
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
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Analysis
تحليل

TorrentFreakهفتهگذش��تهازس��ویوبسايتش��بكهتورنت
اعالمش��دكهتقريباهمهبهدانل��ودغیرقانونیآث��ارمیپردازند.درمیان
آنها،ش��ايدحضورش��ركتهایبزرگیچونس��ونی،يونیورسالوفاكس
كهبزرگترينش��اكیانشبكههایاش��تراكگذاریهستند،بیشترازهمه
بهچشمبیايد.صنعتضبطآمريكا)RIAA(يكیازقویترينگروههای
الب��یدرهالیووداس��توبهعنواننمايندهصنعتضب��طفعالیتمیكند.
RIAAهمچنینازبزرگترينمدافعانطرحSOPAاست؛طرحیكه
درآن،بهس��راناجرايیآمريكااجازهميدهددسترس��یاينترنتكاربرانی
راكهقصدمراجعهبهس��ايتهایش��بكههایاش��تراكگذاریفايلدارند
محدودكند.SOPAهماكنوندركنگرهملیآمريكادردس��تبررس��ی

است.بنابرايناقدام،آمريكامیخواهدازقدرتخوددرزمینهداشتنكنترل
دامنههادركشورآمريكااستفادهكندتادانلودغیرقانونیراريشهكنكند.
نكتهجالباينجاس��تكهكارمندانواعضایRIAAنیزجزوكسانی
بودهان��دكهازطريقش��بكههایPeer-to-peerبهدانلودغیرقانونی

پرداختهاند.
بهگزارشتورنتفريك،اعضایRIAAتنهاازاينوبسايتبهدانلود
س��ريالها،نرمافزاروحتیموس��یقیپرداختهاند.هفتهگذشته،وبسايت
روسیYouhavedownloadedآغازبهكاركردونوشتكهحدود
20درصدازكلتورنتهایدنیارارهگیریخواهدكرد.دراينوبس��ايت
ك��هاطالعاتدانلودبیشاز55میلیونكاربرضبطونگهداریمیش��ود،

میتوانفهرستتعدادیازكارمندانRIAAراپیداكرد.بهاينترتیبو
بادرنظرگرفتنحضورRIAAدرمیانقانونشكنان،هیچكسازطرح

SOPAدراماننخواهدبود.

دانلودرهاي غيرقانوني؛ تقریبا همه جا

مترجم: محمدرضا قرباني
درس��الیكهگذش��ت،محصوالتزيادیدردنیای
فناوریمتولدش��دند.رونداس��تقبالازاينمحصوالت
گاهيمطابقبهآنچهانتظارمیرفت،نشد.البتهدرنقطه
مقابل،محصوالتیبودندكهبیشازحدبااستقبالروبهرو
شدند.ازمیانبزرگترينشكستهاوپیروزیهایسال

گذشته،میتوانبهمواردزيراشارهكرد:
1ـ موتوروال زوم

موت��وروالزومك��هژانويهس��ال2011ب��رایاولین
باردرنمايش��گاهCESرونمايیش��د،يكیازنخس��تین
تبلتهاي��یبودكهقصدداش��تس��لطنتاپ��لدراين
زمین��هرابهخطربیندازد.زومنخس��تینتبلتیبودكهبا

سیستمعاملاندرويد3.1عرضهمیشد.

اينتبلتازنظرس��ختافزاریهیچچیزكمنداشت،
ام��ابخشاعظمنرماف��زاریآنحالتبت��اونیمهتمام
داشت.قیمت799دالریآننیزفروشآنرادرمقايسه

باآيپدارزانودشوارترمیكرد.
موفقيت یا شكسـت؟ شكس��ت.موتوروالدر6هفته
ابتداييعرضهاينتبلت،تنهاتوانس��ت100هزاردستگاهاز
آنرابهفروشبرس��اند.بعدااينشركتاعالمكردكهدر
فصلنخست2011تنها250هزاردستگاهتولیدكردهاست.
باوجودشكس��تنقیمتهاوتالشموتوروالبرایفروش

بیشتر،رقم440هزاردستگاهبرایاينتبلترقمخورد.
2ـ آیپد2

نس��لدومآيپدازس��ویاپلعرضهش��د.بااينكه
اينتبلتازنظرماهیتبس��یارش��بیهبهنس��خهقبلی
بود،امابابهبودهایس��ختافزاریزيادیروبهروش��ده
ب��ود.ازجملهآنهامیتوانبهپردازندهدوهس��تهایيك
گیگاهرت��زیA5،افزايشحجمرمب��ه512مگابايت،

دوربینپشتوجلووژيروسكوپاشارهكرد.
موفقيت یا شكست؟ موفقیت.تنهادرفصلگذشته،

اپل11میلیوندستگاهآيپدبهفروشرساند.

