20  منتقل ش
ــهم به شركت ها و مؤسسات بزرگى كه در اين باره سابقه  ــت و مابقى اين س درصد اس

فعاليت دارند و مى توانند سرمايه گذارى كنند واگذار مى شود. 
ــبكه فيبرنورى از  ــعه ش ــراى اجراى مصوبه هيات دولت و توس ــى پور افزود: ب تق
ــاد آمادگى اوليه تا  ــود و اين كار با ايج ــركت هاى مرتبط دعوت به همكارى مى ش ش

پايان سال عملياتى خواهد شد. 
ــمگيرى در دنيا  به گزارش مهر، فناورى اتصال فيبرنورى به منازل به صورت چش
درحال گسترش است و در سالهاى اخير در دستور كار بسيارى از كشورها قرار گرفته و 

به عنوان يكى از راه هاى برون رفت از عقب ماندگى ديجيتالى عنوان شده است.
چنانچه اين طرح در كشور ما نيز اجرايى شود به طور قطع مى تواند مشكل اينترنت 

كشور را با بازده فنى و اقتصادى باالى خود به كلى برطرف كند. 
ــگاه صنعتى شريف فاز  ــود دانش در طرح اتصال فيبرنورى به منازل كه گفته مى ش
ــى اين پروژه را اجرايى كرده است امكان ارسال حجم بسيار بااليى از اطالعات  آزمايش
فراهم خواهد شد و مى توان سرويس هاى نوينى را براى مشتركان شبكه هاى مخابراتى 

معرفى كرد كه مهم ترين آنها ارسال تصوير و سيستم هاى زنده تصويرى است. 
اتصاالت باند پهن فيبرنورى به خانه يا همان اتصاالت پهن باند FTTH، معرف 
ــتم ها كه  ــت. اين سيس اتصاالت كابل فيبرنورى براى اماكن به صورت اختصاصى اس
براساس نور هستند توان انتقال انبوهى از اطالعات به شكل كارآمدترى از قبيل تلفن، 

ويدئو و داده را در مقايسه با شيوه سنتى كابل هاى مسى دارا هستند. 
ــاورى با پهناى باند كافى  ــد كه اتصاالت فيبر به خانه، تنها فن ــان معتقدن كارشناس
ــده درخواست مشتركان با قيمت مناسب در دهه آينده  براى راه اندازى برنامه ريزى ش

خواهد بود.

معاون نرم افزارهاى چندرسانه اى موسسه تبيان از 
ــزار اطلس جامع تاريخ  ــاخت نرم اف آغاز طراحى و س
ــيع خبر داد و گفت: محتواى پايه اى اين نرم افزار  تش
ــت كه تا نمايشگاه  ــيعه» اس كتاب «اطلس تاريخ ش

قرآن سال آتى عرضه مى شود.
ــماعيلى با بيان  ــر، محمدرضا اس ــزارش مه به گ
ــن نرم افزار در  ــاخت اي ــروژه طراحى و س ــه پ اين ك
ــت، اظهار كرد: اين نرم افزار كه  ــده اس تبيان آغاز ش
ــود،  ــتانداردهاى روز دنيا طراحى مى ش منطبق بر اس
ــب ترين و  ــاى مختلفى از جمله ارائه مناس كاركرده
ــه هاى تاريخى،  ــن محتواها، نمودارها، نقش موثق تري
ــه هاى دوبعدى، بناهاى تاريخى مرتبط با تاريخ  نقش

اسالم و شبيه سازى سه بعدى اين بناها دارد.
معاون نرم افزارهاى چندرسانه اى موسسه تبيان با 

ــاره به قابليت هاى اين نرم افزار، خاطرنشان كرد:  اش
ــده در اين نرم افزار  قابليت حركت و پيمايش تعبيه ش
ــا با انتخاب بخش هاى  به مخاطب امكان مى دهد ت
ــن اماكن از زواياى  ــن تاريخى، ضمن رويت اي اماك
مختلف، بتوانند به داده ها و اطالعات توصيفى مرتبط 
با آن مكان تاريخى نيز دسترسى داشته باشند، امكان 
استفاده از اين نرم افزار روى ابزارهاى پرتابل موجود 
ــمند از  ــد E-reader و تلفن هاى همراه هوش مانن

ديگر قابليت هاى اين نرم افزار است.
ــگاه قرآن سال  وى از تكميل اين پروژه تا نمايش
آينده خبر داد و يادآور شد: امورفنى، طراحى و ساخت 
اين نرم افزار شروع شده و تيم مدلسازى و شبيه سازى، 
ــتند. پس از اين  ــال طراحى اماكن تاريخى هس در ح
ــود، به موازات اين  مرحله، كار صداگذارى آغاز مى ش

ــازى فنى و قابليت هاى  فعاليت ها، طراحى و پياده س
ــده و اميدواريم اين نرم افزار در  ــروع ش پروژه نيز ش

نمايشگاه قرآن سال آتى رونمايى و عرضه شود.
ــماعيلى از ارائه ساير پروژه هاى اين موسسه از  اس
ــا عنوان «آيه»  ــه اطلس مفهومى  قرآن كريم ب جمل
ــازى محتوايى و فنى دانشنامه  و همچنين بهنگام س
ــگاه قرآن كريم سال آينده خبر  قرآن كريم در نمايش

داد.
وى همچنين از عرضه محصوالت جديد موسسه 
ــاى رايانه اى در ماه هاى آينده  تبيان در قالب بازى ه
ــه اى جديد در بخش  ــر داد و گفت: 5 بازى رايان خب
ــه 3 بازى تا پايان  ــده ك نرم افزارى تبيان طراحى ش
ــال جديد به بازار  ــازى ديگر در اوايل س ــال و 2 ب س

عرضه مى شود.

ــازمان تنظيم  ــرويس هاى ارتباطى س ــا داداش زاده، مديركل نظارت بر س غالمرض
ــروط ورود و عضويت در سازمان جهانى  مقررات و ارتباطات راديويى گفت: يكى از ش
ــتى و  ــات عمومى  مانند تلفن ثابت، خدمات پس ــدام دولت ها به ارائه خدم ــارت، اق تج

اينترنت در مناطق محروم و روستايى است.
ــتگذارى  ــى، دولت ها را ملزم كرده كه با سياس ــازمان تجارت جهان ــزود: س  وى اف
ــب، نسبت به ارائه خدمات عمومى  اجبارى موسوم به USO براى مردم مناطق  مناس

محروم اقدام كنند.

اظهار  جهانى،  تجارت  سازمان  از سوى  رويكردى  چنين  اتخاذ  علت  درباره  وى 
كرد: به دنبال سياست هاى حذف يارانه و خصوصى سازى كه سازمان تجارت جهانى 
پيش  روستايى  مناطق  به  خدمات رسانى  مورد  در  نگرانى هايى  آنهاست،  مشوق 

مى آيد.
ــتلزم  ــتايى مس ــا كه ارائه خدمات به مناطق دورافتاده و روس ــه داد: از آنج وى ادام
ــت، خدمات رسانى به اين مناطق صرفه اقتصادى ندارد، از اين  صرف هزينه فراوان اس

رو بخش خصوصى تمايلى به فعاليت در اين مناطق نشان نمى دهد.
ــازمان تجارت جهانى دولت ها را ملزم به ارائه خدمات  ــاس س وى افزود: براين اس
ــير خصوصى سازى، اين مناطق  ــت تا در مس عمومى  اجبارى به اين مناطق كرده اس

آسيب نبينند.
ــازمان رگوالتورى گفت: ارائه خدمات عمومى  به روستاها از برنامه هاى  اين مقام س
اصلى دولت جمهورى اسالمى  بوده و اين سياست با روش هاى جديد همچنان پيگيرى 

مى شود. 
ــاره به پيشنهاد جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى،  داداش زاده با اش
ــكيل  مبنى بر ايجاد «صندوق حمايت از خدمات عمومى  اجبارى»، افزود: هدف از تش
اين صندوق تسهيل در اجرايى كردن ارائه خدمات عمومى  اجبارى (USO) در حوزه 

ارتباطات و فناورى اطالعات به مناطق روستايى محروم است.
ــت، بيش از 10 هزار روستا در ايران بايد تا چند سال آينده تحت پوشش  گفتنى اس

خدمات ارتباط روستايى قرار گيرند.

هيات دولت طرح انتقال فيبرنورى به منازل را تصويب كرد 

آغاز توليد نرم افزار اطلس تاريخ تشيع 

WTO خدمات ارتباطي روستايي ، شرط ورود به 
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News
تازه ها

ــتند كتاب هاى كاغذى آمازون را زمينگير كنند و  كتاب هاى ديجيتال باالخره توانس
ــن بار نه تنها كتاب هاى جلد مقوايى (گران) بلكه كتاب هاى جلد كاغذى ارزان تر نيز  اي

قربانى اين فناورى شده اند. 
ــزارش CNET، آمازون اعالم  به گ
ــروش كتاب هاى  ــه ف ــت ك كرده اس
ــتر از كتاب هاى جلد  كيندل آن بيش
ــت، هر  ــگاه اس كاغذى اين فروش
چند رقم اعالم شده بسيار نزديك 
ــت  ــت. از روز نخس ــم اس به ه
ژانويه سال جارى ميالدى، به 
ازاى هر 100 كتاب فروخته 
ــازون  ــذى، آم ــده كاغ ش
ــدل  كين ــاب  كت  115
در  و  ــت  اس ــه  فروخت
ــازه زمانى،  ــن ب همي
كتاب هاى  ــروش  ف
ــبت  نس الكترونيك 
ــاى جلد  ــه كتاب ه ب
مقوايى 3 برابر بيشتر بوده است. 
آمازون همچنين اعالم كرده است كه در اين آمارگيرى، 

كتاب هاى رايگان كيندل را لحاظ نكرده است.

اين نخستين بار است كه چنين اتفاقى براى كتاب هاى الكترونيك مى افتد. تا پيش 
از اين، كتاب هاى الكترونيك تنها توانسته بودند كتاب هاى جلدمقوايى گران را زمينگير 
كنند. كتاب هاى جلد كاغذى با هزينه اى بسيار كمتر تمام مى شوند. آمازون آمار دقيق 
فروش تفكيكى كتاب هاى خود را اعالم نكرد و تنها به گفتن اين جمله كه اين شركت 

تاكنون ميليون ها دستگاه كيندل به فروش رسانده است بسنده كرد.
ــال  ــت كه آمازون بيش از 8 ميليون كيندل در س برخى گزارش ها حاكى از آن اس
ــروش آيفون و آيپد و  ــه اين نرخ با رقم ف ــت و با مقايس ــانده اس 2010 به فروش رس
ــتگاه هاى آندرويدى دارند، مى توان نتيجه گرفت  ــانى كه گوشى ها و دس همچنين كس

كه آمازون با چه بازار مستعدى رو به روست.
ــگاه  ــش از 810 هزار كتاب الكترونيك در فروش ــت كه آمازون بي ــايان ذكر اس ش
ــامل ميليون ها كتاب رايگان، بدون حق مولف و اى بوك هاى  كيندل خود دارد كه ش

آن نمى شود. 
ــد، جيمز مك گيوى  ــاى ديجيتال كه اخيرا برگزار ش ــس جهان كتاب ه در كنفران
ــورد فروش كتاب هاى  ــتر اعالم كرد كه تخمين وى در م ــه تحقيقاتى فارس از موسس
ــد و اين فروش در سال 2011 دست كم تا  الكترونيك به رقم يك ميليارد دالر مى رس
ــت. وى همچنين پيش بينى كرد رقم فروش اى  ــارد دالر افزايش خواهد ياف 1/3 ميلي
ــازار جهانى افزايش خواهد يافت و  ــال 2014 به بيش از 50 درصد كل ب ــا تا س بوك ه

انتظار مى رود در سال جارى فروش رسانه هاى چاپى كاهش يابد.
ــاتزكين، يكى از برگزاركنندگان اين كنفرانس نيز اعالم كرد كه طى 10  مايك ش
ــن خواهند رفت و صنعت  ــگاه هاى كتاب كاغذى كم كم از بي ــال آينده فروش تا 12 س

جديدى جايگزين صنعت كهنه چاپ و نشر خواهد شد.

 Crossover ــزار ــگارش جديدى از اب كدويورز ن
ــاى Wine (نرم افزارى براى اجراى  خود را كه بر مبن
برنامه هاى ويندوز در لينوكس) است، ارائه داد. به نوشته 
 CrossOver ــه ــايت بتانيوز، اين نرم افزار ك وب س
Impersonator Edition  نام دارد، قابليت هاى 
ــت كه به كمك آن كاربران  جديدى را معرفى كرده اس

ــد صدها برنامه ويندوزى را با يك كليك نصب  مى توانن
  Wine ــروژه منبع باز ــركت همچنين با پ كنند. اين ش
همكارى داشته و نزديك به 4500 وصله به جامعه منبع 

باز ارائه داده است.
ــاى نرم افزار منبع باز  ــت كراس آور بر مبن گفتنى اس
ــعه مى يابد و كدويورز تالش زيادى براى  Wine توس

ــا ايزوله كردن  ــعه واين مى كند. واين در حقيقت ب توس
ــازى) كار مى كند و براى  ــا در يك بطرى (مج برنامه ه
ــازى ويندوز  ــدوزى يك درايو C مج نرم افزارهاى وين
ــات واين نيز  ــترى و تنظيم ــازد. همچنين رجيس مى س
براى دسترسى ساده تر برنامه ها به داده هاى خود در اين 
نرم افزار تعبيه شده است. همچنين اين نرم افزار مى تواند 
نگارش هاى مختلف ويندوز را شبيه سازى كند و در واقع 
ــا را در بطرى هاى مختلف قرار دهد. كراس آور  برنامه ه
ــبت به واين كاربرى ساده ترى دارد و پشتيبانى دائم  نس
مى شود، اما رايگان نيست. نگارش هاى قبلى كراس آور 
و واين طورى كار مى كردند كه كاربر به صورت دستى 
ــم و نرم افزار را درون آن نصب كند.  «بطرى» را تنظي
نگارش هاى جديد واين و همچنين فناورى منحصر به 
ــرد CrossTie متعلق به كراس آور اين عمليات را  ف
با اتصال خودكار نرم افزار به سرور كراس آور و دريافت 
اطالعات پيش نياز براى نصب نرم افزار انجام مى دهند. 
ــب نرم افزارهاى ويندوزى در  ــا كارى كه براى نص تنه
ــت.  لينوكس يا مك وجود دارد، اجراى فايل نصب اس
ــازى در اين  ــش از 450 برنامه و ب ــال حاضر بي در ح
ــده اند و مى توان از نرم افزارهاى  ديتابيس پشتيبانى ش
مفيدى چون ادوبى فتوشاپ و مايكروسافت آفيس نيز 

در لينوكس يا مك بهره برد.

دل به دنبال هر دو جهان

ــى در  ــارت بى بى س ــردبير بخش تج ــر، س ــم وب تي
ــر دارد تبلت هايى را با  ــر اعالم كرد كه دل در نظ توييت

سيستم عامل آندرويد 3 عرضه كند.
ــارى دنيا در داووس،  ــكل دل در گردهمايى تج ماي
ــى دل با سيستم عامل ويندوز فون7  يك دستگاه گوش
ــت گرفته  ــتم عامل آندرويد به دس و يك تبلت با سيس
ــتياق براى ويندوز فون7  ــالم كرده كه انتظار و اش و اع

بيشتر از چيزى است كه انتظارش مى رفت.
ــركت روى  ــن ش ــه اي ــژده داد ك ــن م وى همچني

مدل هاى ديگر ويندوز فون در حال كار است.
ــت ويندوز فون7  ــى دل كه قرار اس اين مدل گوش
دارد  ــام  ن   Venue Pro ــد،  باش ــب  نص آن  روى 
ــت.  ــده اس ــر ش ــون جزئيات اندكى از آن منتش و تاكن
ــت كه  ــى كوچك تبلتى اس Venue، برادر اين گوش
سيستم عامل گوگل آندرويد را اجرا خواهد كرد و در كنار 
ــاى Streak5  و Streak7  ديگر تبلت هاى  تبلت ه

دل، عرضه خواهد شد.

طلوع پرافتخار كتاب هاى الكترونيك

كراس  آور ويندوز را به خانه آورد

ــت بازى هاى  ــد به نام صنع ــته را باي  هفته گذش
ــار مرتبط با  ــار از اخب ــه سرش ــر زد چرا ك ــل مه موباي
ــونى، نينتندو و  ــتگاه هاى بازى هاى موبايل بود. س دس
ــد تا در  ــتارت زده ان ــن هفته اس ــاال RIM از اي احتم
ــد خود را  ــتگاه هاى جدي ــريع تر دس آينده اى هر چه س

عرضه كنند.
ــتم عامل آندرويد 3   گوگل آخرين اطالعات سيس
ــه كرد و يك  ــه Honeycomb را عرض ــروف ب مع

لوگوى جديد براى اين سيستم عامل به ثبت رساند.
ــزن،  ــوى وراي ــون از س ــى آيف ــه گوش ــا عرض  ب
AT&T احساس خطر كرده و براى رقابت مجبور به 
  3G ايجاد طرحى براى نامحدودسازى اتصال اينترنت

شده است.
ــت بازى پرطرفدار Dead Space2  در   قرار اس

سال 2011 منتشر شود.
ــتين نتايج خود براى پرواز ماوراى  ــا به نخس  ناس
ــفرهاى  ــا بتواند روزى س ــت ت ــت يافته اس صوت دس

روزمره را با سرعت ماوراصوت انجام دهد.
ــهور Angry Birds تبديل به يك  ــازى مش  ب
سريال انيميشن با همين نام خواهد شد. سازندگان اين 
ــيده اند كه هر فيلمى  كه از روى  بازى به اين نتيجه رس
بازى ساخته اند، به نوعى پرطرفدار و پرفروش بوده است 
ــد مرغ هاى عصبانى خود را وارد  ــعى دارن و از اين رو س
ــده  ــز بكنند. همچنين يك هكر موفق ش ــون ني تلويزي
است اين بازى را براى كنكت مايكروسافت پورت كند 
ــتگاه نيز ممكن  ــق اين دس ــا از طري ــرل پرنده ه و كنت

باشد.
 پاناسونيك نيز سرى جديدى از دوربين هاى خود 
ــت كه همگى با قابليت هاي اچ دي،  را عرضه كرده اس

زوم و فيلمبرداري سه بعدي عرضه مى شوند.

رسانه ها در هفته اى كه گذشت

ــرانه براي  ــته در اقدامي خودس ــه گذش ــوگل هفت گ
ــتجوي  جلوگيري از دزدي محتوا در اينترنت، نتايج جس
مرتبط با فايل هاي تورنت را به مرور حذف مي كند. اين 
عمليات از بخش تكميل خودكار گوگل آغاز شده است. 
ــيقايي  ــا پيش از اين، با وارد كردن نام يك آلبوم موس ت
يا فيلم، به دليل وجود لينك هاي تورنت، سيستم گوگل 
ــمت دريافت آثار به طور  به صورت خودكار كاربر را به س
ــزارش بتانيوز، هنوز  ــي راهنمايي مي كرد.  به گ غيرقانون
ــت و نتايج  ــده اس ــن عمليات به طور كامل انجام نش اي

تورنت هنوز هم در جستجوها يافت مي شود.