3ـ پلی بوک بلك بری
پلیبوكپاسخبلكبریبهآيپدبود.پلیبوككاربران
وسازمانهايیراهدفگرفتهبودكهپیشازاين،مشتری
اينش��ركتبودند.نمايش��گر1024در600پیكس��ل،
پردازن��دهيكگیگاهرتزیباي��كگیگابايترم،دوربین
پش��توجلووپش��تیبانیازتصاويرHD،ادوبیفلش،
ج��اوا،HTML5 وOpenGLازديگرقابلیتهای
اي��نتبلتبود.قیمتآننیزمناس��ببهنظرمیرس��ید،
هرچندازنظرنرمافزاری،پلیبوككامالبیهدفطراحی

شدهبود.
موفقيـت یا شكسـت؟ شكست.س��ال2011بلك
بریازبدبهس��ویبدت��ررفت.فراخواندس��تگاههای
خرابومش��كلپیكس��لهایمردهنمايشگرباعثشد
RIMمجبوربهپايینآوردنقیمتها،حتیزيرقیمت
تولیدشود.هرچندكهاينشركتهنوزمعتقدبهحضور

پلیبوكدربازاراست.
4ـ آیفون4سفيد ورایزن

هرچندآيفون4درس��ال2010عرضهشد،اماشكل
س��فیدآننیزبااقبالمواجهشد.ازنظركلیشايدهردو
بهيكش��كلبهنظربرسنداماآيفون4سفیدباتغییرات

زيادیروبهروشد.
موفقيـت یا شكسـت؟ موفقیت.اينگوشیهمانند
آيف��ون4اصلیموفقنبوداماازآنجاكهوارياس��یونیاز
نسخهاصلیبود،توانستخوبسوارامواجفروششود.

5 ـ تاچ پد اچ پی
تبل��تديگ��ریكهقرارب��ودآيپدراكن��اربزند،اين
بارازس��ویHPعرضهش��د.تاچپدازنظرمهندس��ی
مشكلینداشت.پردازنده1.2گیگاهرتزیودوهستهای
QualComm،ي��كگیگابايترموسیس��تمعامل
WebOSازس��ویاچپی.قابلیتهاياينتبلتآنقدر
خوبكن��ارهمقراردادهش��دهبودكهبس��یاریگمان

میكردندفرصتخوبیبرایخريدناست.
موفقيت یا شكسـت؟ شكست.تاچپديكیديگراز
قربانی��انمديريتوبرنامهريزیغلطب��ودكهمنجربه
نابودیخودشش��د.فروشضعیفتاچپدهاباعثش��د
اچپ��یقیمتتاچپده��ارابه100دالركاه��شدهد؛اما
همینموض��وعنیزفروشآنرابهت��رنكرد،بهطوري
كهدرماهآگوست،اچپیاعالمكردديگرخبریازتاچپد

نخواهیدشنید!
6 ـ اسكای ریم

اينبازیكهدس��امبر2010انتش��ارياف��ت،درواقع
نس��خهبعدیب��ازیElder Scrollsب��ودودرروز
تاريخی11�11�11عرضهش��د.اينبازیدريكدنیای

بازاتفاقمیافتدوآنقدربزرگاس��تكههركسروايت
خ��اصخودراازآندارد.گرافیكخوببازیووس��عت
آنباعثشداينبازیقدمیبعدازOblivion،نسخه

قبلیآنباشد.
موفقيـت یا شكسـت؟ موفقیت.درهفتهنخس��ت
عرضهبازی،اس��توديوبتس��دااعالمك��ردبابتفروش
7میلیوننسخهازآن،حدود450میلیوندالرازبهدست
آوردهاس��ت.دردس��امبر2011،اينرقمبه10میلیون
نس��خهرس��یدوفروش620میلیوندالریرابرایاين