ــير و  ــت كه لينك هاي رپيدش ــا حاكي اس گزارش ه
ــرعت از موتور جستجوي اين وب سايت  بيت تورنت به س
حذف مي شوند. همچنين واژه هاي رپيدشير و بيت تورنت 
ــي مرورگرهايي از جمله  ــتجوي داخل از موتورهاي جس
ــپلورر و سافاري حذف شده است. اما هنوز  اينترنت اكس
 «Windows xp torrent» ــي چون نتيجه عبارت
ــان مي دهد و گوگل  ــايت هاي تورنت را نش نتايج وب س

هنوز اين بخش ها را حذف نكرده است.
ــون پيروي  ــتاندارد گوگل از اين قان ــتجوي اس جس
ــوگل تاكنون براي  ــي كه گ ــاال تغييرات ــرده  و احتم نك

ــت، سطحي  جلوگيري از فايل هاي تورنت انجام داده اس
است و ارتباطي به الگوريتم جستجو ندارد.

ــد اين اقدام گوگل بحث  به هر ترتيب، به نظر مي رس
ــخنگوي بيت تورنت در مصاحبه اي با  ــد. س برانگيز باش
ــركت  ــايت TorrentFreak گفت كه نام ش وب س
ــت و آنها از اين حق برخوردار هستند كه  آنها خاص اس
ــوند و نتيجه  گوگل  ــركت ها جستجو ش همانند ديگر ش

يافت شود.
ــوز متوجه  ــزود گوگل هن ــركت همچنين اف ــن ش اي
ــياري  ــت كه فناوري تورنت براي مقاصد بس ــده اس نش
ــركت ها،  ــه كار مي رود و ارزش بااليي براي صنعت، ش ب

هنرمندان و مصرف كنندگان دارد.

گوگل تورنت را فيلتر كرد
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محمدحسين كردوني

ــت كه كاربر  ــايت خوانا اين اس ــك وب س ــور از ي منظ
بتواند به راحتي از آن استفاده كند. مشخص است كه تمام 
ــايت مي خواهند كاربرانشان اين احساس را  طراحان وب س

داشته باشند.
ــي مثل  ــا مفاهيم ــد ب ــايت باي ــراح س ــا يك ط قطع
ــريف) ،sans ــ  ــالوده بندي، توالي، پيشتاز، serif (س ش
serif (بدون سريف)، ارتفاع خط و امثال اينها آشنا باشد.

امروزه فن نشر يكي از مفاهيم بسيار مهم طراحي وب 
مدرن است بويژه در سال هاي اخير كه تعداد افرادي كه از 
ويژگي  @font ـ face  در CSS يا سرويس هايي مثل 
Typekit كه آنها را قادر مي سازد فونت دلخواه خودشان 
و نه فقط فونت هاي خاص و امن، براي وب سايت هايشان 

به كار ببرند، روز به روز افزايش مي يابد.
ــه را دنبال نكنيد،  ــي راهنمايي هاي اولي ــه اگر برخ البت
ــما  ــي زيباترين آرايش هاي صفحه نيز نمي توانند به ش حت
ــر  ــعي كنيد اغلب از يك مقياس فن نش ــي كنند. س كمك
ــاس را خودتان  ــد. مي توانيد اين مقي ــتفاده كني ــر اس معتب
ــتفاده كنيد.  ــا از مقياس هاي موجود اس ــود بياوريد ي به وج
ــاده مثل 60،  ــل ها كار مي كنيد، يك مورد س اگر با پيكس
ــما  ــه ش ــادگي ب 48، 36، 24، 21، 18، 16، 14، 12 به س
ــه  مراتب محتواي متن خود  كمك مي كنند تا بتوانيد سلس
ــاي فونت خوانا و  ــعي كنيد از اندازه ه ــف كنيد. س را تعري

مشخص استفاده كنيد.
استفاده موثر و بهينه از فضاي سفيد

ــر در يك  ــاي بين عناص ــفيد به معني فض ــاي س فض
ــفيد نيست  ــت. درواقع مفهوم آن واقعا رنگ س طراحي اس
ــاد جداكننده بخش ها و عناصر،  بلكه فضاي خالي يا متض
معني مي دهد. استفاده درست از فضاي سفيد كليدي است 

كه خوانايي وب سايت را بهبود مي بخشد.
ــود، هيچ جداكننده  ــز در همديگر ادغام ش اگر همه چي
ــي بين عناصر باقي نمي ماند و خواندن و حركت در  واضح
ــايت بسيار مشكل خواهد شد. اطمينان حاصل كنيد  وب س
ــايت، نسخه، دكمه ها، ليست ها،  كه در كنار محتواي وب س
ــر عناصر موجود،  ــاي هدايت كننده كاربري و ديگ دكمه ه

فضايي براي نفس كشيدن باقي گذاشته ايد!
ــن همه چيز را  ــران آنالي ــه كارب ــا مي دانيم ك همه م
نمي خوانند. آنها در وب سايت مي گردند تا وقتي كه چيزي 
ــت كه  ــان را جلب كند. آن زمان اس پيدا كنند كه توجهش
ــدن مي كنند.  ــروع به خوان ــك مي كنند و ش روي آن كلي
ــتفاده و با  ــار كاربران اس ــي از اين رفت ــد به راحت مي تواني
ــت از فضاي سفيد، صفحات خود  به كارگيري بهينه و درس

را براي گشتن راحت تر كنيد.

تنظيمات و جداول
ــند،  ــي همه  جا پراكنده باش ــن و عناصر طراح اگر مت
ــد.  ــخت خواهد ش ــتن در آنها س ــدن صفحات و گش خوان
ــتفاده از جداول به طرز فوق العاده اي به نظم بخشيدن  اس
محتواي متن شما كمك كرده و خواننده را به سمت نكات 
ــر را هدايت  ــد دكمه هايي كه كارب ــدي صفحات، مانن كلي

مي كنند، مي كشاند.
ــد ــدي اي مانن ــده  جدول بن ــناخته ش ــتم هاي ش  سيس

ــما مي توانيد  gs.960 و Blueprint وجود دارند كه ش
ــاز با آنها جدول بندي كنيد و در زمان طراحي به آنها  در آغ
ارجاع دهيد. اغلب طراحان ترجيح مي دهند از چارچوب هاي 
ــان استفاده كنند، اما به هر حال انتخاب  نرم افزاري خودش

در اين شرايط، كامال يك سليقه شخصي است.
كنتراست رنگ

ــتم هاي جدول بندي و مقياس هاي  ــه طور قطع سيس ب
ــتند، اما در  ــاب فونت ها همگي مهم هس ــر و انتخ فن نش
ــدي هم جايگاه خود را دارد. يك  اين ميان، قضيه رنگ بن
متن خاكستري ماليم در پس زمينه سفيد شايد براي شما 
ــخص ديگر كامال  ــد، اما احتماال براي يك ش جذاب باش
ــما، افراد باالي شصت  ــت. اگر مخاطب هدف ش ناخواناس
سال باشند، مي بايست از خطوط پر رنگ تر استفاده كنيد تا 
متن خوانا باشد. به همين طريق، اگر از پس زمينه تاريكي 
ــتر  ــت هرچه بيش ــتفاده كرده ايد، خطوط متن مي بايس اس

روشن شوند.
البته كه شما مي توانيد با كنتراست رنگ ها بازي كنيد. 

ــفيد است، براي جلب  ــايت تان داراي پس زمينه س اگر س
توجه به عناصر مهم تر مي توانيد آنها را پر رنگ تر و تيره تر 
ــن تر كنيد تا عناصر مهم تر  ــاخته و بقيه عناصر را روش س
ــويد كه بين كنتراست  ــم بيايند. مطمئن ش ــتر به چش بيش
ــن تعادل  ــه و رنگ خطوط مت ــگ پس زمين ــر و رن عناص
ــرايط مي توانيد از ابزارهايي نظير  ــت. در اين ش برقرار اس
ــت  ــي كنتراس Colour Contrast Check (بررس
ــازي كردن  ــت رنگ ها و ب ــراي آزمايش كنتراس رنگ) ب
ــد،  ــد. همان طور كه قبال هم گفته ش ــتفاده كني با آنها اس
ــد، بلكه براي خواندن  ــي زاد متن را مو به مو نمي خوان آدم
ــازي  ــم پيمايش مي كند؛ پس با كوتاه س متن آن را با چش
ــخ متن و اختصار از كاربرد عوامل فرعي غيرضروري،  نس
ــيد. جداي از اينها شما در حال  خوانايي متن را بهبود بخش
ــتيد، بلكه داريد مثال يك مقاله  ــتن يك رمان كه نيس نوش
ساده مي نويسيد. اغلب طراحان مدت هاست از ايده استفاده 
از بلوك هاي بزرگ متن كه هيچ وقت هم تا پايان خوانده 
ــيده اند. متن خود را به پاراگراف هاي  ــوند، كنار كش نمي ش
ــكنيد. از نقاط جداكننده  ــاده و فهرست هاي جداگانه بش س
ــخه خود استفاده كرده و كلمات و جمالت  براي بهبود نس

غيرضروري را از آن حذف كنيد.
ــاندن يك پيام يا عبارت 100   از امكان به حداقل رس
كلمه اي به 50 كلمه كه در آن همان پيام را مي توان رساند، 
ــاده بگيريد تا  ــتفاده كنيد. متن و طراحي صفحات را س اس

بازديدكننده ها و خواننده هايتان به جان تان دعا كنند.
spyrestudios.com :منبع

لينكدوني

وب

افزونه هفته 

وبولوژي

سامانه پست يافته (مدارك يافت شده پستي) 
http://postyafteh.post.ir

اشتراك اسناد و اساليدها با دوستان
http://www.docs.com

طراحي آنالين كارت ويزيت
http://www.cardxc.com

ساعت و تقويم رسمي ايران
http://www.time.ir

مرجع ديتاشيت قطعات الكترونيكي
http://www.alldatasheet.com

زيباترين طرحهاي مدرن
http://www.yankodesign.com

آمار لحظه به لحظه جهان
http://www.worldomete rs.info/fa

مقايسه گر فونت ها
http://www.typetester.org

استاندارد وب پارسي
http://www.persianwebstandard.info

همه چيز درباره برق
http://www.power2.ir

آپلود عكس با يك كليك

ــايتي براي آپلود  ــايت PicBox.com  س س
ــيله افزونه  ــه وس ــت، حاال ب ــما اس عكس هاي ش
ــد هر  ــي تواني ــما م PicBox Uploader  ش
ــتيد،  از آن يك كپي در  ــل هس ــي را كه ماي عكس
ــته باشيد، روي آن راست كليك كنيد،  اينترنت داش
ــود  ــايت PicBox آپل ــرور س ــپس آن را در س س

نماييد.

ويدئوكنفرانس، بازي، گردش
ــت براي گفتگوي  وب سايت Rounds محلي اس
ــايت  ــر. كاربران در اين وب س ــراه تصوي ــن به هم آنالي

ــالوه بر ويدئو كنفرانس، به بازي  با يكديگر  مي توانند ع
ــند يا تبادل  ــته باش بپردازند، فعاليت هاي اجتماعي داش
ــتفاده از اين سرويس به نشاني زير  فايل كنند. براي اس

برويد: 
http://www.rounds.com

موتور جستجوي دانلود
مديا رايم وب سايتي است كه به دنبال همه جور فايل 

در اينترنت مي گردد. 
براي جستجوي صدا، تصوير، ايبوك، تورنت و حتي 
شبكه هاي اجتماعي و مترجم ها از اين وب سايت استفاده 

كنيد:
http://www.mediarhyme.com/

چند گام براي افزايش خوانايي وب سايت ها

خوشخواني صفحات وب

w
or

dp
re

ss
.co
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ر: 

صوي
ت
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Software
نرم افزار

نويسنده: امير عصاري

ــط  ــتيباني از 80 زبان مختلف، ترجمه متون توس پش
ــرويس، ترجمه آنالين به  دلخواه شما، سرعت  چندين س
ــه با نرم افزار بابيلون و  ــيار عالي در مقايس بارگذاري بس
ــورت صد در صد  ــام امكانات به  ص ــتفاده از تم امكان اس
ــود كار  ــت كه موجب مي ش ــگان، از ويژگي هايي اس راي

كردن با بابيلون را فراموش كنيد!
ــوان يافت كه نام  ــر كاربري را مي ت ــن روزها كمت اي
ــد! همان  طور كه مي دانيد بابيلون  بابيلون را نشنيده باش
ــاي مترجم لغات و  ــي از معروف ترين نرم افزاره ــام يك ن
ــما را قادر مي سازد تا ترجمه  ــت كه ش عبارات در دنياس
ــر زبان هاي دنيا  ــورد نظر خود را به اكث ــات و متون م لغ
ــزار امكانات بي نظير  ــاهده كنيد. همچنين اين نرم اف مش
ــات و... را نيز  ــري همچون تبديل مقياس، تلفظ لغ ديگ
به خود اختصاص داده است. نرم افزار بابيلون سال هاست 
ــده است و  ــر ش ــر دنيا منتش كه در ميان كاربران سراس
ــيار زيادي را نيز به خود جلب  ــته  است كاربران بس توانس
ــخه هاي كرك شده آن نيز در  كند. به طوري كه حتي نس

ايران روي هر رايانه اي قابل مشاهده است. 
ــورت غيرقانوني از  ــي كاربراني كه به ص ــا به تازگ ام
ــده اين نرم افزار استفاده مي كرده اند  نسخه هاي كرك ش
ــاهده  ــده اند كه يكي از آنها مش ــكالتي روبه رو ش با مش
ــت! از آنجا كه  ــتفاده از نرم افزار اس پيغام اتمام مجوز اس
ــايت هاي بزرگي همچون گوگل، سرويس  اين روزها س
ــتيباني از زبان هاي مختلف  رايگان ترجمه آنالين با پش
دنيا را در خود جاي داده اند، انجام اين كار توسط بابيلون 
ــت و همين عامل نيز موجب شده است  كمي عجيب اس
ــن برنامه، موقعيت خوبي را  ــا نرم افزارهاي جايگزين اي ت
به دست آورده و خود را به كاربران بشناسانند كه يكي از 

اين برنامه ها، نرم افزار قدرتمند Lingoes است.
ــات نرم افزار  ــا معرفي امكان ــن هفته قصد داريم ب اي
ــتگي شما به  قدرتمند و صد در صد رايگان لينگوس، وابس
برنامه بابيلون را براي هميشه از ميان برداريم و شما را به 

جمع كاربران اين نرم افزار محبوب اضافه كنيم.
فرهنگ لغت 80 زبانه

لينگوس، يك ديكشنري قدرتمند و مترجم 
ــت كه شما را قادر مي سازد تا  چند زبانه اس

80 زبان مختلف دنيا را به يكديگر ترجمه 
كنيد! لينگوس با بهره گيري از امكاناتي 
ــل عبارات، ترجمه  همچون ترجمه كام
ــش، ترجمه  ــات از روي صفحه  نماي لغ
متون انتخاب شده توسط نشانگر ماوس 
ــتيباني از  ــاني كلمات و پش و تلفظ انس
ــنري هاي رايگاني كه روز  به روز  ديكش

ــود، توانسته است در مدت  به تعداد آنها اضافه مي ش
زمان كوتاهي كاربران بسيار زيادي را به خود جلب كند.

مترجم متن 34 زبانه!
همان طور كه گفتيم يكي از امكانات بي نظير لينگوس 
ترجمه متون مختلف شما به زبان هاي ديگر با استفاده از 
سرويس هاي ترجمه آنالين است. اين نرم افزار برخالف 
ــتفاده از  ــاي ديگر همچون بابيلون كه تنها اس نرم افزاره
ــرويس ترجمه آنالين را در اختيار شما قرار  يك يا دو س
ــازد تا از ميان 13 سرويس  ــما را قادر مي س مي دادند، ش
 Systran،Promt ، Cross، ترجمه آنالين همچون
Yahoo، Google، Altavista و... به ترجمه متون 
مورد نظرتان بپردازيد. پس اگر فكر مي كنيد ترجمه متن 

ــه گوگل، به  ــرويس ترجم ــتفاده از س موردنظرتان با اس
ــاده  ــت، مي توانيد با يك كليك س خوبي قابل درك نيس
آن را با سرويس هاي ديگر ترجمه كنيد! به اين ترتيب تا 
ــيار زيادي مشكالت ترجمه ماشيني حل مي شود  حد بس
ــاده ترجمه عبارات مورد نظر  و مي توانيد با يك كليك س
ــرويس ترجمه در اختيار  ــتفاده از چندين س خود را با اس
ــن و كامل ترين ترجمه را  ــه آنها بهتري گرفته و با مقايس

استخراج كنيد.
ترجمه بي دردسر

ــا نرم افزار بابيلون  ــد ت از ديگر امكاناتي كه موجب ش
ــران زيادي را به خود اختصاص دهد، امكان ترجمه  كارب
ــات با يك كليك روي آنها بود. به اين ترتيب هر جاي  لغ
ــتيد يكي از كليدهاي مشخص شده  ويندوز كه مي خواس
ــار مي داديد و نرم افزار به طور  براي اجراي بابيلون را فش
ــما را تشخيص داده  ــانگر ماوس ش خودكار متن زير نش
ــزار لينگوس نيز  ــي داد. نرم اف ــه آن  را نمايش م و ترجم
ــن قابليت را  ــر كاربران، اي ــراي جلب نظ ب
ــري در  ــر و كامل ت ــور دقيق ت به ط
ــت.  ــه خود جاي داده اس برنام
ــه كمك  ــن ترتيب ب ــه اي ب
ــز مي توانيد  ــن برنامه ني اي
ــاز به  ــدون ني ــي و ب براحت
موردنظرتان،  عبارات  تايپ 
ــانگر  ــا قرار دادن نش تنها ب
ــاوس روي آنها و انتخاب  م
ــه  ــر ترجم ــاي ميانب كليده
ــاهده كنيد.  ــارات را مش عب
همچنين امكان مشاهده ترجمه عبارات 
ــس از انتخاب آنها يا پس از كپي كردن آنها در حافظه  پ
ــده است. به  موقت ويندوز نيز در اين برنامه گنجانده ش
ــت تا  ــب حتي براي ترجمه متون نيز، نياز نيس اين ترتي
ــورد نظرتان را در برنامه لينگوس كپي كنيد بلكه  متن م
ــا انتخاب يا كپي كردن متون مورد نظر در حافظه  تنها ب
ــود  موقت ويندوز، نرم افزار به صورت خودكار اجرا مي ش
ــما نمايش مي دهد.  ــه متن مورد نظر را براي ش و ترجم
همچنين از نكات قابل ذكر در اين بخش، سرعت بسيار 
ــت به طوري  عالي نرم افزار در نمايش پنجره ترجمه اس
كه مقايسه بارگذاري اين پنجره در نرم افزار بابيلون نشان 
ــريع تر از بابيلون  مي دهد كه اين برنامه حداقل 5 برابر س

ــرعتي را روي رايانه كاربران  عمل مي كند و هيچ افت س
به همراه ندارد.