استوديوبههمراهداشت.
3dS 7ـ نينتندو

نینتندوبانگاهیمجددبهكنس��ولبازیدستیاش،
هش��تمیننس��لنینتن��دو3DS  راعرضهك��رد.نكته
اصل��یاي��ندس��تگاهاينب��ودكهب��اكم��كفناوری
autostereoscopic،براینمايشتصاويرسهبعدی
نیازیبهعینكنداشت.نینتندو3DSسهدوربینداردو

بابازیهایواقعیتافزودهنیزكارمیكند.
موفقيت یا شكسـت؟ ه��ردو.3DS  درژاپنتمام
ش��د،اينش��ركتژاپنیتمام400هزاردستگاهیراكه
تولی��دكردهبوديكجابهفروشرس��اند.باآنكهدرروز
نخس��تعرضهاينكنسولدرآمريكانیزاستقبالخوبی
انجامش��د،اماپسازچندماهاينش��ركتبهپیشبینی
فروش4میلیوندستگاهخودنرسیدوتنها3.61میلیون
دس��تگاهنینتندورابهفروشرس��اند.درماهجوالیاين
ش��ركتمجبورش��دتاقیمتدس��تگاهراپايینبیاوردو
همچنینبازیهایرايگانعرضهكند.برخیازكاربران
همچنینازنینتندوش��كايتكردهبودن��دكهبازیهای

3DSباعثسردردآنهاشدهاست.
4S / 58 ـ آیفون

بدونش��كآيف��ونS4بزرگترينمحصولس��ال
2011بود.اينگوشیكهطبقشايعاتقراربودآيفون5
ن��امبگی��رد،درواقعهمانآيفون4ب��ودكهقابلیتهای
جديدیبهآناضافهش��دهبود.برخالفظاهريكس��ان
آنبانس��لقبلی،اينگوش��یمجهزبهي��كپردازنده

دوهستهایA5ش��دهبود،سیستمآنتندهیاشبهترو
دوربیني8مگاپیكس��لیبهآناضافهشدهبود.همچنین
اپلسیری)منشیصوتیاپل(وسیستمعاملiOS5از

ديگرويژگیهایاينگوشیاست.
موفقيت یا شكسـت؟ موفقیت.4میلیوندس��تگاه
آيف��ونS4درهفتهنخس��تبهفروشرس��ید.هرچند
برخیمش��تريانآيفون4Sمعتقدبودندباتریدس��تگاه
مشكلداردومنشیصوتیاپلبخوبیفرمانهایآنان

رادريافتنمیكند.
9ـ كيندل فایر آمازون

كیندلفايرنامتبلتیاس��تكهاخیراازسویآمازون
معرفیشدهاستو2ويژگیخیلیخوبدارد:قیمتآن
تنها199دالراس��توتوس��طآمازونفروختهمیشود.
بااينك��هكیندلفايري��كتبلتاندرويدیمحس��وب
ميش��ود،اماسیستمعاملآنكامالتوسطآمازونتغییر
يافتهاست.پردازندهA9دوهستهایآننیزبهمغزتبلت
قدرتمیبخش��د.قیمت199دالریآندرس��تبرابربا
اكسباكس4گیگابايتیاست.ازهرتبلتديگریارزانتر
استوباقیمتبس��یارپايینتریازيكرايانهشخصی

بهفروشمیرسد.
موفقيـت یا شكسـت؟ موفقیت.هن��وزآماردقیقی
اعالمنش��دهاس��تاماانتظ��ارمیرودرون��دفروشآن
متوقفنشدهباشد؛چراكههنوزدرردهپرفروشترينها

قراردارد.

Mac OS X 10.7 -10
سال2011خبریازويندوزنبود،هرچندمايكروسافت
نس��خهپیشنماي��شوين��دوز8راارائهك��رده،اماهمه
اخب��ارسیس��تمهایعام��لرايانههايش��خصیروی
Mac OS Xالينمتمركزاس��ت.اينسیستمعامل
سرش��ارازقابلیتهاينووجديداستاماازهمهمهمتر
قیمت30دالریآن)كهمیتواندروی5دس��تگاهنصب
شود(وقابلیتدريافتآنازطريقفروشگاهاپلاست.

موفقيـت یـا شكسـت؟ موفقی��ت.2ماهبع��دازعرضه
سیس��تمعام��لجديد،اكث��ردارندگانم��كازآناس��تقبال
كردن��د.ام��اتع��دادیب��اگكوچ��كدراينسیس��تموجود
داردك��هدوم��وردازآنه��امنجربهمش��كالتامنیتیش��د.
ب��اوج��وداي��نمش��كالت،الينبی��شاز5میلیوننس��خه
zdnet.com :منبع بهفروشرساند.

موفقيت ها و شكست ها
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clicksoftware@jamejamonline.ir

بالگ نویسي اجتماعي
ابزاربالگنويس��ياس��ت نوالت
كههماننديكش��بكهاجتماعيكار
ميكند.دراينش��بكهبالگنويسي
ميتوانيكب��الگراهاندازيكرد،
ديگربالگنويسانراFollowكرد
ومطالبآنهارابهاش��تراكگذاشت
و...ب��رايكس��باطالعبیش��تريا

ثبتنامبهنشانيزيربرويد:
http://www.novalet.com/

بازدیدكننده مجازي
اگ��ردس��تيدرهنرداري��د،قطعامطلع
هس��تیدكهپیشازانتش��ار،بايداثرهنري
رابهچندمخاطبمطمئننش��اندادونظر
آنهارادرمورداثرپرسید.اگرنقاشياطراح
خوبيهس��تیدوميخواهیدكارهايخودرا
pictte،درمع��رضنقدديگ��رانبگذاريد
بهترينمكانبرايشماست.شماميتوانید

همینحااليكحسابكاربريدراينسايتبازكردهوآثارخودرابهاشتراكبگذاريد.
http://pictte.com/

وبولوژيافزونه هفته

)Cheevos( چيوو
را فايرفاك��س ريزهكاريه��اي چی��وو، افزون��ه
ب��هكاربري��ادميده��دوميت��وانازطري��قآن،
بهطوركاملبرفايرفاكسمس��لطشد.بااينافزونه،
بهازاياس��تفادهازفايرفاكسبهكاربرامتیازميدهد
وميت��وانبهاينترتیبرقابتيرابادوس��تانبهراه

انداخت.
https://addons.mozilla.org/en-US/
firefox/addon/cheevos/

محمدحسين كردونی
درحال��یكهCIOهاوCTOهاهنوزدربارهنقش
ابردركسبوكارهاصحبتمیكنند،سرويسهایابری
شخصیبهآرامیمس��یرخودرابهسمتیهموارمیكنند
ك��هتقريباتمامطرحهایمحاس��باتیافرادراپوش��ش

میدهند.
آياش��ماازسرويسابریاستفادهنمیكنید؟آيابرای
ذخیرهفايلهاازدراپباكساستفادهمیكنید؟آياايمیل
خودرادرجیمیلدريافتمیكنید؟آياباiCloudاپل،
نرمافزارهایگوگل،آفیس365ياZoho Docsكار
میكنید؟تبريكمیگويم،ش��مايككاربرابریهستید
واينهانرمافزارهايیبهعنوانس��رويس)SaaS(هستند
كهمحاس��باتسرويسدهنده�سرويسگیرندهسنتیرا
ارائهمیكنندودرعینحالهمگیس��رويسهایابری

نیزهستند.
اخیراس��رويسهایش��خصیابریبهس��متحوزه
زيرس��اختهايیبهعن��وانس��رويس)IaaS(حرك��ت
میكنند.درIaasاس��تكهشمامیتوانیدذخیرهفايل،
بهكارگیریرسانهوسرويسهایديگریازسرويسهای
تككارهرابدونهزينهياباهزينهپايینبیابید.البتهشما
بايدبدانیدكهاينهابس��رعتتغیی��رمیكنند.اينموارد،
نهتنهاآيندهمحاسباتمشاركتیرا،بلكهبینشیازفردای

محاسباتشخصیرانیزارائهمیكنند.
درایو   اجراكننده ابری آمازون

آم��ازونچیزهاي��یدرب��ارهابره��امیدان��د.دركنار
ب��زرگترينفروش��ندهآنالينبودن،باابرمحاس��باتی
االس��تیكآمازون)EC2آمازون(،اينش��ركتبزرگ
ترينسرويسابریرانیزارائهمیكند.درايوابریبرای
بخشITنیستبرایشماست.درايوابری،5گیگابايت
فضایرايگاندراختیارشماقرارمیدهدوشمامیتوانید
اينفضایذخیرهس��ازیرابرایجري��اندادنموزيك
در8دس��تگاهبهكارببريد.اگ��راينموزيكراازآمازون
خريداریكردهباشید،اينآهنگهادردرايوابریآمازون
ذخیرهمیش��وندبدوناينكهازفضایذخیرهسازیشما
كاس��تهش��ود.آمازونهمچنینفضاینامحدودیبرای
موزيكازديگرمنابعارائهمیكند؛ولیمشخصنیست