تلفظ ماشيني و انساني
تلفظ ماشيني كلمات و عبارات يكي ديگر از امكاناتي 
است كه در نرم افزارهاي مختلف همچون بابيلون و حتي 
سرويس ترجمه گوگل مشاهده مي شود، اما لينگوس در 
ــت را به كار گرفته  ــن قابليت نيز نهايت خالقي ايجاد اي
است و عالوه بر امكان تلفظ كلمات و عبارات به صورت 
ماشيني، تلفظ انساني را نيز به نرم افزار خود افزوده است. 
اگر تا به حال قصد داشتيد تلفظ صحيح عبارات را نيز به 
ــتباه  كمك بابيلون ياد بگيريد، اما يادگيري تلفظ هاي اش
ــتفاده از اين قابليت را  ــده بود تا اس ــيني موجب ش ماش
فراموش كنيد، مي توانيد به كمك لينگوس بهترين تلفظ  
را ياد بگيريد چراكه تلفظ هاي انساني اين نرم افزار بسيار 
دقيق و رساست و شما را قادر مي سازد تا با تلفظ صحيح 

كلمات آشنا شويد.
استفاده آزادانه از ديكشنري ها

از ديگر موفقيت هاي نرم افزار بابيلون اين بود كه خود 
ــط كاربري براي به كارگيري  نرم افزار به عنوان يك واس
ديكشنري هاي مختلف در اختيار كاربران قرار مي گرفت 
و كاربران مي توانستند ديكشنري هاي مختلفي را با توجه 
به نيازهاي خود از سايت نرم افزار دانلود كرده و در برنامه 
ــتفاده كنند. در لينگوس نيز روش كار به همين  از آنها اس
ــت، اما اينجا نيز تفاوت بسيار مهمي مشاهده  ــكل اس ش
ــتفاده از نرم افزار و  ــان رايگان بودن اس ــود كه هم مي ش
تمام ديكشنري هاي موجود براي آن است. به اين ترتيب 
ــنري هايي همچون وبستر،  ــتفاده از ديكش حتي براي اس
ــفورد و... نيز نياز به پرداخت هيچ هزينه يا دريافت  آكس
ــت و تنها با دانلود فايل هاي مورد  مجوزي نخواهيد داش
نيازتان مي توانيد از ديكشنري هاي مورد نظرتان استفاده 

كنيد.
لذت آنالين بودن

ــرويس ها  ــر قابليت هاي لينگوس اتصال به س از ديگ
ــت. به اين ترتيب حتي اگر  ــنري هاي آنالين اس و ديكش
ــز روي آن نصب نكرده  ــف را ني ــنري هاي مختل ديكش
باشيد، مي توانيد با بهره گيري از ارتباطات آنالين كه اين 
ــاي ADSL در هر خانه اي  ــا به كمك اينترنت ه روزه
ــود، ترجمه لغات و عبارات مورد نظر خود را  يافت مي ش
ــار بگيريد. اتصال به  ــاي مختلف دنيا در اختي در زبان ه

ــان و بيش از  ــتيباني از 9 زب ــنامه ويكي پديا با پش دانش
ــه نيز از ديگر قابليت هاي اين نرم افزار  000 / 500 / 3 مقال

است.
امكانات جانبي

ــي از بهترين  ــوس يك ــزار لينگ ــه نرم اف ــا ك از آنج
ــابه با بابيلون است در  ــناخته شده و مش نرم افزارهاي ش
اين مقاله تمام امكانات اين نرم افزار را با بابيلون مقايسه 
ــد كه لينگوس  ــاهده ش ــم و در تمام موارد نيز مش كردي
ــرده و امكانات بهتري را در  ــر از بابيلون عمل ك موفق ت
ــت. از ديگر بخش هايي كه  ــار كاربران قرار داده اس اختي
ــه قرار مي گيرند  ــون با هم مورد مقايس ــوس و بابيل لينگ
نيز امكانات جانبي موجود در آنهاست. امكاناتي همچون 
ــف طول، وزن،  ــرخ ارز، تبديل واحدهاي مختل ــل ن تبدي
ــافت، دما، انرژي، فشار، فهرست پيش شماره  حجم، مس
ــاعت و تاريخ  ــورهاي جهان، نمايشگر س تلفن هاي كش
ــي بين المللي،  ــان، الفباي آواشناس ــاط مختلف جه در نق
ــذاري و ديكد بر  ــاب، كدگ ــي، ماشين حس ــدول تناوب ج
ــر الگوريتم هاي  ــم Base 64، تبديل گ ــاي الگوريت مبن
ــال  افع و  ــارات  اختص  ،SHA-1 و   MD4، MD5
بي قاعده ازجمله امكاناتي هستند كه به طور پيش فرض 
ــما قرار مي گيرند و  ــراه با نصب نرم افزار در اختيار ش هم
ــه با امكاناتي كه نرم افزار بابيلون در اختيارتان  در مقايس
ــيار كامل تر و كاربردي تر هستند. همچنين  مي گذارد بس
ــتر همچون بازي هاي  امكان اضافه كردن امكانات بيش
مختلف نيز توسط سايت اين نرم افزار در اختيار شما قرار 

مي گيرد.
جاسوس هاي اسرائيلي!

ــت بدانيد كه نرم افزار بابيلون با تمام  در پايان بد نيس
امكانات و قابليت هايي كه در اختيار كاربران قرار مي داده 
ــركتي اسرائيلي است  ــت يك نرم افزار با پشتيباني ش اس
ــافت به  عنوان  ــط مايكروس ــال 2010 نيز توس كه در س
ــايي شد و تا مدتي نيز  يك نرم افزار حاوي بدافزار شناس
ــافت آن را به  عنوان يك  ــاي امنيتي مايكروس نرم افزاره
بدافزار شناسايي مي كردند تا اين كه پس از مدتي بابيلون 
ــت نرم افزارهاي  روش كاري خود را تغيير داد و از فهرس
ــواهد اين گونه نشان مي دهند  ــد، اما ش بدافزار خارج ش
ــرقت اطالعات كاربران خود  ــه بابيلون همچنان به س ك
مي پردازد و هر زمان كه الزم باشد، بدون اجازه كاربران 
ــا به  وجود  ــتم آنه ــتفاده از حفره هايي كه در سيس با اس
ــه رايانه آنها  ــا و... خود را ب ــات، پيام ه ــي آورد، اطالع م
ارسال مي كند كه نمونه اي از اين پيام ها همراه با شماره 
تلفن هايي براي خريداري اين نرم افزار را، كاربران زيادي 

طي چند ماه اخير روي رايانه خود مشاهده كرده اند.
ــي هاي غيرمجاز به رايانه  چنانچه قصد داريد دسترس
ــتر و  خود را غيرفعال كنيد، از نرم افزاري با امكانات بيش
ــتفاده كنيد و نگراني استفاده  ــرعت بارگذاري بهتر اس س
ــيد،  ــته باش ــاز از برنامه هاي تجاري را نيز نداش غيرمج
ــخه از اين  ــاال آخرين نس ــم همين ح ــنهاد مي كني پيش
ــتفاده از  ــزار رايگان را دانلود كنيد تا با يك روز اس نرم اف
آن مشاهده كنيد كه اين نرم افزار قادر است چه امكانات 

بي نظيري را در اختيار شما قرار دهد.
توجه: نرم افزار لينگوس، ديكشنري هاي فارسي، تلفظ 
انساني و مجموعه امكانات جانبي از لينك هاي زير قابل 

دسترسي هستند.
Program: http://www.lingoes.net/en/
translator/download.htm
Persian Dictionaries: http://tinyurl.
com/lingoes-farsi
Natural Voice: http://www.lingoes.net/
en/translator/speech.htm
Appendix: http://www.lingoes.net/en/
translator/appendix.htm

شكست بابيلون توسط لينگوس

ترجمه رايگان به 80 زبان دنيا



در صورتي كه از مطالب اين صفحه رضايت داريد «شماره صفحه» را به 30001996 ارسال كنيد.يكشنبه 17 بهمن 1389 / شماره  6319

موبايل
Mobile

w
eb

os
ro

un
du

p.c
om

س: 
 عك

نبع
م

جم 
ام 

: ج
س

عك

sa
m

su
ng

of
fic

ia
lb

lo
g.c

om
س: 

عك

بازي موبايلگوشي هاي جديد 

آسفالت 5
ــاي  ــري بازي ه ــفالت از س آس
ــت كه در  ــي اس ــابقات رانندگ مس
ــن دارندگان  ــته بي چند وقت گذش
گوشي هاي تلفن همراه براي خود 
اسم و رسمي به هم زده است. شما 
ــده بازي هايي  ــك ش ــخه كوچ نس
ــپيد كه همين  ــون نيدفور اس همچ
ــول هاي بازي  محبوبيت را در كنس
ــود خواهيد  ــي خ ــد، در گوش دارن
ــدد،  متع ــين هاي  ماش ــت.  داش
جاده هاي پرپيچ و خم و ده ها قابليت 
منحصر به فرد كه ساعت ها شما را 

درگير خود خواهد كرد. 
شما مي توانيد به روش هاي مختلف، بازي را دنبال كنيد يا به جدال با ديگر رانندگان براي اول شدن بپردازيد يا 

با روش شمارش دقايق و ثانيه ها، رقابت كنيد. 
ــين هاي كالس باالتر با قابليت هاي بهتر  ــروع كنيد تا بتوانيد به ماش در هر حالت فرقي نمي كند بايد از پايه ش
ــما را از هرگونه درگير شدن با  ــنج گوشي عمل مي كند و ش ــاس سنسور شتاب س ــيد. كنترل خودرو نيز براس برس
ــده مخصوص سيستم عامل هاي مائمو  ــخه معرفي ش ــازد. فقط فراموش نكنيد نس دكمه هاي اضافي بي نياز مي س

است. 

Samsung Galaxy S 4G
ــي ها هم اگر مي خواهند از اين قافله عقب نمانند بايد خود را با اين  ــت و گوش ــبكه هاي 4G اس امروزه دور، دور ش
شبكه ها هماهنگ كنند. شبكه هاي فوق به كاربران تلفن هاي همراه اين اجازه را مي دهند كه از پهناي باند بسيار زيادي 
ــوند و در اين عصر ارتباطات مي توان با اين پهناي باند براحتي به  ــتر) برخوردار ش (مثال 100 مگابيت در ثانيه يا بيش
امكاناتي همچون بازي هاي آنالين، ارتباطات تصويري با وضوح، سايز و كيفيت باال و خيلي چيزهاي ديگر دست پيدا 
كرد. گوشي امروز Samsung Galaxy S 4G نام دارد كه با همتاي خود يعني Samsung Nexus S اندكي 
ــمش پيداست از خانواده گلكسي هاست و قابليت كار كردن در شبكه هاي  ــي همان طور كه از اس تفاوت دارد. اين گوش
4G را دارد. صفحه نمايش 4 اينچي آن از 16 ميليون رنگ تشكيل شده و داراي رزولوشن 480 در 800 مي باشد كه 

صفحه شيشه اي گوريال گلس (شيشه مقاوم و ضدخش) از آن محافظت مي كند.
ــد و هم اين كه  ــي را كاهش مي ده ــت كه هم قيمت گوش ــي يك گيگابايت اس ــه داخل ــن داراي حافظ همچني
ــلي  ــدار مي گذارد. دوربين آن 5 مگاپيكس ــتر را به عهده خري ــن و اضافه كردن حافظه بيش ــش از اي ــردن بي خرج ك
ــي هاي امروزي مناسب است.  ــد كه براي گوش مي باش
ــته اي  ــه در آن به كار رفته نيز يك هس ــده اي ك پردازن
و داراي قدرت يك گيگاهرتز مي باشد كه براي سيستم 
عامل و برنامه هاي امروزي موبايل كافي است. با تمامي 
ــال متعادل پيش بيني  ــاف براي آن قيمتي كام اين اوص
ــود كه حداكثر تا 2 ماه ديگر به بازار عرضه خواهد  مي ش
ــتم عامل آن هم  ــد. فراموش نكنيم كه بگوييم سيس ش
ــتم عامل محبوب  ــت جز آندرويد 2 / 2، سيس چيزي نيس

گوشي هاي امروزي.  

نويسنده: پژمان عاملي فرد

ــت كه به آن گيرنده ها و فرستنده هاي مختلفي  ــيله اي اس موبايل وس
ــت. شما با استفاده  ــده اس ازجمله اينفرارد، بلوتوث، وايرلس و... افزوده ش
ــايل ديگر كه داراي سخت افزار مشابه  از اين تكنولوژي ها مي توانيد با وس
ــي هاي  ــتند ارتباط برقرار كنيد. همين امكانات بالقوه موجود در گوش هس
ــكان را داد كه بتوانند براي اين  ــان اين ام موبايل امروزي به برنامه نويس
ــي ها برنامه هايي طراحي كنند كه عالوه بر رد و بدل كردن فايل و  گوش
تصوير و صدا و... با ديگر وسايل ارتباط مستقيم برقرار كند، به صورتي كه 

يا آنها را تحت كنترل خود درآورد يا خود تحت كنترل آنها درآيد.
ــيد، مي دانيد  ــته باش ــر و كار داش اگر از ديرباز با برنامه هاي موبايل س
ــد كه مي توانست  ــته اي نه چندان دور نرم افزار هايي عرضه ش كه در گذش
ــف ازجمله  ــايل مختل ــه ريموت كنترل هاي وس ــي هاي موبايل را ب گوش
ــتفاده از  ــما بتوانيد با اس تلويزيون، ضبط صوت، ويدئو و... تبديل كند تا ش
ــايل خود را كنترل كنيد. حال مي خواهيم با  ــتم اينفرارد گوشي، وس سيس
استفاده از وايرلس يا Wi-f i گوشي هاي موبايل اين بار كنترل كامپيوتر 
ــي خود  ــت بگيريم؛ به صورتي كه محيط آن را روي گوش خود را در دس

داشته باشيم. 
ــل داراي تكنولوژي  ــما نياز به يك كامپيوتر و موباي ــراي اين كار ش ب
وايرلس داريد و البته سيستم عامل كد باز مائمو (maemo) كه مبحث 
ــي ما، امروز حول محور اين سيستم عامل خواهد بود. البته شايان  آموزش
ــتم عامل  ــي و سيس ــت كه اين برنامه صرفا مخصوص اين گوش ذكر اس
ــتم عامل هاي ديگر مطمئنا برنامه هاي مشابهي  ــد و براي سيس نمي باش

وجود دارد كه شما مي توانيد از آن استفاده كنيد.
آموزش كنترل كردن دسكتاپ ويندوز XP به باال

در ابتدا بايد برنامه Rdesktop را از طريق مخازن فايل هاي موجود 
ــم  ــت كه اس ــي خود نصب كنيد (اگر براي اولين بار اس در كتابخانه گوش
ــويم كه سيستم عامل  ــت يادآور ش ــنويد بد نيس مخازن فايل ها را مي ش
ــس داراي مخازن  ــت، همانند خود لينوك ــر پايه لينوكس اس ــو كه ب مائم
ــازندگان برنامه آنها را به رايگان  ــت كه س فايل هاي كد باز و مجاني اس
 App Manager ــمت در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهند و از قس
ــد). پس از نصب اين نرم افزار، آيكون آن در  ــترس همگان مي باش در دس
ــد. همه چيز را در اينجا  ــمت برنامه هاي گوشي شما اضافه خواهد ش قس

رها كرده و به سراغ كامپيوتر خود برويد.
براي اين كه بتوانيد از اين برنامه استفاده كنيد، بايد براي ويندوز خود 
ــري به همراه كلمه عبور تهيه كنيد. براي اين كار مي توانيد  يك نام كارب

از قسمت كنترل پنل ويندوز خود، بخش افزودن و حذف يك نام كاربري 
جديد (Add/Remove user account) را انتخاب كنيد. در اينجا 
ــما نام كاربري خود را داريد كه با دسترسي Administrator قابل  ش
ــما مي توانيد براي همين اكانت، كلمه عبور ايجاد كنيد يا  رويت است. ش

يك دسترسي جديد بسازيد كه فرقي نمي كند. 
 CMD ــاخت به سراغ خط فرمان ويندوز خود رفته و كلمه پس از س
ــمت Start Menu قرار دارد و  ــپ كنيد. (اين خط فرمان در قس را تاي
 CMD .(شما با تايپ دستورات ويندوز مي توانيد آنها را به اجرا در آوريد
شما را به محيط داس ويندوزتان مي برد. در محيط داس و در خط فرمان 
كلمه IPconfig را بزنيد تا آي پي و مشخصات اينترنتي شما به نمايش 
در بيايد. البته در اينجا بايد به اين نكته توجه كنيد كه قبل از اجراي اين 
ــت فعال باشد تا به شما  ــتم وايرلس كامپيوتر شما مي بايس ــتور، سيس دس

آي پي كامپيوترتان را بدهد. 
ــم IPv4 Address بگرديد. در  ــس از اجرا به دنبال خطي به اس پ
ــكل  ــود دارد كه به طور مثال به اين ش ــن خط يك آي پي وج ــوي اي جل
ــما نيز معموال در همين حدود  ــت (192.168.1.10). رنج آي پي ش اس
ــت فرق كند، اما  ــوم و چهارم ممكن اس ــت. يعني رقم هاي جايگاه س اس
ــه حال كاري با آن  ــت ك ــاي اول و دوم معموال همين اعداد اس جايگاه ه

ــت كرده و تمامي پنجره هايي را كه تا به حال  نداريم. اين عدد را يادداش
باز كرده ايد، ببنديد. 

ــي خود رفته و برنامه مذكور را اجرا كنيد. خواهيد  ــراغ گوش حال به س
ديد كه از شما اطالعاتي را مي خواهد كه بايد به آن بدهيد. در قسمت اول 
Server آي پي را كه داريد، وارد كنيد. در قسمت دوم و سوم نيز نام كاربر 
 Connect و كلمه عبور ويندوز خود را كه ساخته ايد، وارد كرده و دكمه
را بزنيد. پس از چند ثانيه شما صفحه دسكتاپ خود را روي صفحه گوشي 
ــا آن كار كنيد و برنامه هاي مختلف را  ــت كه مي توانيد ب خود خواهيد داش

به اجرا دربياوريد.
ــت كه اين برنامه و روش، داراي ايرادات و اشكاالتي نيز  قابل ذكر اس
ــاي صوتي نخواهيد بود؛  ــت. اولين مورد اين كه قادر به پخش فايل ه اس
يعني اگر فايل صوتي را به اجرا در بياوريد، صدايي از گوشي شما در نخواهد 
آمد. همچنين سرعت پخش فايل هاي ويدئويي و باز شدن عكس ها و... به 
سرعت ارتباطي وايرلس هاي شما بستگي دارد؛ يعني ممكن است با تاخير 
و پرش همراه باشد.  حال كه روش فوق را فرا گرفتيد، بد نيست خود يك 
بار به امتحان آن بپردازيد تا از نزديك با آن روبه رو شويد. در آخر نيز يادآور 
ــادگي  ــوم كه برنامه هيچ گونه منو و تنظيمات ديگري ندارد و به س مي ش

هرچه تمام تر مي توانيد از آن بهره ببريد.