تاچهزمانیبماند.
برایدانلودياآپلودك��ردنموزيكبايدازاجراكننده
ابریآمازوناستفادهكنید.دراينجايكاجراكنندهابری
آمازوننی��زوجودداردك��هويژهدس��تگاههایاندرويد

است.
اگرمیخواهیدفضایبیشتریداشتهباشیدواگرقصد

داريدازآمازونبرایذخیرهكردنمجموعهموسیقیخود
استفادهكنید،آمازونانواعگوناگونیازفضاراارائهكرده
است؛از20تاهزارگیگابايتوبهقیمتيكدالربرای

هرگیگدرهرماه.
iCloud اپل

شايدiCloudپیشرفتهترينسرويسشخصیابری
موجودباشدو5گیگابايتفضایرايگانبهشمامیدهد.
درحال��یكهاگرموزيك،برنامهه��ایكاربردی،كتابو
برنامهه��ایتلويزيونیراازطريقاپلخريداریكنید،از

سهمیهفضایذخیرهسازیشماكاستهنخواهدشد.
اينسرويسبهش��ماچیزهايیبیشترازيكفضای
ذخیرهس��ازیوي��كس��رورآنالينموزي��كمیدهد؛
iCloudهمچنینتمامس��رويسهایبدونسیماپل
راش��املمیشود.اينسرويسهاشاملهماهنگسازی
تماسها،س��رويسايمیل،پش��تیبانگیریازموبايلو
آگاه��یازمحلمیش��ودكهموردآخربهش��مادرپیدا

كردنآیفونياآیپدگمشدهتانكمكمیكند.
س��رويسهایپاي��هایiCloudازطريقوبودر
هربس��تریدردسترسهستند.برایاس��تفادهواقعیاز
،Lionقابلیتواقعیاينس��رويسهابايديكمكبا
يكويندوزويستايا7باiTunes 10.5 يايكآیپد،

آیفونياآپادتاچباiOS 5 رابهكاربريد.
ب��اپرداخ��ت20دالردرس��الب��رای10گیگابايت،
ب��رای دالر 100 و گیگاباي��ت 20 ب��رای دالر 40
50گیگابايتمیتوانفضایذخیرهسازیاضافیخريداری
كرد.بعالوهسرويسجديدتطبیقiTunesبهشمااجازه
میدهدبهموزيكهايیدسترس��یداشتهباشیدكهمورد

مشابهیدركتابخانهiTunesاپلدارند.

دراپ باكس
احتم��االهم��همابادراپباكسآش��ناهس��تیم.اين
سرويسذخیرهسازیبرپايهابردرسرويسهایشخصی
IaaSابریپیشقدماس��ت.برخالفديگرسیستمهای
ابری،دراپباكسنیازیبهيكواسطمرورگروبندارد.
اينس��رويستقريبارویبسترتمامرايانههایشخصی
)ازجملهماشینهایلینوكس(ودستگاههااجرامیشود.
اي��نمس��الهك��همیتوانیدهرچی��زیرابهوس��یله
مدي��رفايلمحب��وبخودمانندهردراي��وديگریتلقی
كنید،دراپباكسرابش��دتس��ودمندكردهاست.البته
ذخیرهسازیفايل،تمامچیزیاستكهدراپباكسارائه
میكن��دوازطرفیديگربرخیاوق��اتاينتمامچیزی
اس��تكهنیازداريد.دراپباكسبهش��مااجازهمیدهد
بس��ادگیودرهرلحظ��ه،مهمترينفايله��ایخودرا
بدونتوجهبهاينمسالهكهچهنوعرايانه،تبلتياتلفن

هوشمندیدردستداريد،دسترسیداشتهباشید.
دراپباكسابتداتنها2گیگابايتفضایذخیرهسازی
رايگانداردولیاينفضابرایاس��ناداس��تنهرس��انه.
بنابراينبهنظرمیرس��داينفضاكافیباشد.اگرفضای
بیشتریبخواهید،میتوانیدباپرداختماهانه9.99دالر
و19.99دالربهترتی��ب50و100گیگاباي��تفض��ای
اضافیدرياف��تكنید.همینمس��اله،دراپباكسرابه

يكیازگرانقیمتترينسرويسهاتبديلكردهاست.
Google Music

اينيكسرويسبتامحسوبمیشودولیتابهاينجا
بخوبیكاركردهاس��ت.ش��مامیتوانیدبگويیدگوگلبا
اس��تفادهازجیمیلوگوگلداكزذخیرهس��ازیمش��ابه
IaaSدراختیارقرارمیدهد،ولیبرخالفش��ايعاتیكه

Gdriveوجوددارد،اينش��ركتهنوزقصدارائهيك
ران��دارد.چیزیكهگوگلارائهمیكنديكس��رويس
ذخیرهسازیموزيكاست.برخالفسرويسهایديگر،
گوگليكفضایثابتذخیرهس��ازیبهش��مانمیدهد.
درعوضشمامیتوانیدحداكثرتا20هزارآهنگراذخیره
كنید.درصفحهوبGoogle Music،يكشمارنده
قراردادهش��دهاس��تكهبهش��مااجازهمیدهدبدانید
چقدربهاي��نفضایحداكثرخودنزديكش��دهايد.اگر
بخواهیمهرآهن��گرا5مگابايتدرنظربگیريم،تقريبا
تا20گیگابايتفضادراختیارداريم؛البتهبدونپرداخت

هزينه.
ي��ك طري��ق از Google Music بازنواخ��ت
مرورگ��روبدرهررايانهش��خصیودردس��تگاههای
Google Musicاندرويدبهوس��یلهبرنامهكارب��ردی
آهنگه��ای میتوانی��د ش��ما اس��ت. دس��ترس در
Google Musicرادرهرتعدادازرايانههایشخصی
وتا8دستگاهاندرويداجراكنید.البتهدريكزمانمیتوانید
تنهادريكرايانهيادس��تگاهبهآنه��اگوشكنید.برای
Google Music Managerآپلودكردنموزيكبايداز
استفادهكنیدكهبرایلینوكس،مكوويندوزدردسترس
است.همچنینقادرخواهیدبودازطريقفروشگاهجديد

Google Musicموزيكخريداریكنید.
 Ubuntu One

س��رويس ك��ه كنی��د تص��ور اس��ت ممك��ن
Ubuntu Oneتنه��ابرایكارب��راناوبونتويافقط
كاربرانلینوكساست.امااينتصورنادرستیاست.اين
س��رويس5گیگابايتفضایراي��گانارائهمیكندونه
تنهادرويندوز،بلكهدراندرويدوiOSنیزدردس��ترس

است.
س��رويسموزيككهدرحالحاض��ربا20گیگابايت
فضایذخیرهس��ازیارائ��همیش��ود،3.99دالردرماه
ي��ا39.99دالردرس��القیم��تدارد.اگ��رب��هفضای
ذخیرهسازیبیشتریبرایفايلهايتاننیازداشتهباشید،
بايدبهازایهر20گیگابايت،درهرماه2.99دالريادر

هرسال29.99دالرپرداختكنید.
نگاهی به ابرها

س��رويسهايیك��هدراينج��ام��وردبررس��یقرار
گرفتن��د،درحالیكهش��ايدبهترينباش��ندولیهمانند
قلهكوهيخیش��ناورهستند.ذخیرهس��ازیهایابریو
س��رويسهایموزيكبیشتریهرروزهمتولدمیشوندو
سرويسهایبیشتریهممانندقفسههایويدئوبزودی

خواهندرسید.
آنچ��هروش��ناس��تاي��نك��هه��مفروش��ندگان
سیس��تمهایعاملوهمقدرتهایسرويسوب،قصد
دارندپیشنهادهايشانراباسرويسهایابریادغامكنند
تاجايیكهامروزهجملهمعروف»شبكه،رايانهاست«به

جمله»ابر،رايانهاست«تبديلشدهاست.
pcworld :منبع

آشنایی با چند سرویس ابری

آیا شما هم كاربر ابری هستيد؟
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Software
نرمافزار