كنترل كامپيوتر با گوشي
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Windows
ويندوز

محمد سعيد نمازى
ــط مايكروسافت معرفى مى شود،  ــتم عامل جديدى توس هر بار كه سيس

بسيارى از كاربران از خود مى پرسند آيا از آن استفاده كنم.
در پاسخ به اين سوال بايد به چند نكته توجه داشت؛ اول آن كه استفاده 
ــبت به سيستم عامل هاى قبلى  ــتم عامل جديد، چه مزيتى نس از يك سيس

دارد؟ چه امكاناتى اضافه شده؟ چه معايبى برطرف شده؟ و... .
دوم آن كه آيا سخت افزار و نرم افزارهايى كه از آنها استفاده مى كنيم، به 

ما اجازه رفتن به سيستم عامل جديد را مى دهند؟
ــتم عامل جديد براى ما چقدر  ــه عبارت ديگر بايد بدانيم رفتن به سيس ب
ــتفاده مى كنيم بايد ارتقا  ــتمى كه از آن اس ــخت افزار سيس هزينه دارد. آيا س
ــتا نشان  ــتفاده از ويندوز ويس يابد يا نه؟! عالوه بر اين، تجربه كاربران در اس
ــدوز ايكس پي از آن  ــيارى از نرم افزارها كه در وين ــت بس داد كه ممكن اس
ــتم عامل هاى جديد اجرا نشوند؛ بخصوص  براحتى استفاده مى شد، در سيس

نرم افزارهاى ايرانى.
ــر و كار نداريم(!) پولى است كه بايد  ــوم كه ما معموال با آن س ــوال س س

براى خريد سيستم عامل بپردازيم.
به بيان ديگر، براساس نيازهايمان بايد چه ورژن يا ويرايشى را از سيستم 

عامل جديد بخريم.
ورژن ها و ويرايش هاى مختلف ويندوز 7

ــاوت بين ويندوزهاى 32 بيتى و 64 بيتى وقتى  براى كاربران خانگى تف
ملموس مى شود كه منابع سخت افزارى سيستم شان بيش از آن چيزى است 

كه ويندوزهاى 32 بيتى مى توانند به كار گيرند.
ــش از 4 گيگابايت (حدود 3/5  ــال ويندوزهاى 32 بيتى، بي ــه عنوان مث ب
ــي (RAM) را نمى توانند به كار گيرند. از همين رو  ــت) حافظه اصل گيگاباي
اگر يك نرم افزار قدرتمند ويرايش فيلم نسخه 64 بيتى تهيه كرده ايد و براى 
ــيد، 8 گيگابايت رم خريدارى  ــتفاده از آن مشكلى نداشته باش اين كه در اس
كرديد، چاره اى نداريد غير از اين كه از ورژن 64 بيتى ويندوز استفاده كنيد. 
ــدوز نيز بايد با امكانات هر  ــب وين براى انتخاب ويرايش (Edition) مناس

كدام از آنها آشنا باشيم. 
ويندوز 7 در 6 ويرايش مختلف منتشر شده است كه عبارتند از:

Starter
 Windows Aero،ــات امكان  ،7 ــدوز  وين از  ــش  ويراي ــن  اي
،DVD Playback ،Windows Media Center"

IIS Web Server و ICS را پشتيباني نمي كند. 
ــبكه) متصل كنيد.  ــخه از ويندوز را به دامين (ش ــما نمي توانيد اين نس ش
ــات enterprise مانند  ــدوز 7، امكان ــش وين ــن، اين ويراي ــالوه بر اي ع
 EFS، AppLocker، DirecAccess، Bitlocker، Remote

Desktop Host و... را دارا نيست. 
ــتيباني  ــك پردازنده فيزيكي (CPU) را پش ــا ي win 7 starter تنه

مي كند.
 MULTICORE و   MULTIPROCESSOR ــاوت  تف
ــك پردازنده را  ــي از ويرايش هاي ويندوز 7 تنها ي ــد؟ اگرچه برخ را مي داني
ــته  ــد، اما اين يك پردازنده مي تواند تعداد نامحدودي هس ــتيباني مي كنن پش

(CORE) داشته باشد. 
 Quad ــدوز 7 ، پردازنده هاي ــه ويرايش هاي وين ــه عنوان مثال، هم ب

Core را پشتيباني مي كنند.
Home Basic

ــراي اين ويرايش نيز  ــد،  ب ــام آنچه براي ويرايش Starter گفته ش تم
صادق است.

ــتيباني مي كند در  ورژن x86 اين ويرايش حداكثر 4 گيگابايت رم را پش
حالي كه ورژن x64 مي تواند تا 8 گيگابايت رم را به كار گيرد.

Home Premium
ــات  ــل،  امكان قب ــش  ويراي دو  ــالف  برخ ــش،  ويراي ــن  اي
|،Windows Aero UI، DVD Playback"
  Windows Media Center، Internet Connection     Sharing

و IIS Web Server را پشتيباني مي كند.
ــدارد و امكانات  ــن را ن ــه دامي ــكان اتصال ب ــش نيز ام ــن ويراي ــا اي ام

enterprise  را پشتيباني نمي كند.
ــا 4 گيگابايت و در  ــي ت ــخه هاي 32 بيت Home Premium در نس

نسخه هاي 64 بيتي تا 16 گيگابايت رم را پشتيباني مي كند.
همچنين اين ويرايش مي تواند تا 2 پردازنده فيزيكي را به كار گيرد.

Professional
ــات  امكان ــي  تمام  7 ــدوز  وين  professional ــخه   نس
ــه  ــال ب ــكان اتص ــر آن ام ــالوه ب ــت و ع Home Premium را داراس
ــط Encryption File System  و  ــخه، فق ــن نس ــن را دارد. اي  دامي
 enterprise ــات ــه امكان Remote Desktop Host را از مجموع

پشتيباني مي كند. 
Enterprise 

Ultimate
ــخه از نظر امكانات مانند هم هستند. تفاوت اين دو نسخه در  اين دو نس
ــت. ويندوز 7 نسخه Ultimate به صورت خرده فروشي و  licens آنهاس

ــركت هاي سازنده، ارائه مي شود و حال آن كه نسخه  نيز روي محصوالت ش
Enterprise در كمپاني ها قابل استفاده است.

ــخه هاي ديگر را دارند و عالوه بر آن  ــخه تمامي امكانات نس اين دو نس
تمامي امكانات Enterprise را نيز پشتيباني مي كنند.

ــد كه هر كدام از  ــان مي ده ــدول 1-1 به صورت كلى امكاناتى را نش ج
ويرايش هاى ويندوز 7 در اختيار كاربران قرار مى دهند.

ــترى  ــران خانگى از اهميت بيش ــواردى كه براى كارب ــن جدول م در اي
برخوردار است گنجانده شده، برخى از موارد نظير «امكان اتصال به دامين» 
ــه يك دامين  ــد ويندوز 7 خود را ب ــت كه مى خواهن ــز براى كاربرانى اس ني
 AppLocker، BitLocker Drive ــواردى همچون متصل كنند.  م
ــاز به توضيح  ــدام ني ــر ك ــز ه Encryption، DirectAccess و... ني

مفصل دارند كه در شماره هاى بعد به آنها مى پردازيم.

ويندوز 7، آري يا نه؟

 
StarterHome BasicHome PremiumProfessionalEnterpriseUltimateامكانات

GB 2GB 8GB 16GB 192GB 192GB 192حداكثر ميزان RAM در نسخه هاى 64 بيتى

GB 2GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4حداكثر ميزان RAM در نسخه هاى 32 بيتى

داردداردداردداردداردنداردورژن 64 بيتى
داردداردداردداردداردداردورژن 32 بيتى

111222حداكثرتعدادCPU (فيزيكى) كه پشتيبانى مى شود

Backup and Restore Center[33] امكان ذخيره درمسيرهاى
شبكه اى را ندارد

امكان ذخيره در مسيرهاى 
شبكه اى را ندارد

امكان ذخيره در 
داردداردداردمسيرهاى شبكه اى را ندارد

داردداردداردداردداردنداردپشتيبانى از چند مانيتور !
N/A32-bit32-bit32-bit32-bit32-bitعمق رنگ

Fast user switchingداردداردداردداردداردندارد
Internet connection sharing (ICS)داردداردداردداردداردندارد

Windows Aeroرا داردندارد Aero داردداردداردداردبخشى ازامكانات
Windows Media Centerداردداردداردداردنداردندارد

Encrypting File System(EFS)داردداردداردنداردنداردندارد
Group Policyداردداردداردنداردنداردندارد
Offline Filesداردداردداردنداردنداردندارد

داردداردداردنداردنداردنداردامكان اتصال به دامين
Windows XP Modeداردداردداردنداردنداردندارد

Software Restriction Policiesداردداردداردنداردنداردندارد

AppLockerامكان ايجادداردنداردنداردندارد
داردداردامكان اجراندارد!

BitLocker Drive Encryptionداردداردنداردنداردنداردندارد
BranchCache Distributed Cacheداردداردنداردنداردنداردندارد

DirectAccessداردداردنداردنداردنداردندارد
امكان نصب و بوت شدن از

Virtual Hard Disk (VHD)
داردداردنداردنداردنداردندارد
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  Duke Nukem"
پس از سال ها دوباره بازگشت

ــتويدو،  اس  Gearbox So3ware ــركت  ش
توسعه دهنده نسخه جديد اين شخصيت دوست داشتنى 
ــام Duke Nukem Forever  در 6 مى   ــا ن را ب
ــال كه اولين  ــه بازار خواهد آورد. پس از 13 س 2011 ب
بازى  ــن  اي ــخه  نس
هنوز  ــد  ش ــر  منتش
ــى دارد كه  طرفداران
ــراى  ب ــه  بى صبران
تيراندازى  بازى  اين 
انتظار  شخصى  اول 
ــركت همچنين اعالم كرده است اين  ــند. اين ش بكش
ــول هاى PS3 و  ــراى كنس ــازى همزمان ب ــخه ب نس
ــدوز  ــافت وين ــور مايكروس Xbox360   و همين ط

منتشر خواهد شد.

 اطالعات جديدى 
از سرزمين ناشناخته 3 

ــازى  ــد ب ــر مى داني ــان بهت ــه خودت ــور ك  همان ط
« Uncharted3: Drake's Deception» مدتى 
ــط  توس كه  ــت  اس
ــى  «نات ــتوديو  اس
ــى  رونماي داگ» 
شده و به گزينه اول 
تبديل  عالقه مندان 
ــترا، نايب رئيس ناتى داگ  ــت. كريستوف بالس شده اس
ــر MOVE به عنوان  ــتفاده از كنترلگ اعتقادى به اس
ــتاندارد براى اين بازى ندارد و دليل اين كار  كنترلگر اس
ــدن اين پروژه قبل از معرفى MOVE از  را شروع ش
ــى از آن  ــونى و هزينه بردار بودن تغييرات ناش طرف س
ــبت به گذشته  ــت. وى افزود، بازى نس اعالم كرده اس
ــخصيت هاى «نيتان» و  ــن ش ــر و ارتباط بي طوالنى ت

«ساليوان» بسيار عميق تر خواهد بود.

 زمان عرضه بازى 
L.A. Noire مشخص شد

ــا بازى كننده ديگر  ــد ميليون ه ــما هم حتما مانن ش
وقتى نام استوديو Rockstar Games به گوشتان 
مى خورد ناخودآگاه ياد بازى GTA مى افتيد. اما بدانيد 
ــت، بلكه  ــما نيس اين بازى ديگر در مورد خالفكارى ش
ــما در بازى هدايت يك كارآگاه در دهه 50 ميالدى  ش
ــركت اعالم كرد كه اين بازى  را به عهده داريد. ابتدا ش
ــر مى شود، ولى كمى  بعد تغيير  صرفا براى PS3 منتش
ــول هاى قابل  ــر داد و Xbox360  را هم به كنس نظ
ــن بازى در  ــط اين بازى اضافه كرد. اي ــاپورت توس س

17 مى  2011 منتشر خواهد شد.

me
اخبار

مسعود گرجي زاده
ــى از معمول ترين  ــاى بازى هاى ويدئويى يك در دني
ــازى جديد، الهام گرفتن از يك  ــاخت يك ب ايده ها در س
ــت. تقريبا از همان روزهاى اول  اثر هنرى مانند فيلم اس
ــد، ايده الهام گرفتن از  كه بازى هاى ويدئويى اختراع ش

فيلم ها نيز با آن متولد شد. 
ــه ديده ايد كه از فيلم   ــا حاال چند بازى ضدقهرمانان ت
Godfather الهام گرفته باشند و چند بازى جاسوسى 
ــز باند ــرى فيلم هاى جيم ــه از س ــد ك ــن ديده اي  و اكش

ــر بخواهيم  ــد؟ اگ ــرده باش ــد ك James Bond  تقلي
ــل بايد در مورد  ــا را نام ببريم چند مقاله كام تمامى  آنه

آنها بنويسيم.
نيت هاى زيادى پشت خلق اين نوع بازى ها وجود 
ــب شهرت براى بازى مورد نظر  دارد، بعضى براى كس
و مورد توجه قرار گرفتن آن سعى مى كنند از يك فيلم 
مشهور الهام بگيرند و بعضى ديگر براى پوشش دادن 
ضعف هاى بازى دست به دامن اين نوع روند داستانى 

بازى مى شوند.
ــت، مثال اگر  ــه اين گونه كه گفتيم نيس ــا هميش ام
ــه خاطر  ــاى Indiana Jones را ب ــرى بازى ه س
ــيد، متوجه مى شويد كه جدا از الهام گرفتن  داشته باش
از سرى فيلم هاى اينديانا جونز (به كارگردانى استيون 
ــتانى بازى و شخصيت پردازى و  اسپيلبرگ) روند داس
همچنين فضاى بازى به خوبى طراحى شده بود و اگر 

بخواهيم آن را تقليدى از يك فيلم بناميم، حق مطلب 
را به درستي ادا نكرده ايم.

ــبيه به  ــم تا حدودى ش Golden Eye 007  ه
ــت، با اين كه حتى نام خود را از  بازي اينديانا جونز اس
 GoldenEye ــه نام ــال 1995 جيمز باند ب فيلم س
ــيارى است كه بازى را به  گرفته، داراى نقاط قوت بس
ــخصى كم نظير در  يك بازى در ژانر تيراندازى اول ش

ميان بازى هاى كنسول wii تبديل كرده است.
طرفداران Nintendo64  اخرين بارى كه بازى 
ــال پيش  ــز باند را تجربه كردند، مربوط به 13 س جيم
ــه حاال بعد از اين  ــازندگان تصميم گرفته اند ك بود. س
ــازى در آن زمان  ــال مجددا انقالبى كه اين ب همه س
ــول هاى Nintendo64 ايجاد كرده بود  براى كنس

براى كنسول Wii به پا كنند.
ــن كنم:  ــك موضوع را بگذاريد روش همان اول ي
ــه در بازى رخ  ــيد همه اتفاقاتى ك ــته باش انتظار نداش
ــايد نكته  ــد. ش ــبيه به فيلم آن باش ــد، دقيقا ش مى ده
ــت حتما در مورد  ــت كه نياز نيس خوب هم همين اس
داستان هاى جيمز باند چيزى بدانيد، بازى يك داستان 

جديد مبتنى بر همان شخصيت هاى اصلى فيلم ايجاد 
كرده كه بزرگ ترين نقطه قوت و محور جذابيت بازى 
ــخصيت جيمز باند در اين فيلم  عوض شده  ــت. ش اس
 Pierce Brosnan ــت يعنى بازيگر معروف آن اس
جاى خود را به بازيگر سرى جديد فيلم هاى جيمز باند 

يعنى دنيل كريگ (Daniel Craig) داده است.
ــيار دارد، اول از همه  گيم پلى بازى جاى بحث بس
ــت داريد مى توانيد  بگويم كه با هر كنترلگرى كه دوس
اين بازى را انجام بدهيد، اگر دسته كالسيك را ترجيح 
ــت اگر  ــت شماس مى دهيد براحتى كنترل بازى در دس
ــح  ــوت را ترجي ــاك Nunchuck و وى ريم نانچ

با

فرهنگ هدايتي
ــوب و لذت بخش  ــاخص هاى خ ــد ش اگر قرار باش
ــال اوت را  ــرى بازى هاى ف ــازى وگاس جديد، از س ب
ــك فضاى پر از  ــدن از ي ــت كنيد احتماال رد ش فهرس
ــرده» كه اولين  ــا خواهد بود. «پول م تله، آخرين آنه
ــته قابل دانلود بازى وگاس جديد است، شما را در  بس
ــما مى خواهد كه  اين فضا قرار مى دهد.  اين بازى از ش
ــه عبور كنيد كه در  ــا و راهروهاى پر از تل از خيابان ه
ــابى باز و  ــم و گوش خود را حس اين صورت بايد چش
ــدانگ جمع كنيد، در غير اين صورت  حواستان را شش
بايد تاوان سنگينى را پس بدهيد. اين تمركز در بعضى 
ــيرهاى  ــت.  مس ــوارد خوب و در بعضى موارد بد اس م
ــته كننده و  ــر پيچ و خم و يكنواخت بعد از مدتى خس پ
ــود و نشانگر هم كار خودش را  اعصاب خردكن مى ش
ــت انجام دهد ولى فرار كردن از تله ها و  نمى تواند درس
هيجان ناشى از اين فرار پس از به مقصد رسيدن بسيار 
لذت بخش است. اين دنباله را بايد با استرس بيشترى 
ناشى از باگ ها و بيرون پريدن ها و افت فريم ها دنبال 
كنيد؛ چون مكانيسم اكشن آن هم از بازى اصلى بدتر 

ــت كه شركت  ــت. مثال اين باوركردنى نيس ــده اس ش
Obsidian مكانيسم پرش را هم در موانع گنجانده 
در صورتى كه اصال خوب عمل نمى كند و بازى كننده 
ــكل مواجه مى كند.  افت فريم هم در بعضى  را با مش
ــتم  ــداد مى كند. به خصوص اگر با سيس ــا بي صحنه ه
ــل هاى دفاعى شليك  V.A.T.S  بخواهيد به مسلس
كنيد. بعضى وقت ها اين احساس به شما دست مى دهد 
ــان بوده اند.  ــازندگان در حال محك صبرت كه گويا س
ــبختانه مثل بازى اصلى صداپيشگى فوق العاده و  خوش
شخصيت پردازى عالى، همچنين معرفى شخصيت هاى 
جديد نقطه قوتى است كه به واسطه آن مى شود بازى 
را تحمل كرد. مثل بسته هاى الحاقى بازى «فال اوت 
ــروع  ــيگنال هاى راديويى ش ــول مرده هم با س 3»، پ
ــيگنال ها از جايى شنيده مى شود كه  مى شود و اين س
ــوش افتاده ايد، در حالى كه تمام متعلقات و  در آن بيه
لباس هاى خود را از دست داده ايد. همچنين گردنبندى 
ــما داده  ــتوراتى كه به ش به گردن داريد كه اگر از دس
مى شود، سرپيچى كنيد منفجر مى شود.  اين دستورها 
ــر «پدر اليجا»  ــى متحرك كه نمايانگ ــط عكس توس

ــردن هتل  ــود كه براى منهدم ك ــت، صادر مى ش  اس
Sierra Madre و Pilfer the Riches حساب 
ويژه اى روى شما باز كرده است. بايد بدانيد كه خيلى ها 
دستورات را اجرا كرده اند ولى در اجراى ماموريت شان 
ناكام مانده اند؛ چون نتوانستند از پس تله هاى انفجارى 

پر خطر اطراف و دفاع آتشين داخلى هتل بر بيايند.
ــد منجر به پيدا كردن  ــتورات مى توان  البته اين دس
ــما دريغ  ــراى كمك به ش ــود كه ب ــخصيت بش 3 ش
ــوت اين دنباله به  ــرد. آنها يكى از نقاط ق ــد ك نخواهن
ــات نقش راهنما را  ــاب مى آيند؛ چون در اكثر اوق حس
ــويد  ــان بازى مى كنند تا متوجه خطر كمترى بش برايت
ــيد.  هر كدام از آنها  ــالمت به هتل مرموز برس و به س
ــان (Perk) را دارند  قابليت هاى مخصوص به خودش
ــت. با  ــخصيت Dog از همه مفيدتر اس كه قابليت ش
ــمنان يك بار و براى هميشه  وجود Dog تمامى  دش
ــد اين  ــن مى روند در صورتى كه اگر Dog نباش از بي
امكان وجود دارد كه دوباره زنده شوند. ديگر شخصيت 
همراه «كاترين» است. او با وجود اين كه خيلى آرام و 
 dog ــاكت است ولى بعضى وقت ها مى بينيد كه از س

Eurocom :توسعه دهنده
Activision  :ناشر

ژانر: تيراندازى اول شخصى
Nintendo DS و Wii :پلتفورم

Fallout: New Vegas هنوز تمام نشده است

Dead Money  نگاهى به بسته قابل دانلود

جيمز باند اين بار در «بازى» موفق تر از «فيلم»

 GoldenEye 007 بررسى 
Wii بازى اختصاصى

clickgame@jemejamonline.ir
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ــما  ــته ها از آن ش مى دهيد، لذت تيراندازى با اين دس
خواهد بود. 