امير عصاری
تابهحالبهايننكتهكهيكنرمافزار،سیستمعامل،
مرورگرو...چطوركارمیكندوچگونهفرامینمشخص
شدهتوسطشمارادرخودذخیرهمیكندتوجهكردهايد؟
بهنظرش��ماوقت��یزبانمحی��طكارب��ریدرنرمافزار
موردنظرتانراازانگلیس��یبهفارسیتغییرمیدهیديا
حتیوقتیكهكش��ورموردنظربراینمايشساعتدر
وين��دوزرارویايرانتنظیممیكنی��د،چهعملیاتیدر
پش��تپردهصورتمیپذيردتااينتغییراتدرنرمافزار

ياسیستمعاملرايانهشماذخیرهشوند؟
ت��ابهحالفكركردهايدنرمافزارهايیكهبارمزعبور
حفاظتمیش��وند،رمزمربوطراچطورودركجاذخیره
میكنند؟قفلهاینرمافزاریوس��ختافزاریچطور؟
بهنظرش��ماپسازواردكردنشمارهسرياليكبرنامه
جه��تاجرا،آنس��ريالدرك��دامبخ��شازنرمافزار،
سیستمعاملياهاردديس��كرايانهشماذخیرهمیشود
وچگونهامكاناستفادهازبرنامهبدوندرخواستمجدد

شمارهسريالدراختیارشماقرارمیگیرد؟
بسیاریازفعالیتهایفوقبهصورتپنهانوكامال
مخفیدرسیس��تمعاملبهانجاممیرس��ندودانس��تن
برخ��یازآنهانیزبههیچوجهبرایش��ماالزمنیس��ت!
اماگاهیاوقاتكش��فاينرازه��امیتواندمفیدونیز
بس��یارمخربباش��د!بهعنوانمثالب��ازيرنظرگرفتن
فعالیته��ایپنهان��یي��كوي��روسمیتوانیدعكس
عملیاتانجامشدهتوس��طآنرابهانجامبرسانیدودر
جهتحذفويروسياس��اختنرماف��زارموردنیازبرای
پاكس��ازیآناقدامكنید.امادرجایديگرنیزبازيرنظر
گرفتنچگونگیذخیرهرمزعبوربرایدسترسیبهيك
برنام��هوحذففايلياكلیدرجیس��تریدربردارندهاين
رمز،میتوانیمبهبخشهایحفاظتشدهيكنرمافزار
دسترسیپیداكنیمبدونآنكهمجوزدسترسیبهآنرا

دراختیارداشتهباشیم!
مهندسی معكوس

همانطوركهمیدانیدآگاهیازبسیاریازمثالهای
فوقباتس��لطبهعلممهندس��یمعك��وسنرمافزارها
امكانپذيراس��ت.اينعلمبهشمااينامكانرامیدهد
تاب��دوننیازبهاجراینرمافزارهاوبابررس��یكدهای
دودويی)باينری(آنها،عملكردش��انراكش��فكنیدو
بهطوركاملازريزفعالیتهایيكنرمافزارآگاهشويد.
مهندس��یمعكوسپیچیدگیهایبس��یارزيادیداردو
بهطورخالصهمیتوانیمبگويیميادگیریوبهكارگیری
آن،كارهركس��ینیس��ت!بهنظرش��ماب��اوجوداين
پیچیدگیآياراهحلديگریبرایكشفرازهایپنهان
نرمافزاره��اوسیس��تمعامل)كهبهنوع��یيكنرمافزار
بزرگوپیچیدهبهشمارمیرود(وجوددارد؟برایپاسخ
بهاينس��والقصدداريمنرمافزارSysTracerرابه

شمامعرفیكنیم.

كارآگاه خصوصی
نرماف��زارSysTracerابزاریقدرتمندباروشكار
بس��یارس��ادهاس��ت.اينبرنامهقادراستهمچونيك
فردبس��یاركنجكاويايككارآگاهبس��یارباهوش،تمام
فعالیتهاوتغییراترخدادهدرسیس��تمعاملرازيرنظر
بگیردوريزبهريزگزارشآنهارادراختیارشماقراردهد.