هدف گيرى و تيراندازى و راه رفتن و حتى رانندگى 
ــت. اين  ــده اس ــيار خوب طراحى ش ــن بازى بس در اي
ــام نگرفته، بلكه از  ــا از يك فيلم اله ــازى ظاهرا تنه ب
ــازى اي مثل Call of Duty نيز تقليد هايى انجام  ب
ــيوه هدايت كاراكتر  ــت، براى اين كه دقيقا ش داده اس
ــالح  و ويژگى هاى آن  ــتفاده از س و همچنين نحوه اس

بسيار شبيه به اين بازى است.
در طول بازى مى توانيد براى مبارزه با دشمن آنها را 
به رگبار ببنديد ولى اين كار در اين بازى زياد به صالح 

ــود سرباز هاى  ــت؛ اوال اين كه باعث مي ش ــما نيس ش
ــترى به سراغتان بيايد و دوم اين كه از كى تا حاال  بيش
ــوس ها براى نابودى دشمنانشان آنها را به رگبار  جاس
ــه دارد عملياتش را  ــتر عالق مى بندند؟ جيمز باند بيش
ــروصداى خاصى انجام بدهد، سازندگان بازى  بدون س
هم كامال از اين موضوع اطالع داشته اند، براى همين 
ويژگى هايى مثل پرش سريع از سمتى به سمت ديگر 
ــينه خيز رفتن و براحتى قايم شدن پشت ديوار ها  يا س
ــدا خفه كن براى كلت را به بازى  و از همه مهم تر ص

اضافه كرده اند.
ــاعته اين  اگر بخواهيد عجله كنيد مى توانيد 10 س

ــايند  ــد. اما اين كار زياد خوش ــه پايان ببري ــازي را ب ب
نيست، چون يكى از اصلى ترين جذابيت هاى اين بازى 
ــت مى دهيد.  ــت را از دس كه فضاهاى گيم پلى آن اس
ــر مى بريد، در مقر فرماندهى  فرقى نمى كند كجا به س
ــما را  يا پادگان يا در فضاى باز و برفى، تمامى  آنها ش
ــختى را خودتان  ــد آورد؛ البته ميزان س ــه وجد خواه ب
مى توانيد انتخاب كنيد، در آن صورت شايد 10 ساعت 

به چند روز ارتقا پيدا كند.
ــم طاليي»  ــره بازى كردن «چش ــت چند نف قابلي
ــين اين بازى است. زياد فرقى  يكى از نقاط قابل تحس
ــتانتان  نمى كند كه به صورت آنالين يا آفالين با دوس
ــورت صفحه بازى به چند  ــازى كنيد؛ چون در هر ص ب
ــيم مى شود و هر بازيكن در صفحه مربوط  بخش تقس

به خود بازى را پيش مى برد.
ــن بازى خوش نكنيد،  ــان را زياد به گرافيك اي دلت
ــيار شبيه به ــت كه گفته شد اين بازى بس ــت اس  درس
ــت، اما منظور هرچيز اين بازى  Call Of Duty اس
بود جز گرافيك. با اين كه اين بازى از فضاسازى قابل 
قبولى برخوردار است، اما اشيا و شخصيت هاى موجود 
ــيار بد طراحى شده اند؛ البته توجه داشته باشيد اين  بس
كنسول Wii هست و با توجه به امكانات آن ساختن 
چنين بازى اي براى اين پلتفورم نيز قابل تحسين است 
ــته باشيد (پيشنهاد مى كنم  و انتظار بى مورد از آن نداش
ــچ انتظارى  ــه اى هي ــچ زمين ــول Wii در هي از كنس

نداشته باشيد!).
ــازى قابل  ــازى GoldenEye 007  ب در كل ب
قبولى است، شايد صرفا داستان زيبا و حتى صداگذارى 
ــا بايد بى خيال  ــما را مجاب كند، ام ــاده آن ش فوق الع
ــك اين بازى از بهترين  ــويد. بدون ش گرافيك آن ش
 Wii ــول ــخص در كنس بازى هاى تيراندازى اول ش

است. 
ــون هم گيم پلى خوب و روانى دارد و هم هوش  چ
ــما زياد باال نيست و اثرى از به  ــمنان ش مصنوعى دش
ــدارد، هرچند به  ــما در آن وجود ن ــيدن ش چالش كش
ــد را از آخرين فيلم آن   ــن بازى جيمز بان ــور كلى اي ط

Quantum of Solace موفق تر مى دانم!

بازي هفته

بازى آنالين

Call of Duty"
 شما را فراموش نكرده است

ــازى در اين هفته ها  ــوك به دنياى ب بزرگ ترين ش
ــب  ــت. تعج ــازى Dead Space2  اس ــان ب همچن
ــتون بازى  ــن بازى، باز هم اين س ــم با وجود اي مى كن
ــازى را تمام  ــد! به هرحال اگر اين ب ــه را مى خواني هفت
ــازى فوق العاده ديگرى  ــيد هنوز ب كرده ايد نگران نباش
ــن كه بازى مختص ويندوزى ها  هم وجود دارد. اول اي
 Shadow Harvest: Phantom ــام  ن ــه  ب
ــتان اين بازى در سال  ــده است. داس ــر ش Ops منتش
ــما كنترل 2 مامور را بر عهده  2025 اتفاق مى افتد و ش
ــما رو فراموش  ــه Call of Duty هم ش داريد؛ البت
ــوار برلين»  ــدى مانند «دي ــه هاى جدي ــرده و نقش نك
ــول DS هم  ــدگان كنس ــت. دارن ــر كرده اس را منتش
ــند  ــته باش  بهترين انتخابى كه اين هفته مى توانند داش
Ghost Trick: Phantom Detective است 
يك بازى ماجراجويانه و معمايى بسيار زيبا و در نهايت 
ــنا  ــازى Test Drive Unlimited2  يك نام آش ب
ــين بازى است  و  ــابقه و ماش براى گيمر هاى اهل مس
به نظر مي رسد از موفق ترين بازى ها در زمينه خود است؛ 
  Xbox360 و هم نسخه PS3 خوشبختانه هم نسخه

آن و حتى نسخه ويندوز آن منتشر شده است.

 توينينگ تانك ها در 
World of Tanks!

ــخصى را  ــدازى اول ش ــد بازى تيران ــر هفته چن ه
ــر شده اند، ولى هيچ خالقيتى در آنها  مى بينيد كه منتش
ــما هم خسته شده ايد، بهتر  به كار نرفته است. حتما ش
ــار بگذاريم و به جايش  ــت ديگر كنترل آدم ها را كن اس
ــن بازى دقيقا  ــت بگيريم. اي ــرل تانك ها را به دس كنت
ــاره دارد. شما در زمان جنگ هاى  به همين موضوع اش
ــر چه اعتبار  ــد. در روند بازى ه ــر مى بري جهانى به س
ــا تجهيزات  ــب كنيد، مى توانيد تانكى ب ــترى كس بيش
ــين اين بازى  بهترى را هدايت كنيد. از نقاط قابل تحس
ــه زيبايى تمام باعث  ــت كه ب «چند نفره» بودن آن اس
ــود صحنه هاى درگيرى زيبايى ميان بازيكنان به  مى ش
ــود بيايد. گيم پلى و همچنين گرافيك اين بازى در  وج
زمينه بازى هاى آنالين واقعا قابل تحسين است و هيچ 

كم و كاستى از اين جهت ندارد.
www.worldoftanks.com

ازي

ــى تر و خطرناك تر مى شود و در نهايت دين  هم وحش
ــخن است كه اخالقى  ــيرين س (Din)، يك غول ش
ــت از خودش  ــى در محافظ ــتعداد عجيب ــوز و اس مرم
ــيده از  هاله قرمزرنگى  دارد.  معموال مناطقى هم پوش
ــس بپردازيد، ولى  ــتند كه مجبوريد در آنها به تنف هس
از سالمتتان كم مى شود. در اين بازى هم مثل نسخه 
ــد تا به پيشرفت  اصلى مدت زمان زيادى طول مى كش

ــادى ذخيره و  ــد و بعد از تعداد زي ــازى عادت كني در ب
ــا چالش هاى بازى  ــردن مجدد باالخره ب بارگذارى ك
ــويد. وقتى به درون هتل رسيديد تازه  هماهنگ مى ش
عناصر نقش آفرينى خودنمايى مى كنند. اينجاست كه 
رفتارتان با مردم عواقب متفاوتى خواهد داشت. با ايجاد 
رفاقت و صحبت هاى موثر مى توانيد به آيتم هاى زيادى 
دسترسى پيدا كنيد و مكان هاى مختلفى را كشف كنيد.  

از طرفى ديگر مى توانيد همه را به خاك و خون بكشيد 
و خود را به عنوان قدرت مسلم مطرح كنيد. براى اين 
كار تعدادى سالح جديد هم به بازى اضافه شده اند. در 
كل پول مرده دنباله جذابى براى وگاس جديد نيست. 
ــافت و اعصاب  ــا 800 امتياز مايكروس ــر 10 دالر ي اگ
ــتيد  ــرى بازى ها هس ــق اين س ــى داريد يا عاش اضاف

«پول مرده» انتخاب خوبى است.
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IT  
فناوري اطالعات

سعيد نوري آزاد

پرداخت، دريافت و تسويه حساب هاي الكترونيك را 
امروزه همه ما، چه با دريافت وجه نقد از يك خودپرداز 
ــتفاده از تلفن بانك و اينترنت بانك  يا باجه بانك يا اس
ــهري تجربه  ــي ش ــش در زندگ ــم و بي ــال آن ك و امث

مي كنيم.
ــتند  ــا آيا تمام پرداخت ها و دريافت ها واقعي هس  ام
ــادالت وجود دارد؟ آيا مي توان با  يا لوازمي براي اين تب
يك كاسه كردن اين تبادالت حجم آنها را كاهش داد و 

سرعت كار را با كوتاه كردن فرآيند، باال برد؟
ــت كه مي گويد:  ــك اصل در پايگاه داده مطرح اس ي
تراكنش براي هر مشتري بايد خصوصي سازي و منزوي 
ــاس كند تمام سامانه در آن  ــده باشد. يعني فرد احس ش
ــال در مبادالت  ــراي او كار مي كند. ح ــط ب ــه فق لحظ
ــور ديگري  ــن موضوع ط ــد بانك ها اي ــره از دي روزم
ــتور دريافت و  ــداد زيادي مبادله و دس ــت، يعني تع اس

ــتورها در  ــود، اما اين دس پرداخت به بانك ارجاع مي ش
ــمت هاي مختلفي از يك فرآيند هستند كه  حقيقت قس
ــنتي براي هر كدام سند صادر شده، تسويه  ــكل س در ش
ــد بانك ها در  ــود، اما وقتي قرار باش ــي مي ش و حسابرس
ــال عدد اين  ــي فعاليت كنند عم ــبكه، در حد مل يك ش
ــود. پس براي اين موضوع  تبادالت چند 10 برابر مي ش

بايد راهكاري انديشيد.
ــام «پرداخت هاي  ــا واژه اي به ن ــل ب ــمت قب در قس
ــديم كه الزم است آن را كمي تحليل  حسابي» آشنا ش
 payment ــه ترجمه ــابي ك كنيم. پرداخت هاي حس
ــاي  پرداخت ه ــامل  ش ــت  اس  Account-based
ــابي اندك يا خرد با ضريب اضطرار پايين مي شود،  حس
ــمار نمي روند كه نمونه  ــي پرداخت هاي حياتي به ش يعن
آن پرداخت حقوق و مستمري، پرداخت قبوض، پرداخت 
ــهامداران عام، پرداخت هاي متعدد به  ــهام به س سود س
طرف هاي تجاري پراكنده و نظاير آنهاست كه معموال از 

طريق سامانه هاي پرداخت حسابي صورت مي گيرد. 
از آنجايي كه بخش عمده اي از اين پرداخت ها توسط 
اشخاص حقوقي (مانند حسابداري شركت ها و سازمان ها 
يا خود بانك ها و مواردي غير از افراد مشخص) صورت 
ــي در اين نوع  ــري كارت فيزيك ــرد، امكان كارب مي گي
ــر اصل معامله ارائه  ــا وجود ندارد يا اين كه ب پرداخت ه
كارت و پرداخت با كارت انطباقي ندارد (تصور كنيد يك 
ــود ساالنه  ــابدار براي پرداخت يك ميليون دالر س حس

ــد به طور  ــهامدار بخواه ــركت به 100 هزار س يك ش
ــماره حساب وارد كند و منتظر  ــد، ش متناوب كارت بكش
ــورت معمول اين  ــت بماند). از طرف ديگر در ص پرداخ
ــته اي (چند صد هزار تراكنش)  پرداخت ها به صورت دس
ــن رو، پردازش به ازاي هر فرد  صورت مي گيرند و از اي
ــت؛ چراكه مبلغ  حقيقي يا حقوقي مقرون به صرفه نيس

هر تراكنش در سامانه كم مي باشد و ارقام كوچك 
ــا در هر  ــود، اما تعداد آنه ــامل مي ش را ش

ــتقيم مشتري به  ــتور پرداخت مس دس
بانك تا چند ميليون تراكنش 

را نيز مي تواند در بر گيرد (يعني دستور پرداخت از طرف 
مشتري). از اين رو مبلغ كلي اين تراكنش ها مي تواند با 
ــاي پرداخت كالن تجاري برابري  هر يك از تراكنش ه
ــاب معموال به  ــامانه هاي پرداخت مبتني بر حس كند. س
ــن ارائه  ــاص دارد. بنابراي ــاري اختص ــاي تج پرداخت ه
ــاعات  ــن پرداخت ها معموال در س ــات متناظر با اي خدم

اداري يا همان ساعت كاري بانك صورت مي پذيرد. 
تسويه كجا انجام مي شود؟

ــاخت هاي مبادله پاياپاي  ــف عملكرد «زيرس در تعري
ــه مبادله بين دو  ــوان گفت هنگامي ك ــويه» مي ت و تس
ــورت مي گيرد، وجه حواله  ــه مالي يا اعتباري ص موسس
شده بايد به نوعي بين دو موسسه مالي منتقل شود تا در 
ــاب ذي نفع واريز شود. حال اين  نهايت، مبلغ آن به حس
ــويه بايد براساس اصول سامانه پرداخت و به واسطه  تس
ــاز  ابزار مورد توافق طرفين كه داراي خاصيت اعتمادس
ــد صورت  ــد و نيز داراي كمترين خطر اعتباري باش باش
پذيرد. در اقتصاد ملي صرفا پول بانك مركزي هر كشور 
داراي چنين جايگاهي است. تسويه وجه بين دو موسسه 

مالي به دو صورت امكان پذير است:
اول: تسويه نا خالص

دوم: پاياپاي و خالص  
ــاره  ــويه ناخالص اش ــاتنا به حالت تس ــي س در معرف

كوتاهي كرديم، اما حالت دوم يعني خالص و پاياپاي: 
ــكل ميزان خالص مبادالت بين طرفين از  در اين ش
ــبه و  بين هزاران يا ميليون ها تراكنش في مابين، محاس

جمع وضعيت هر يك از طرف ها به صورت يك 
سند بدهكار يا بستانكار مشخص مي شود و براي تسويه 
كافي است كه وجه، از طرف يا طرفين بدهكار اخذ شده 
و به طرف يا طرفين بستانكار پرداخت شود. همان طور 
ــان يك مبادله با يك  ــد تمام تراكنش ها مي كه گفته ش
سند شامل چند دسته بدهي و بستانكاري محاسبه شده 
و يكجا حساب مي شود كه اين كاهش تعداد تراكنش ها 

را در پي خواهد داشت. 
سود و زيان اين روش

1 ـ  اصلي ترين مزيت اين روش سادگي تسويه است؛ 
ــزار تراكنش تنها با يك  ــرا كه در مواردي چند صد ه چ
ــوند و لزوم تسويه اسناد متعدد از بين  سند تسويه مي ش

مي رود. 
ــاب پايين  ــت ديگر آن نياز به نقدينگي حس 2 ـ  مزي
ــنتي (فعلي) اگر شما يك  ــتر معامالت س است. در بيش
ــت خود بدهكار باشيد و آن دوستتان به  ميليون به دوس
ــتقال بايد رقم  ــد هر دو مس ــما 2 ميليون بدهكار باش ش
بدهي را نقدي و كامل پرداخت نماييد كه در اين صورت 
3 ميليون وجه در گردش خواهد بود، اما در حقيقت تنها 
ــت. در اين  ــك ميليون آن مورد معامله واقعي بوده اس ي
روش به دليل مبادله سربه سر، بدهي و بستانكاري از هم 
ــود و مبالغ واقعي جابه جا خواهند شد. البته با  كم مي ش
ــد خاصي اين كار صورت مي گيرد، اما صورت كلي  درص

كار به همين شكل است. 
ــا داراي  ــام مزاي ــا تم ــز ب ــن روش ني چالش هـا: اي

چالش هايي است ازجمله: 
ـ  چالش شفافيت مبادله: به دليل تجميع بدهكاري ها  1
و بستانكاري ها در يك سند، حسابرسي هاي خرد مشكل 

مي شود.
ــه اين كه اين  ــا توجه ب 2 ـ خطرپذيـري اعتبـاري: ب
ــن چندين طرف  ــه معموال در بي ــع در يك مبادل تجمي
ــت چند  ــود و ممكن اس ــر يك معامله انجام مي ش درگي
ــريك حقوقي بخواهند در اين تسويه سهم داشته  صد ش
باشند، ممكن است يكي از آنها به داليلي مانند نداشتن 
ــدودي و قانوني يا هر دليل  ــكالت مس نقدينگي يا مش
ــتم را  ــك كرده و تمام سيس ديگر اين مبادله را دچار ش

مختل كند.
ــامانه هاي تسويه  ــكل را با ايجاد س راهكار: اين مش
ــه در گزارش  ــع كرده اند ك ــاتنا) مرتف ــص آني (س ناخال

Lamfalussy در سال 1989 مطرح شد.
پرداخت و تسويه با پايا

ــاس الگوي  ــاتنا براس ــد س ــز مانن ــامانه ني ــن س  اي
  Real Time Gross Settlement system  ـ RTGS
تهيه، پياده سازي و عملياتي شده است، البته با تفاوت هاي 
كامل عملياتي و قراردادي. براساس اعالم بانك مركزي 
ــط سامانه  ــابي توس ــاخت پرداخت هاي خرد حس زيرس
ــود. پايا داراي  ــاي الكترونيكي ـ  پايا ـ  فراهم مي ش پاياپ
ــتقيم (Direct Credit) و واريز  دو هسته حواله مس
مستقيم (Direct Debit) است. هسته واريز مستقيم 
ــبكه بانكي آغاز  ــاه 1388 فعاليت خود را در ش از دي م
ــورت بالقوه مي توان بخش  ــاس به ص كرده و بر اين اس
ــاتنا را به اين سامانه منتقل ساخت.  خرد پرداخت هاي س
بخش برداشت مستقيم پايا نيز در سال جاري راه اندازي 
ــت مستقيم،  ــته برداش ــد كه با راه اندازي هس خواهد ش
امكان پوشش پرداخت هايي نظير قبوض، اقساط، اجاره، 
ــتريان  ــان و نظاير آن به صورت خودكار براي مش آبونم
بانك ها فراهم مي شود. پايا امكان دريافت فايل هايي با 
ـ  تا 100 هزار دستور پرداخت در  ــتور پرداخت  انبوه دس
ــتريان و بانك ها دارد. توان پردازشي  هر فايلـ  را از مش
ــتور پرداخت در هر روز خواهد  پايا، حدود 5 ميليون دس

بود.
اين سامانه در كنار ساتنا مي تواند سطوح گسترده اي 
ــرعت  ــش دهد و با س ــن بانكي را پوش ــادالت بي از مب
بخشيدن به فعاليت بانك ها هزينه آنها را كاهش داده و 

كيفيت كار را افزايش دهد. 
http://www.sid.ir
http://www.cbi.ir

بخش چهارم
نگاهي به سامانه هاي پرداخت ملي

پايا راهكار پرداخت هاي كوچك
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Review
بررسي

محمدرضا قرباني

رقابت ميان اپل و گوگل داغ است. اين را ديگر همه مي دانند كه مدتي 
ــت مايكروسافت و شركت هاي مشابه در مقابل هم ايستاده اند. نبرد اين  اس
ــي هاي تلفن همراه تماشايي است. هرچند  دو قدرت بزرگ در عرصه گوش
ــد موج خبري و  ــدازه يك دهم آيفون و آندروي ــون 7 حتي به ان ــدوز ف وين

رسانه اي ايجاد نكرد. 
ــرو بي رقيب صنعت تلفن همراه  ــا مدت ها همگان اپل و  آيفون را پيش ت
ــت ديگر  ــد كه اين برداش ــتند، اما با معرفي آندرويد به نظر مي رس مي دانس
ــتم  عامل قدرتمند تلفن هاي همراه و تبلت ها،  ــت. اين سيس ــت نيس درس
ــي را هدف گرفته است و هر روز  ــت همانند iOS، دستگاه هاي لمس درس
ــاختار طبيعي بدن و انگشت ها وفق مي دهد و كار را  ــتر با س خودش را بيش

ساده تر مي كند. 
ــگاه نرم افزاري مخصوص به خودشان را دارند  گوگل و اپل هر دو فروش
كه اپل از نظر تعدادي، فروش بهتر نرم افزارهاي بيشتري از گوگل ماركت 
ــي از محدوديت ها، امكان  ــته و با حذف برخ ــا گوگل عقب ننشس دارد، ام
عرضه نرم افزار در اين فروشگاه را بيش از پيش كرده است و حاال، سوني با 
عرضه يك مجموعه نرم افزاري به نام پلي استيشن، مهر تاييدي بر پشتيباني 

اين شركت از آندرويد زده است.
ــن با عنوان ــي هاي پلي استيش ــه منتظر عرضه گوش ــي كه هم در حال
ــي غافلگيرانه، به جاي عرضه  ــركت در اقدام ــد، اين ش PSPhone  بودن
يك گوشي، يك مجموعه نرم افزاري (Suite) براي تمامي بسترهايي كه 

قابليت اجراي سيستم عامل آندرويد را دارند، عرضه كرده است. 
ــگاه نرم افزاري متصل و  ــن مجموعه نرم افزاري همچنين يك فروش اي
جدا دارد كه مسووليت فروش بازي هاي اين بستر را براي آندرويد بر عهده 
ــوي توسعه دهندگان  ــتقبال فوق العاده اي از س ــت و احتماال با اس گرفته اس

مواجه شود. 
ــود. به نظر  ــوار خواهد ب ــمندانه و هم دش ــوني هم هوش اين حركت س
ــول هاي قبلي خودش  ــوني از عدم فروش فوق العاده كنس ــد كه س مي رس
ــي و نهايي در نرم افزار  ــت و دريافته كه ارزش اصل ــوب درس گرفته اس خ
ــتن در آخر است. اين  ــني و نبس ــوني اما ماجراي حس قرار دارد. ماجراي س
ــكل خواندن  ــل (PSP) خود، با مش ــن پرتاب ــركت با عرضه پلي استيش ش
ــك ها  ــد، چرا كه تنها جايي كه اين ديس ــك هاي UMD مواجه ش ديس
ــركت نتوانست تالش  ــتگاه ها بود و اين ش خوب كار مي كردند، همين دس
ــك ها براي استفاده در دوربين ها و...  خود را براي همگاني كردن اين ديس

به ثمر برساند. 
ــت،  ــم ژاپني فقط براي دارندگان پي اس پي ها نيس ــاال اين بمب ات و ح
ــد. در حال حاضر  ــتفاده كنن ــتر نرم افزاري اس همگان مي توانند از اين بس
سوني روي شبيه سازي كار مي كند كه تمامي بازي هاي PSOne قابليت 
ــركت قول داده است كه تا  ــته باشند و اين ش ــتر را داش اجرا روي اين بس
سال آينده، بازي هاي بسيار زيادي را در فروشگاه PS قرار دهد. اين بستر 
ــن الزامي به وجود صفحه كليد فيزيكي براي بازي هاي  نرم افزاري همچني
ــخيص داده و يك  ــتگاه ها را تش ــي دس خود ندارد و مي تواند صفحه لمس

صفحه كليد مجازي ايجاد كند. 
در وب سايت پلي استيشن آمده است: 

ــازار امروزي صنعت موبايل، كاربراني كه از بازي ها لذت مي برند،  «در ب
روز به روز بيشتر مي شود. با ارائه كيفيت بازي هاي پلي استيشن در اين بازار 

سريع، سوني نه تنها تجربه پلي استيشن را براي بستر مستعد و گسترده تري 
ــعه دهندگان  ــت به توس از كاربران جهاني به ارمغان مي آورد، بلكه قادر اس
ــغلي خود را  ــران بازي ها اين قابليت را عرضه كند كه فرصت هاي ش و ناش

براساس اين دستگاه ها بيشتر كنند.»
ــا مجوزي كه  ــده را ب ــر دارد كيفيت بازي هاي عرضه ش ــوني در نظ س
ــد و در مقابل،  ــام دارد، حفظ كن ــن» ن ــوز تائيديه پلي استيش ــه مج «برنام
ــترهايي كه مجموعه نرم افزاري  كيفيت اجراي اين بازي ها را روي همه بس

پلي استيشن را باال مي آورند ثابت نگه دارد.
ــال 2011 اين مجموعه نرم افزاري را عرضه خواهد  ــن در س پلي استيش
ــراي همه  ــن بزودي ب ــاي پلي استيش ــگاه بازي ه ــن فروش ــرد. همچني ك
ــد و به اين ترتيب كاربران  ــي هاي مبتني بر آندرويد عرضه خواهد ش گوش

مي توانند مستقيما از داخل دستگاه خود، به تهيه بازي ها بپردازند. 

به بهانه معرفي بستر جديد پلي استيشن براي آندرويد

پلي استيشن اينجا، آنجا، همه جا
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Graphic
گرافيك

ـ  چرا نسـخه بعدي از ويندوز ويسـتا سـاخته نشد و  حسـين عليزاده 
اصـوال مهم تريـن و اصلي ترين امكانـات جديد ويندوز 7 در مقايسـه با 

ويندوز ويستا چيست؟
ــر نشد را تهيه كنندگان  ــخه جديدي از اين ويندوز منتش اين كه چرا نس
ــي  ــكاالت اساس آن مي دانند، اما به طور خالصه مي توان گفت يكي از اش
ويندوز ويستا، سرعت اجرا و ميزان كارايي آن (در صورت عدم برخورداري 

از سخت افزار قوي و به روز) است. 
ــياري از سرويس ها را  ــت كه ويندوز 7 بس از مهم ترين داليلش اين اس
ــرويس هاي  ــوازي اجرا و راه اندازي مي كند. همين طور تعداد س به صورت م
غيرضروري در مرحله بوت و راه اندازي اوليه، بسيار كمتر از قبل شده است. 
در ويندوز 7، ميزان تخصيص حافظه به هر پنجره بهبود يافته است. در 
ــتم عامل مجبور مي شد برنامه هايي را به خاطر كمبود  ويندوز ويستا، سيس
ــدوز 7، هر پنجره جديدي كه باز  ــاي خالي در حافظه ببندد، اما در وين فض
ــود، همان مقدار حافظه را اشغال مي كند كه پنجره هاي قبلي اشغال  مي ش

كرده بودند و به اين ترتيب به منابع ديگر سيستم عامل فشار نمي آيد. 
ــري لپ تاپ هايي كه از  ــدن عمر بات همچنين در رابطه با طوالني تر ش
ــده تا همانند  ــد، فناوري جديدي به كار برده ش ــتفاده مي كنن ويندوز 7 اس
ــتفاده از  ــوند يا اس صفحات تلفن هاي همراه به محض عدم كاربرد تيره ش
ــاخته تا ذخيره باتري لپ تاپ، دوام  ــريع تر و آسان تر س درايو DVD را س

بيشتري داشته باشد. 
ــد براي  ــب درايوهاي جدي ــه نص ــازي ب ــدوز 7 ني ــت وين ــي  اس گفتن
ــخت افزاري كه تحت ويندوز ويستا كار مي كند، با  سخت افزارها ندارد و س

ويندوز 7 نيز مشكلي نخواهد داشت. 
ــد دوربين ها، تلفن هاي  ــدوز 7 در مورد اتصال لوازم جانبي (مانن در وين
ــراي ارائه خدمات  ــا و...) پيش بيني هايي ب ــي، چاپگره ــراه، لوازم صوت هم
ــت. در ويندوز 7 به جاي پنجره اجراي خودكار كه در  ــده اس بهتر انجام ش
ــتا مي ديديد، پنجره اي باز مي شود كه جدا از نماي  ويندوزهاي XP و ويس
گرافيكي زيبا، همراه با تصوير واقعي تر از ابزاري كه مي خواهيد نصب كنيد، 
ــتم عامل مي تواند بالفاصله انجام دهد را در  ــتي از وظايفي كه سيس فهرس

اختيار شما قرار مي دهد. 
ــري را مي خواهيد نصب كنيد، در پنجره باز  ــراي نمونه اگر درايور چاپگ ب
ــتي از فراهم كنندگان تونر يا جوهر يا كارتريج آن چاپگر  شده عالوه بر ليس
خاص و امكان خريد اينترنتي آنها مي توانيد به فايل هاي ديگر همچون فايل 
PDF، دستور راهنماي نصب موجود در سي دي نيز دسترسي داشته باشيد. 
ــتا  ــبت به ويندوز ويس ــور خالصه مي توان چند تغيير مثبتي كه نس به ط
ــافت وجود دارد را به شرح زير بيان  ــتم عامل جديد مايكروس در اين سيس
ــتا اجرا  ــريع تر از ويندوز ويس كرد: نحوه راه اندازي و مديريت حافظه كه س
ــتا با برنامه هاي كاربردي پيشين  ــود. ويندوز 7 نسبت به ويندوز ويس مي ش

سازگاري بهتري دارد. 
ــريع تر و  ــتا و XP س ــبت به ويندوز ويس ــتم نس ــب آن روي سيس نص
ــرتر شده و... البته بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه ويندوز ويستا  بي دردس
ــت، هنوز هم زيباترين  ــده اس با همه ايرادات و انتقاداتي كه به آن وارد ش
ــود و برخي از  ــافت محسوب مي ش ــتم عامل مايكروس و جذاب ترين سيس

جنبه هاي مثبت و خيره كننده آن در ويندوز 7 حذف شده است. 

ــتم عاملي تا  ــافت در رابطه با ارائه سيس ــايد تاكيد مايكروس در واقع ش
ــبب شد كه درخواست هاي سخت افزاري  حد ممكن مجلل و خيره كننده س

ويستا زياد باشد و همين موضوع تبديل به نقطه ضعف اين ويندوز شد.

ـ   در مورد گوگل كروم و ويژگي هاي آن توضيح دهيد.  هاشمي 
ــاره  ــت كه به برخي از آنها اش گوگل كروم داراي ويژگي هاي جالبي اس

مي شود.
Task Manager for websites

ــاي shi3+Escape را همزمان  ــر در مرورگر گوگل كروم كليده اگ
ــار دهيد، پنجره Task Manager را باز مي كند كه فهرست كامل  فش
ــايت هايي را كه در حال حاضر در مرورگر گوگل كروم شما باز  تمام وب س

هستند، نمايش مي دهد. 
ــايتي چه مقدار از حافظه  ــما از اين طريق مي توانيد ببينيد هر وب س ش
ــت،  ــايتي كه باز اس ــغال كرده و اگر صفحه يك وب س كامپيوترتان را اش
ــد End process را كليك كنيد تا  ــده، مي تواني ــكال ش باعث ايجاد اش

آن Tab بسته شود. 
Visual Brower History

ــت. در واقع با  ــكتاپ گرفته اس اين ويژگي را گوگل كروم از گوگل دس
فشردن كليدهاي ctrl+H History مرورگر باز مي شود. حال مي توانيد 
ــالوه بر نمايش  ــد بگرديد. ع ــد واژه اي كه عالقه مندي ــر كلي ــه دنبال ه ب
ــه، پنجره نمايش  ــتجو، گوگل كروم براي هر صفح ــايت هاي مورد جس س
كوچكي هم (به صورت 6umbnail image) به نمايش مي گذارد. 

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ

نويد حاتمي

ــود را در قالب  ــركت ادوب محصوالت خ ــاپ، ش ــش 8 فتوش از ويراي
ــارت Creative Suite يا  ــف عب ــه مخف ــا نام  CS ك ــه اي ب مجموع
ــد جهت طراحي گرافيك، ويرايش ويدئو و طراحي  مجموعه خالق مي باش
ــه CS با نام CS5  در  ــخه مجموع ــات وب عرضه كرد. آخرين نس صفح
ــد كه در ــر گردي ــل 2010 منتش ــي و در 30 آوري ــل 2010 معرف  12 آوري
ــامل 19 نرم افزار  ــه با نام هاي  Master Collection  ش  4 مجموع
ــامل 11 محصول با  ــت 2574 دالر، Design Premium ش ــا قيم ب
ــامل 12 محصول با قيمت  ــت 1899 دالر، Web Premium ش قيم
1799 دالر، Production Premium 13 محصول با قيمت 1699 
ــول با قيمت 1299 دالر  ــامل 4 محص دالر و Design Standard ش
جهت استفاده كاربران ارائه كرده است. محصوالت موجود در اين مجموعه 

عبارتند از:
ــن   PS Adobe Photoshop® CS5 Extended قدرتمندتري

نرم افزار طراحي و ويرايش تصاوير به صورت پيكسلي.
ــد در زمينه  ــزاري قدرتمن Ai Adobe Illustrator® CS5: نرم اف
ــا كيفيت عالي براي هر اندازه  ــي و گرافيك جهت ايجاد فايل هاي ب طراح

چاپ.
Adobe InDesign® CS5: نرم افزار صفحه بندي چاپ

 Standard، ــت  حال  4 در  ــه  ك  :Adobe Acrobat®
Professional، Professional Extended وReader  جهت 

ايجاد، ويرايش، مشاهده و چاپ فايل هاي PDF ارائه شده است. 
ــت  ــد جه ــزاري توانمن Adobe Flash® Catalyst™ CS5: اب
تبديل فايل هاي فتوشاپ ايليستريتور و فايروركز به فايل هاي تعاملي فلش 

بدون نياز به كدنويسي.
ــه اي جهت طراحي  Adobe Flash Professional CS5: برنام
ــه بعدي و طراحي و  ــن دوبعدي و س ــايت هاي حرفه اي و انيميش و توليد س
ــتيباني از انواع فرمت هاي  توليد بازي و نرم افزارهاي تلفن همراه و... با پش
ــلي و امكان كد نويسي با زبان  صوتي و تصويري و تصاويربرداري و پيكس

.ActionScript

Adobe Flash Builder™4  : نرم افزاري جهت توليد برنامه هاي 
تحت وب و برنامه هاي دسكتاپ مستقل از سيستم عامل در محيط فلش.

ــد براي  ــزاري قدرتمن Adobe Dreamweaver® CS5: نرم اف
طراحي صفحات و توليد برنامه هاي تحت وب با امكانات فارسي.

Adobe Fireworks® CS5: ويرايشگربرداريـ  پيكسلي تصاوير 
 Hotspot و  Slice مختص طراحان وب با امكاناتي نظير ايجاد

ــوي وب  ــت محت ــتم مديري Adobe Contribute® CS5: سيس
بدون نياز به داشتن دانش فني باال.

ــن،  ــه اي تدوي ــزار حرف Adobe Premiere® Pro CS5: نرم اف
ميكس و مونتاژ فيلم به صورت بالدرنگ با كيفيت خروجي بسيار عالي.

ــزار توليد  ــن نرم اف Adobe After Effects® CS5: قدرتمندتري
جلوه هاي ويژه سينمايي و طراحي تيزرهاي تلويزيوني.

ــش و  ــد ويراي ــزار قدرتمن Adobe Soundbooth® CS5: نرم اف
ميكس فايل هاي صوتي.

Adobe OnLocation™ CS5: ابزاري جهت سهولت و تسريع 
ــاي مختلف در محيط  ــي از دوربين  ه ــت فايل هاي ويدئوي ــات درياف عملي

پريمير.
ــه اي جهت ايجاد خروجي هايي با  Adobe Encore® CS5: برنام
ــت عالي به صورت دي وي دي و بلوري با امكان ايجاد منو هاي كامال  كيفي

حرفه اي.
ــان نرم افزارهاي مختلف  ــل ارتباطي مي Adobe Bridge CS5: پ

مجموعه ادوب با قابليت نمايش همه فرمت هاي ادوب و مديريت آنها.
Adobe Device Central CS5: نرم افزاري براي يكپارچه سازي 
ــه ادوب جهت پيش نمايش و  ــاي نرم افزار هاي مختلف مجموع خروجي ه

تست محتوي توليد شده براي دستگاه هاي قابل حمل مثل تلفن همراه.
Adobe Dynamic Link: نرم افزاري جهت به اشتراك گذاري حافظه 
پريمير و افتر افكت و به اشتراك گذاري سريع داده ها بين اين دو نرم افزار

خدمات  سرويس   :  Adobe CS Live online service
گرديده  ادغام   CS مجموعه  با  كه  ادوب  شركت  برنامه هاي  آنالين 
 Adobe BrowserLab،Adobe CSبخش هاي شامل  و 

Review،Acrobat.com  و Adobe Story است.

ــخه اصلي  ــالوه بر نس ــاپ ع ــد فتوش ــوالت ادوب مانن ــي محص  برخ
ــه با عبارت Me مخفف  ــه خاورميانه را نيز دارا بوده ك ــخه ويژه منطق  نس
ــد كه  ــخيص مي باش ــاي نام آنها قابل تش Middle Eastern در انته
ــت. در جدول مقابل  ــي در آنها فراهم شده اس ــتقيم فارس امكان تايپ مس
ــده قابل  ــه در مجموعه هاي CS ارائه ش ــام نرم افزارهايي ك ــت تم فهرس

مشاهده است.

ابزاري جهت تحقق روياها
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نويد كاكلي

شايد شما هم هميشه دوست داشته ايد كه بدانيد چه 
ــعبده بازها قرار دارد تا به اين ترتيب  رازى پشت پرده ش
ــتانتان را تحت تاثير قرار  ــا انجام آن كار، دوس بتوانيد ب
دهيد. اين مقاله دقيقا به همين منظور نوشته شده كه به 
ــما ياد بدهد كه چه طور خودتان شعبده كنيد! اگر باور  ش

نمى كنيد با ما همراه باشيد.
نرم افزار پرتابل چيست؟

ــل (Portable) يا قابل انتقال،  نرم افزارهاى پرتاب
ــان، الزم نيست  ــتند كه براى اجرايش نرم افزارهايى هس
آنها را نصب كنيد. اين نرم افزارها را مى توانيد روى يك 
حافظه فلش يا يك CD بريزيد و به اين ترتيب هميشه 
و همه جا آنها را همراهتان داشته باشيد. از آن مهم تر در 
سايت دانشگاه، محل كار، كافى نت يا ديگر مكان هاى 
ــما اجازه نصب نرم افزار را نمى دهند  عمومى اى كه به ش
ــتفاده از اين نرم افزارها، كارتان را  مى توانيد براحتى با اس
ــيار كاربردى  ــد!  در اين مقاله 8 نرم افزار بس راه بيندازي
ــان مجموعا  ــه حجم ش ــى مى كنيم ك ــل را معرف پرتاب
ــا مى توانيد به تمام  ــت، اما به كمك آنه 50 مگابايت اس

كارهاى روزمره تان برسيد!
AbiWord

نرم افزارى مشابه Microso3 Word كه براى 
ــاى متنى به كار مى رود. اين  ــاد و ويرايش صفحه ه ايج
ــات ورد را برايتان  ــى از امكان ــرداز، خيل ــزار واژه پ نرم اف
گرد آورده و بيشتر كارهاى روزمره اى كه توقع داريد يك 
 AbiWord .ــتيبانى كند، انجام مى دهد واژه پرداز پش
ــت و رايگان، آن را از  9 / 7 مگابايت حجم دارد، كدباز اس

طريق سايت abisource.com دانلود كنيد.
Sumatra PDF

ــم 7 / 1 مگابايتى اين  ــت يك فايل كم حج كافى اس
نرم افزار را از سايت blog.kowalczyk.info دانلود 
كنيد تا ديگر در ديدن فايل هاى PDF مشكلى نداشته 
ــيار  ــبك، كدباز، رايگان و بس ــك نرم افزار س ــيد! ي باش
 PDF ــدن فايل هاى ــر هدفتان فقط دي جمع و جور. اگ

باشد و نمى خواهيد كار خيلى ويژه اى با آنها انجام دهيد، 
سادگى سوماترا حتما مجذوبتان مى كند.

Miranda IM
اين نرم افزار فقط 3 مگابايت حجم دارد و يك مسنجر 
همه كاره است. از بسيارى از سرويس هاى چت مختلف 
پشتيبانى مى كند و كافى است آن را نصب كنيد تا در آن 
ــيد و هم  واحد هم در Google Talkتان آنالين باش
 Miranda-IM Yahoo Messengerتان.  در 
 miranda-im.org ،ــايت رسمى اش را از طريق س

دريافت كنيد.
VLC Media Player

سايت Portable Apps يك نسخه قابل انتقال 
ــت.  ــروف VLC تهيه كرده اس ــيار مع ــزار بس از نرم اف
ــت، اما بدون شك از  هر چند كه حجم آن قابل توجه اس
ــاظ قابليت ها چيزى كم ندارد. اگر مى خواهيد فيلم ها  لح
ــاى مختلف را ببينيد،  ــاى ويدئويى با فرمت ه و قطعه ه
portableapps.com/apps/music_ ــايت  س
ــا  ــد و VLC را ب video/vlc_portable  را ببيني

حجم 22 مگابايت دانلود كنيد.
 Irfan View

ــاهده تصاوير،  ــراى مش ــت بتوانيد ب ــن اس غيرممك
ــن اندازه كم،  ــد كه با حجمى  تا اي ــزارى پيدا كني نرم اف
ــد! Irfan View يك نرم افزار  اين چنين كارآمد باش
ــرد  ــاظ كارب ــه از لح ــت ك ــى اس ــگان 2 / 1 مگابايت راي
ــك آن حتى  ــا كم ــا ب ــت. ام ــابه ACDSee  اس مش
ــم ببينيد،  ــاى ويدئويى و صوتى را ه ــد فايل ه مى تواني
ــفافيت و  ــد تصاوير را ويرايش كنيد، اندازه و ش مى تواني
ــازيد و با  ــاليد بس ــان را تغيير دهيد، از آنها اس فرمت ش
ــف ذخيره كنيد و خيلى كارهاى ديگر!  فرمت هاى مختل
ــده آن را از اين آدرس دريافت كنيد   ــرده ش ــخه فش نس
و   irfanview.tuwien.ac.at/iview427.zip
اگر خواستيد پالگين هاى آن را دانلود كنيد يا لينك هاى 
ــتيبان اش را مشاهده كنيد، به سايت اصلى آن  دانلود پش

irfanview.com سر بزنيد.
Mozilla Firefox

ــت از نرم افزارهاى مختلف  ــود يك ليس چطور مى ش

ــر محبوب نامى  نبرد؟ موزيال  ــه كرد و از اين مرورگ تهي
ــم دارد كه حجم اش  ــخه پرتابل ه ــس يك نس فايرفاك
portableapps.com/ 9مگابايت است و در سايت
دست  در   apps/internet/9refox_portable
ــت. فكر نمى كنم درباره اين مرورگر توضيح بيشترى  اس

نياز باشد!
InfraRecorder

ــابه Nero مى گرديد  ــك نرم افزار مش اگر دنبال ي
ــد و هم پرتابل باشد، مى توانيد  كه هم  حجم اش كم باش
ــد. نرم افزارى با  ــان كني InfraRecorder  را امتح
محيط كاربرى ساده، با حجم 5 / 4 مگابايت و با امكانات 
ــردن CD و DVD به  ــول كه براى رايت ك قابل قب
ــاى چنداليه  ــالوه از DVDه ــد. بع ــان مى آي كمكت
ــك هاى رى رايت  ــد ديس ــد، مى توان ــتيبانى مى كن پش
ــيوه مختلف پاك كند و در  ــه 4 ش (rewritable) را ب
ايميج گرفتن به دردتان بخورد. اگر از آن خوشتان آمده 

مى توانيد در infrarecorder.org آن را بيابيد.
Audacity

ــن نرم افزارى كه مى خواهم معرفى كنم، يك  و آخري
ــراى كار با فايل هاى  ــت كه ب ــزار كدباز ديگر اس نرم اف
ــك آن مى توانيد صداى  ــد. به كم ــى به كار مى آي صوت
ــط كنيد، فرمت فايل هاى صوتى را تغيير  خودتان را ضب
ــد (آنها را Convert كنيد.)، آنها را ويرايش كنيد،  دهي
ــى از يك قطعه موسيقى يا صدا را از آن جدا كنيد،  بخش
چند فايل را با هم تركيب كنيد، يك صدا يا نويز خاص 
را از پس زمينه صدا حذف كنيد يا به فايل ها، افكت هاى 

مختلف بدهيد.
ــكل اساسى هم دارد و آن  البته اين نرم افزار يك مش
ــتيبانى  ــت كه از فرمت هاى محدود و كمى  پش اين اس
ــخه پايدار آن را كه نسخه  مى كند. مى توانيد آخرين نس
ــايت  ــت حجم دارد از س ــا 3 مگاباي ــت و تنه 1,2,6 اس
رسمى اش audacity.sourceforge.net دريافت 
ــى جديد هم از آن  كنيد. (البته بتازگى يك ورژن آزمايش
ــت و آن را هم  ــتر اس ــده حجم اش كمى  بيش عرضه ش
ــد.) فقط يك  ــمى اش پيدا كني ــايت رس مى توانيد در س
ــزار در حالت پرتابل  ــر مى خواهيد از اين نرم اف نكته! اگ
ــده  ــد كه فايل Zip ش ــتفاده كنيد، حتما يادتان باش اس

را دانلود كنيد.

Info
اطالعات

Super Clean Contextual Menus
با راست كليك كردن روي هر لينك در سايت هاي نمايش داده شده در 
گوگل كروم، به شما 5 انتخاب برتر نمايش داده مي شود و با كليك راست 

كردن روي هر تصوير، 4 انتخاب.
 Search Your Favorite Websites From the  

address Bar
هنگام مشاهده يك سايت در مرورگر گوگل كروم، اگر نام و آدرس آن 
ــد، گوگل كروم آن جستجوگر را به  ــايت شامل يك جستجوگر هم باش س
ــپارد تا در آينده كه شما به همان سايت در مرورگر كروم  حافظه اش مي س

مراجعه مي كنيد، بالفاصله آن جستجوگر را هم برايتان ضميمه كند. 
 See Memory Used by Di;erent Browsers

 about:memory اگر يك تب جديد در گوگل كروم باز كنيد و عبارت
ــما فهرستي از تمام مرورگرهاي  را در هر جايي باالي آن تايپ كنيد، به ش
ــده در آن زمان را نمايش مي دهد، آن هم همراه مقدار حافظه اشغال  باز ش

شده توسط هر مرورگر. 
 Reopen Website tabs that you closed by

 mistake
ــايت هايي كه به اشتباه بسته ايد). با كليك كردن همزمان  (باز كردن س
 Recently در گوگل كروم (بازكردن يك تب جديد) و در باكس Ctrl+T
ــك كردن روي آدرس / نام آن  ــي مي توانيد با كلي closed tabs، براحت

صفحه اي كه به اشتباه آن را بسته بوديد، دوباره باز كنيد. 
 Websites from the start menu/bar Quick

Lanuch
ــا در گوگل كروم  ــام مرورگرها وجود دارد، ام ــن ويژگي در تم ــه اي البت
ــد از باز  ــه عبارتي بع ــت. ب ــده اس ــب راحت تر ش ــه مرات ــتفاده از آن ب اس
ــه  ــروم، در menu 9le روي گزين ــوگل ك ــايت در گ ــك س ــردن ي  ك
ــما،  Create application shortcut كليك كنيد. اين گزينه به ش
يك نوع shortcut براي همان سايت مي دهد كه در آينده با كليك روي 

اين shortcut مي توانيد آن سايت را باز كنيد.

ـ  من مي خواهم ويندوز خود را عـوض كنم، اما درايور  محسـن ناطـق 
تمام قطعات سيستم را در اختيار ندارم و نمي توانم تمام اينترنت را براي 

جستجوي درايور آنها جستجو كنم. آيا راهكاري وجود دارد؟
ــده روي سيستم نرم افزارهاي مختلفي  براي ذخيره درايوهاي نصب ش
 Driver Magician ــد از ــه مي تواني ــت كه براي نمون ــده اس تهيه ش
ــه، ديگر نيازي به  ــتفاده كنيد. با كمك اين برنام ــا DriverMAx اس ي
ــي دي هاي مختلف نخواهيد  ــتجوي فايل هاي درايور در اينترنت و س جس
ــتيبان از  ــخه پش ــد انجام دهيد، تهيه يك نس ــا كاري كه باي ــت. تنه داش
ــدد درايورها در  ــت. ضمن اين كه نصب مج ــتم اس درايورهاي فعلي سيس
ــا نيازمند يك كليك و يك بار راه اندازي  ــدوز به كمك اين برنامه، تنه وين

مجدد سيستم است.

خاقانـي، از تهـران – من يـك روتـر لينك سـيس e3000 دارم كه 
شـبكه بي سـيم خانگي ام را تغذيـه مي كند. روي جعبه اين روتر نوشـته 

54Mbps اما من نهايتا با سرعت 2.5Mbps مي توانم داده ها را متقل 
كنم. چطور مي توان اين را سريع تر كرد؟ 

ــتيباني مي كند اما بايد بررسي كنيد كه  ــما از چنين سرعتي پش روتر ش
ــتيباني مي كنند يا خير. براي بهبود  ــتگاه ها نيز از اين سرعت پش ديگر دس
ــادر به تبادل  ــي كنيد كه ق ــتگاه هاي خود را بررس ــرعت، لطفا همه دس س

اطالعات با سرعت 54Mbps هستند يا خير. 
ــبكه  ــتيد مي توانيد از كابل هاي ش ــال داده راحت تر هس ــر براي انتق اگ
استاندارد استفاده كنيد كه امروزه معموال سرعتي معادل با 100Mbps و 

در برخي مواقع تا 1000Mbps سرعت دارند.

آيا مي شود فهميد كه كسي ايميل ما را مي خواند يا خير؟
بستگي دارد از چه سرويسي استفاده كنيد، جيميل، ياهو، هاتميل يا  سرويس 
POP3/IMAP دامنه خودتان؟ روش هاي براي فهميدن اين موضوع وجود 
دارد، اما بهتر است با ادمين سرور ميل تماس بگيريد تا log سرور را چك كند. 

اگر خودتان مدير ميل سرور هستيد، مساله دشواري نيست. 

خالقيت به كمك نرم افزار هاى پرتابل 
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Hardware
سخت افزار

جواد ودودزاده

ــه خود در  ــن لپ تاپ 2 صفحه نمايش ــر با عرضه اولي ــركت ايس اخيرا ش
ــگاه بين المللي CES ، در بين كاربران غوغايي بر پا كرده است. اگر اين نوع  نمايش
ــتفاده مي كنند  ــا كه از صفحه نمايش دوم خود به جاي صفحه كليد نيز اس لپ تاپ ه
ــازي  (virtual keyboard) خود در بين  ــا آن صفحه نمايش هاي مج بتوانند ب
ــد و در بازار مصرف جا باز كنند،  ــران جايي باز كرده، جايگاه واقعي خود را بيابن كارب
ــته  ــت كه صفحه كليدهاي فيزيكي، ديگر به تاريخ پيوس آنگاه بايد انتظار آن را داش
ــوند. ايسر يكي از شركت هاي فعال صنعت توليد رايانه بتازگي  و تبديل به خاطره ش

چنين لپ تاپي را توليد و با نام آيكونيا (Iconia) از آن پرده برداري كرده است.
اين اولين لپ تاپ در نوع خود است كه صفحه كليد فيزيكي، كامال از ساختار آن 
 (touch screen) ــي ــده و جاي خود را به 2 صفحه نمايش صفحه لمس حذف ش
ــا مفصل هاي لواليي به هم متصل  ــت كه مانند همه لپ تاپ هاي معمولي ب داده اس
ــن صفحه نمايش ها،  ــوند. البته يكي از اي ــورت عادي از هم باز مي ش ــده و به ص ش
ــتم عامل ويندوز  ــتر سيس  نقش صفحه كليد مجازي را نيز بازي مي كند. آيكونيا از بس
ــه نمايش 14 اينچي  ــرده و داراي 2 صفح ــتفاده ك  Home Premium 7  اس
ــودي قرار گرفته و نقش  ــه صفحه نمايش روبه رويي، به حالت عم ــت. در حالي ك اس
ــه صورت افقي  ــه نمايش دوم كه ب ــي را به عهده دارد، صفح ــه نمايش اصل صفح
ــك صفحه كليد، چرخ غلتك  ــتن ي ــرار دارد، به عنوان يك پنل، با به نمايش گذاش ق
ــي (touch-wheel) و ساير دكمه هاي كنترل و تنظيم لمسي روي صفحه،  لمس
ــي از آنچه  ــا حتي امتداد و نمايش بخش ــتقل ي ــا نمايش يك محتواي بصري مس ب
ــي نظير هدايت و  ــت، براي كارهاي ــته اس ــه روي صفحه نمايش اصلي نقش بس ك
ــما قادريد تصويري از انجام  ــت كه ش رهگيري به كار مي رود. اين امر به آن معناس
ــزاري كاربردي را روي  ــباتي رايانه اي يا اجراي يك برنامه نرم اف ــك وظيفه محاس ي
ــر نمايش داده يا اين كه  ــش و ديگري را روي صفحه نمايش ديگ ــك صفحه نماي ي
ــات وب (browse the web) و از  ــي به بازكردن صفح ــه نمايش باالي از صفح
صفحه نمايش پاييني جهت دسترسي به كتابخانه و گالري هاي ديجيتال (محتواهاي 
ــته متني بزرگ را  ــايد يك نوش ــانه اي) موجود در لپ تاپ خود كمك گرفته يا ش رس
 روي هر دو صفحه باز كنيد. پيكربندي سخت افزاري آيكونيا متشكل از يك پردازنده 
ــخت 640 گيگابايتي  ــك س ــت حافظه رم و يك ديس Core i5 480 ، 4 گيگاباي
 HDMI به همراه درگاه USB3,0 و يك USB2,0  است. داراي 2 درگاه اتصال

، وبكم 1/3 مگاپيكسلي و بلوتوث است.
مزايا

ــوردار بوده و با  ــا از تفكيك پذيري 1366 در 768 برخ ــه نمايش آيكوني 2 صفح
ــه نام گوريل  ــت ب ــه اي ضدخش و مقاوم در برابر اثر انگش ــش شيش يك اليه پوش

(Gorilla) كه در لپ تاپ Streak شركت Dell نيز به كار رفته است، محافظت 
ــي را ارائه داده و  ــي خوب ــود. اين نوع اليه محافظ صفحه نمايش قابليت لمس مي ش
ــود. براي دسترسي به صفحه كليد مجازي، يك تركيب بندي  براحتي هم تميز مي ش
 (qwerty layout)  در اندازه كامل كه با يك بالشتك لمسي (touchpad) و 
مجموعه كليدهاي لمسي عددي (numeric keypad) كامل شده، اين امكان را 
براي كاربر فراهم مي سازد تا كف هر دو دست خود را روي صفحه نمايش زيرين قرار 
داده يا اين كه حركات اشاره اي را با انگشتان (gesture) روي صفحه بااليي انجام 
ــروع و اجراي  ــر (Acer Ring) جهت ش دهد. با اين كار يك منو به نام حلقه ايس
ــر ادعا مي كند كه اين صفحه كليد  ــي پديدار مي شود. ايس برنامه هاي كاربردي لمس
ــرعت طبيعي تايپ كردن را  ــا يك حالت متن گزاره اي (predictive-text)، س ب
تضمين كرده و همزمان موجب جلوگيري از اشتباهات هم مي شود. به وسيله استفاده 
ــته شده روي  ــتخط (handwriting) آن نيز كلمات نوش ــخيص دس از حالت تش

صفحه نمايش در درون متني كه كار روي آن صورت مي گيرد، ظاهر مي شوند.
عيب و هنر اين لپ تاپ

ــتن 2 صفحه نمايش با اين كه امتيازي براي اين گونه لپ تاپ ها  به هر حال، داش
ــوب مي شود، اما باعث شده تا اين لپ تاپ 2/8 كيلوگرم وزن داشته و ابعاد آن  محس
در حد 347 در 249 در 32 ميلي متر باشد. بديهي است كه يك چنين لپ تاپي چندان 
ــبك وزن قابل حمل در  ــتقبال افرادي كه به دنبال نوت بوك هاي س مورد توجه و اس
داخل كيف دستي، جهت انجام كارهاي روزمره خود در مسير رفت و آمد و مسافرت 

هستند، قرار نخواهد گرفت.
جمع بندي

ــگاه ها با قيمت 1500  ــار مي رود كه لپ تاپ آيكونيا، پس از عرضه در فروش انتظ
يورو در ماه ژانويه 2011، بتواند بازار را به تسخير خود درآورد. موفقيت اين محصول 
ــركت توسعه دهنده و ارائه كننده اين ايده، به تنها  ــر را به عنوان اولين ش مي تواند ايس
ــتر نيز  ــن قبيل لپ تاپ ها تبديل كند. پيش ــده بزرگ در زمينه اي توليدكنن
تعدادي از توليدكنندگان رايانه از جمله MSI و يك توليدكننده آمريكايي 
ــه را  به نام enTourge، نمونه هاي ابتدايي لپ تاپ هاي 2 صفحه نمايش
ــته بودند. در ماه آوريل، MSI 2010 از يك نمونه از اين  به نمايش گذاش
ــتر سيستم عامل ويندوز 7 و در نگارش هايي  نوع لپ تاپ ها برخوردار از بس
ــي پرده برداري كرده بود.  ــدازه صفحه نمايش هاي 10 اينچ و 7 اينچ با ان
ــده نهايي آنها از نت بوك هاي سنتي،  اما با بهانه گران بودن قيمت تمام ش
ــودداري كرد. در  ــوع لپ تاپ ها به بازار خ ــمي اين ن ــد و عرضه رس از تولي
همين حال، لپ تاپ 2 صفحه نمايشه eDGe از شركت enTourge و 
لپ تاپ Kohjinsha  از شركت ژاپني به همين نام كه پيشتر به معرض 
نمايش عموم گذاشته شده بودند، هنوز به صورت وسيع و رسمي در سطح 

بين المللي عرضه نشده اند. 
منابع:
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انتقال داده 
با سرعت برق و باد

ــي آي اكسپرس  ــتاندارد پي س رايانه هايي كه از اس
ــتيباني مي كنند  (PCI Express) يا PCIe3.0 پش
تا اواخر سال ميالدي جاري در دسترس عموم كاربران 

قرار خواهند گرفت.  
اخيرا گروه عاليق خاص پي سي آي (PCI-SIG) يا 
ــخصات  PCI Special Interest Group، مش
ــت كه با ارائه  ــاخته اس ــر س نهايي PCIe3.0را منتش
ــادل داده  ــتر تب ــد(bandwidth)  بيش ــاي بان پهن
ــتم رايانه ممكن  ــريع تري را بين قطعات داخل سيس س
 (data) ــازد. اين استاندارد كه قادر به انتقال داده مي س
تا سرعت هاي 8 گيگاترنسفر بر ثانيه (GTps)  است، 
ــرفت و بهبود 60 درصد را در مقابل استاندارد  يك پيش

كنوني يعني PCIe2.0 ارائه مي دهد. 
رامين  ــاي  آق
از  ــاطــــي  نش
ــورد   ب ــاي  اعض
 ،P C I - S I G
ــار  انتش ــن  ضم
تاكيد  مطلب  اين 
محصوالتي  كرد، 
ــروي مي كنند، بايد  ــتاندارد انتقال داده پي كه از اين اس
ــرف، در فرآيندي خاص  ــش از راهيابي به بازار مص پي
ــختي قرار گيرند تا صالحيت آنها  ــات س تحت آزمايش
ــود. PCIe مي تواند فراتر از حيطه  از هر جهت تاييد ش
ــت برقراري  ــل رايانه، جه ــات جانبي داخ اتصال قطع
ــك پردازنده ها ــون كم ــوردي چ ــات آنب ــال قطع  اتص

ــتفاده قرار بگيرند.  (co- processors)  نيز مورد اس
ــاندن به  ــريع تر رس اين امر مي تواند انتقال داده را با س
 (HDD) لوازم ذخيره داده اي مانند ديسك هاي سخت
يا وضعيت جامد (SSD) و همچنين حافظه هاي رم در 
 (high-performance) سيستم هاي با كارايي باال
ــتم PCIe3.0، بايد  ــت كند. سيس ــا حد زيادي تقوي ت
داراي قابليت پهناي باندي نزديك به يك گيگابايت بر 
ــعابي  ثانيه (GBps) در يك جهت روي پيكربندي انش
شامل خط سير تكي (Single-lane) بوده و مقياس 
ــعابي 16  32 گيگابايت بر ثانيه را در يك پيكربندي انش
خط سيري بپيمايد. بنا به گفته آقاي نشاطي، تعدادي از 
بهبودهاي انجام شده از طريق شيوه ها و اصول مهارتي 
ــده اند. در اين  ــر ش عالمت دهي (signalling) ميس
ــك، گيرنده و انتقال دهنده ها در هر انتها با تصفيه  تكني
ــد قطعات جانبي  ــه از منابعي مانن ــردن اختالالتي ك ك

ديگر داخلي مي آيند، بهتر عمل مي كنند.
اين امر سيگنال را تقويت كرده و انتقال و تبادل داده 
ــريع تر و با كارايي بيشتري در برابر مصرف انرژي  را س
 (power-e?cient)  ميسر مي كند. شركت هايي كه از 
ــد عبارتند  ــروي مي كنن ــتيباني و پي  PCI-SIG پش
ــا و  ــل، IBM، HP، AMD، Dell، انويدي از: اينت

اوراكل. 
منبع:

http://www.tgdaily.com

 صفحه كليد  به تاريخ 

مي پيوندد
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Trick
تر فند

ــگاه نرم افزار موبايل آندرويد) هزاران نرم افزار در  هر چند كه آندرويد ماركت (فروش
خود دارد، گاهى اوقات آدم دوست دارد نرم افزارهايى را نصب كند كه در ماركت وجود 
ــى آندرويد به صورت پيش فرض اجازه نصب نرم افزارهايى كه از آندرويد  ندارند. گوش
ــى،  ــند را نمى دهد. البته به دليل وجود نرم افزارهاى تقلبى و ويروس ماركت نيامده باش
ــتفاده كرد اما گاهى اوقات نصب  ــت همواره از ماركت براى نصب نرم افزار اس بهتر اس

بسته هاى نرم افزارى الزم است.
به عنوان مثال نرم افزار Kongregate Arcade كه متعلق به سايتى با همين 
ــت و به بازى هاى كامپيوترى مى پردازد، از ماركت بيرون گذاشته شد چرا كه  عنوان اس
ــد نرم افزار ديگرى  ــت (يك نرم افزار نمى توان ــازگارى نداش با قوانين گوگل ماركت س
ــى  ــاى مختلف را با اجازه خود كاربر روى گوش ــا اين نرم افزار بازى ه ــب كند.) ام نص

نصب مى كرد. 
ــابه را روى  بنابراين اگر بخواهيد فايل apk نصب اين نرم افزار يا نرم افزارهاى مش
 For your security، your phone  آندرويد خود نصب كنيد، با پيغام خطاى
ــويد. براى حل اين مشكل روى  is set to block installation...  مواجه مى ش
ــپس  ــپس به بخش Applications برويد. س دكمه Settings كليك كنيد و س
ــد.  ــاب كنيد. پيغامى  نمايش داده خواهد ش ــه Unknown source را انتخ گزين

دكمه OK را بزنيد.
ــل apk از روى كارت SD مى توان آن  ــه و اجراى فاي ــن كار، با مراجع ــد از اي بع

ــه Unknows source را به داليل  ــود گزين نرم افزار را نصب كرد. توصيه مى ش
ــال كنيد تا نرم افزارهاى مخرب  ــد از نصب برنامه دلخواه خود دوباره غيرفع امنيتى بع

بدون اجازه شما خودشان را نصب نكنند.

ــت.  ــم ترين اطالعات آنهاس ــتر مه ــران اين مرورگر، بس ــراى كارب ــس ب فايرفاك
بوك مارك ها، گذرواژه ها و تنظيمات مرورگرى كه در صورت نابودى، بازيافتى دشوار و 
در برخى موارد ناممكن دارند. همانند ديگر اطالعات باارزش ديگر، مى توان از پروفايل 

فايرفاكس نيز پشتيبان گيرى كرد.
ــد (براى مثال  ــتى انجام دهن ــتند كه اين كار را به صورت دس ــى هس نرم افزارهاي
ــال MozBackup يا FEBE بگرديد)، هر كدام از اين  ــد در گوگل به دنب مى تواني
ــه طور مرتب  ــب، آدم فراموش مى كند ب ــد از جمله بعد از نص ــكالتى دارن ــوارد مش م
ــد كه از يك  ــا مى تواند اين باش ــك آپ بگيرد. يكى از راه حل ه ــود ب ــس خ از فايرفاك
ــتيبان گيرى را انجام دهد. اين اسكريپت به باز  ــكريپت استفاده كنيم تا عمليات پش اس
ــد مى تواند  ــس كارى ندارد و حتى اگر اين برنامه در حال اجرا هم نباش ــودن فايرفاك ب

پشتيبان گيرى را انجام دهد.
ــكريپت به فولدر  ــى انجام نمى دهد. اين اس ــكريپت كار خاص ــوع، اين اس در مجم
ــتفاده از اين  ــرده مى كند. براى اس فايرفاكس كاربر مى رود و همه فايل هاى آن را فش
ــكريپت به نرم افزار فشرده سازى  7Zip احتياج داريد كه مى توانيد از مسير زير آن  اس

را دريافت كنيد:
http://www.7ـzip.org

اسكريپت زير را در يك فايل متنى بنويسيد: 
@ECHO OFF
TITLE Firefox Profile Backup
ECHO Firefox Profile Backup
ECHO.
ECHO.
SETLOCAL
REM Requires the 7ـZip command line tool (7za.exe) which 
can be downloaded at:
REM http://www.7 ـzip.org

REM This file should be placed in a folder in the PATH 
variable (i.e. C:\Windows)
REM Full path the the storage archive file (do not put in 
quotes)
REM Make sure this directory path exists.
SET BackupFileName=%USERPROFILE%\Documents\
Backup\FirefoxProfile.zip
REM Leave everything below here alone
SET TempBackupDir=%TEMP%\Firefox_Profile
SET TempBackupDirAction=»%TempBackupDir%»
IF EXIST %TempBackupDirAction% RMDIR %Temp-
BackupDirAction%
MKDIR %TempBackupDirAction%
XCOPY «%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\*» 
%TempBackupDirAction% /E /V /C /H /Y
SET BackupFileName=»%BackupFileName%»
IF EXIST %BackupFileName% DEL /F /Q %BackupFile-
Name%
7ZA a %BackupFileName% «%TempBackupDir%\*»
IF EXIST %TempBackupDirAction% RMDIR /S /Q 
%TempBackupDirAction%
ENDLOCAL
ــير ويندوز (C:\Windows) قرار دهيد. حاال بايد به ويندوز  اسكريپت را در مس
بگوييم چه زمانى اين فايل را اجرا كند. بهترين كار اين است كه امر پشتيبان گيرى را 

به صورت روزانه انجام دهيم. دستور زير را در خط فرمان بنويسيد: 
SchTasks /Create /SC DAILY /TN BackupFirefoxProfile /
TR %UserProfile%\Documents\Scripts\BackupFirefoxPro-
file.bat /ST 09:00 /RU،<UserName> /RP،<Password>

نصب نرم افزار روى آندرويد بدون آندرويد ماركت

پشتيبان گيرى مرتب از فايرفاكس

هنر اسكى
ــاخه اى از هنر است كه با حضور كامپيوتر و عدم  ــكى، ش ايجاد تصاوير از روى كاراكترهاى اس
ــه عنوان يك  ــا 80) رخ داد، اما هنوز هم ب ــه 60 ت ــر واقعى (ده ــردازش تصاوي ــى آن در پ تواناي
سرگرمى  خوب مى توان به آن نگاه كرد. با كمك اين ترفند مى توانيد تصوير مورد عالقه خود را به 

مجموعه اى از حروف تبديل كنيد كه هنرمندانه كنار هم چيده شده اند. 
براى اين كار نرم افزار TextaizerPro را از نشانى زير دريافت كرده و نصب كنيد:

http://www.mosaizer.com/Textaizer/TextaizerPro.zip
بايد توجه كرد كه تصاويرى كه به اين نرم افزار مى دهيد نبايد خيلى بزرگ باشد و بهتر است طول و عرض آنها از 1000 پيكسل كمتر باشد.

خيلى خوب است كه وقتى نمايشگاهى برگزار مى شود 
كليك را به صورت ويژه نامه همان نمايشگاه بنويسيد. البته 
در مورد نمايشـگاه هاى بازى اگر صفحات بيشـترى را آن 

هفته اختصاص بدهيد كليك عالى مى شود. 
0916-941**77

ان شاءاهللا. 
سالم من چگونه مى توانم سواالت خود را از كليك 

بپرسم؟
0935-666**60

ــت يا با  ــه در صفحه آخر هس ــتى ك ــا آدرس پس ب
ايميل بخش پرسش و پاسخ كه در همان صفحه چاپ 

مى شود ارتباط بگيريد.
صفحـه بازى هـاى كليـك بسـيار عالى اسـت، اما 
  XBOX360 معـروف  بازى هـاى  از  مى شـد  بهتـر 

بيشترمى نوشتيد.
0911-939**70

ــينيد سر درس و  ــيم؟! بنش ديگر چقدر بازى بنويس
مشقتان يك ذره. كارى نكنيد كه اين مادر و پدرها ما را 

عاق كنند و نفرينشان باالى سرمان باشد.
 يـك صفحه به آموزش فتوشـاپ يا ترفندهاى آن 

اختصاص دهيد.
0939-757**60

صفحه 12 را از دست ندهيد. آموزش فتوشاپ را در 
اين صفحه شروع كرده ايم.

 با سـالم خدمـت تمامـي دسـت اندركاران كليك 
جام جم. من هر هفته در روزنامه فروشي منتظر مي مانم 

تا روزنامه شما را بخرم و لذت ببرم.
0913-231**53

ــاءاهللا در شادى هايتان  ــما خيلى لطف داريد. ان ش ش
جبران كنيم.

سـالم. خسـته نباشـيد. لطفا يك بخـش فرهنگ 
از  اسـتفاده  فرهنگ سـازي  بـه  آن  در  و  بگذاريـد 
فناوري هـاي الكترونيكي بپردازيـد و در مورد مديريت 

پروژه آنالين به طور كامل بنويسيد. 
0919-16**859

ــواردي كه مد نظر  ــنهادات و م ــاءاهللا. اگر پيش ان ش
ــتيد، حتما  ــتري براي ما بفرس ــد را با جزئيات بيش داري

لحاظ خواهد شد. 
 سالم. خسته نباشيد. امكان دارد درباره شبكه ها و 

امنيتشان بيشتر بنويسيد؟ 
0914-843**79

ــد، حتما لحاظ  ــت مخاطبان باش بله اگر مورد خواس
مي شود. 

سـالم، بـا تشـكر. خواهـش مي كنـم در صفحـه 
برنامه نويسـي برنامه هـاي كوچـك، مفيـد، كارآمـد و 
جديد را بنويسـيد و دسـت از برنامه هاي كليشـه اي و 

مرتب سازي برداريد.
0937-760**11

ــما هم مطلبي در اين  ــكر از توجه شما. اگر ش با تش
ــا آمادگي  ــي داريد م ــراي صفحه برنامه نويس ــه ب زمين

دريافت و انتشار آن را داريم.

كليكي ها
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Digitech
فناوري ديجيتال

كيبورد احساسي
ــت كه به كيبورد  ــي اس الواتلي طرحي از كيبورد احساس
ــورد هيچ چيز  ــود، اما روي اين كيب ــل مي ش qwerty متص

ديگري به جز 16 شكلك خاص وجود ندارد. 
ــتند،  ــه چت كردن هس ــي عالقه مند ب ــه خيل ــاني ك كس
ــريع تر احساسات  ــتفاده كنند تا س مي توانند از اين كيبورد اس

خود را منتقل كنند.
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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

المپ هاي نسل جديد
در هتل هاي نوين امروزي همه كار مي كنند تا همه چيز راحت و مناسب باشد. 
ــكل  ــت. اين المپ ها به ش ــكل حباب هاي المپ اس يكي از همين راه ها تغيير ش
2ضربدر هستند و همانند چراغ راهنمايي، وضعيت اتاق را مشخص مي كنند كه آيا 

پذيراي مهمان هستيد يا خير.

ساعتي حيرت انگيز 
ــاعت  ــت را رها كنيد و اين س ــتتان اس ــر چيزي دم دس ه
حيرت انگيز را تماشا كنيد. Slyde HD 3جديدترين ساعتي 
ــت. نمايشگر لمسي آن با  ــت كه به دست خود خواهيد بس اس

قابليت اتصال به تلفن و آيپاد همه كار را راحت كرده است.
ــاعت درون خود تقويم و نمايشگر عكس هم دارد و  اين س
مي تواند پخش موسيقي را هم انجام دهد. قيمت اين ساعت  از 

50 تا 100 دالر بسته به سفارش متفاوت خواهد بود.

 كوچك ترين كامپيوتر دنيا 
مچ نت بوك ها را مي خواباند

ــت  ــن كامپيوتر كوچك، اصال كيفيت را فداي اندازه نكرده اس اي
ــته اي ARM و تراشه گرافيكي يك گيگابايت  و با پردازنده دو هس
ــت حافظه و اتصال واي فاي مي تواند به راحتي روي  رم و 64 گيگاباي
هر نت بوكي كار كند. فقط كافي است به تعداد پورت هاي خروجي و 

SD اين كامپيوتر توجه كنيد.
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مبلمان نامرئي
ــاي  آرزوه از  ــي  يك
ــت كه  ــا اين اس دكوراتوره
ــترين  ــاي اندك بيش در ج
ــد. چه  ــان دهن ــا را نش فض
بهتر كه مبلمان خانه (كه از 
ــتند)  همه چيز جاگيرتر هس
ــان  ــا در صورتي خودش تنه
ــي  ــان بدهند كه كس را نش
ــيند.  ــان بنش بخواهد رويش
ــط بن  اين مبلمان كه توس

آلون جونز ساخته شده است، مي تواند نزديك شدن فرد را تشخيص دهد و خود به خود شفافيت 
خود را از دست داده و قابل ديدن باشد. اين مبلمان هم اكنون در موزه آلبرت و ويكتورياي لندن 

در معرض نمايش قرار گرفته است.
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تبلت ال جي در راه است

پي اس پي2 آمد
ــه نكرده  ــمي عرض ــي2 را هنوز به طور رس ــوني، پي اس پ س
ــان مي دهد اين دستگاه زيبا كه  ــيده نش ــت، اما اطالعات رس اس
عكسش در روزنامه ژاپني Nikkei به چاپ رسيده است، همان 
پي اس پي2 است كه قرار بود به زودي عرضه شود. صفحه نمايش 
ــال G3 از ويژگي هاي اين  ــي OLED و قابليت اتص چند لمس

دستگاه است.

نمايشگر سه بعدي با اندازه هاي واقعي
ــانتي متر) مي تواند تصاوير  ــش فوتي (180 س ــگر هالوگرافيك ش اين نمايش
ــان دهد. اين نمايشگر مي تواند  ــخصيت آن نش ــه بعدي را دقيقا هم اندازه با  ش س
تلويزيون باشد يا همانند فيلم هاي علمي- تخيلي نقش تلفن را هم بازي كند. اين 
ــت. البته هالوكيوب ها  ــگر با قابليت نمايش تصاوير با كيفيت 1080P اس نمايش
ــر مي دارند،  ــچ، 10هزار دالر خرج ب ــگرها) به ازاي هر 10 اين ــن مدل نمايش (اي

بنابراين اين تصوير عظيم 70 اينچي احتماال رقم زيادي داشته باشد.
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ــد آخرين  ــر بخواهي ــن روزها اگ اي
ــد، بايد در  ــاوري را دنبال كني اخبار فن

عجيب ترين جاها دنبال آن بگرديد. 
تبلت آينده ال جي كه Gslate نام 
دارد، يكي از همين دستگاه ها است كه 
صفحه نمايش سه بعدي دارد و در يك 

ويدئو رازش برمال شده است. 
ــه متعلق به يكي از  در اين ويدئو ك
خوانندگان كره اي است اين تبلت براي 
48 ثانيه وجود دارد و از زواياي مختلف 

هم حتي بررسي مي شود.
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