كشف اسرار با مقایسه
همانط��وركهگفتی��مايننرماف��زارروشعملكرد
بس��یارس��ادهایداردواي��نروشچیزینیس��تجز

مقايس��ه!دراينروشش��مابايدپیشازوقوعتغییرات
يككپیبرابربااصلراتوس��طاينبرنامهازاطالعات
وتنظیماتسیس��تمعاملتهیهكنید.س��پسبهاجرای
نرمافزاريانرمافزارهایموردنظرتانبپردازيدياتغییرات
دلخ��واهرادرسیس��تمعاملوبرنامههایمربوطاعمال
وپ��سازوق��وعاينتغیی��راتنیزيككپ��یديگراز
اطالع��اتوتنظیماتموجودتهیهكنید.حاالبهكمك
ابزارهایطراحیش��دهدربرنامه،كپیهایپیشوپس
ازوق��وعتغیی��راترابايكديگرمقايس��هك��ردهوتمام
تغییراتبهوجودآمدهدربخشهایمختلفرامش��اهده
میكنید!بهاينترتیبمیتوانیدبسادگیمطلعشويدكه
چ��هكارهايیبهصورتپنهانیانج��امگرفتهتاتغییرات

موردنظرشمااعمالشود.
بررسی همه جانبه

اگري��ككارآگاهبرایتحتنظ��رگرفتنيكفرد
درمنزل��شفقطبهكنت��رلدرورودیوخروجیاكتفا
كن��د،ايناحتم��الوجودداردكهف��ردمذكورازپنجره
خارجش��ود!باتوجهبهاينمثال،كامالمش��خصاست
كهچنانچهنرمافزارفوقفقطبهكنترلتغییراتبهوجود

آم��دهدرفايلهابپردازدممكناس��تدررجیس��تری،
سرويسهایسیستمیو...تغییراتیايجادشودكهازديد
نرماف��زارپنهانبماند.پسب��رایجلوگیریازبروزاين
مشكالتوعملكرددقیقنرمافزاربايدتمامبخشهای
سیس��تمعاملكنترلش��ودوموردبررسیويژهایقرار
گیرن��دكهاي��نكنترلهابهط��وركامالدقیقتوس��ط
SysTracerبهانج��اممیرس��ند.اي��ننرمافزارقادر
اس��تتغییراتبهوجودآمدهدربخشهایمختلفاعم
ازفايلهاوپوشهها،كلیدهایرجیستری،سرويسهای
سیس��تمی،درايورهایسیستم،نرمافزارهاوپروسههای
فعال،دیالالهایفراخوانیش��دهو...راموردبررسی
ق��راردادهوب��روزكوچكترينتغییردرآنهارابهش��ما

اعالمكند.
به عمل كار برآید، به سخنداني نيست

اگردوستداريدعملكردواقعیايننرمافزاررامورد
س��نجشقراردهیدوباروشاس��تفادهازآننیزآش��نا

شويد،بامثالزيرهمراهشويد!
دراي��نمثالماقصدداريمبدوندراختیارداش��تن
رمزعب��وریك��هب��رایحفاظ��تازبخ��شتنظیمات
نرمافزار!avastاس��تفادهمیشود،آنراحذفكنیمو
بهاينتنظیماتدسترس��یيابیم.ب��رایانجاماينكار
وكش��ففايلحاویرم��زعبوريابخشهایش��امل
تغییراتموردنیازجه��تحفاظتازبرنامهبهروشزير

عملمیكنیم:
1�ابت��دانرماف��زارSysTracerرااجرامیكنیمو
باانتخابگزينهTake snapshotازس��متراست
برنام��هدرت��بSnapshots،عملی��اتتهیهكپیاز

اطالعاتفعلیراآغازمیكنیم.
2�باانتخ��ابگزينهفوق،پنج��رهایباگزينههای
مختلفدراختیارش��ماقرارخواهدگرفت.دراينپنجره
باانتخ��ابگزين��هFull scan،تمام��یاطالعاتو
فايلهایموجوددرعملیاتموردبررس��یقرارخواهند
گرف��ت)كهاينكارنیازمندصرفزمانطوالنیخواهد
،Only selected itemsب��ود(باانتخابگزين��ه
فق��طاطالعاتوبخشهايیكهش��مامش��خصكنید

بررسیمیشوند.
3�بامشخصكردننوعبررسیوكلیكرویدكمه

Startعملیاتبررسیوضعیتفعلیرايانهآغازمیشود.
)پیشنهادمیشودتااتماماينكارازرايانهاستفادهنكنید

تاهیچگونهتغییریدراطالعاتايجادنشود(
4�پسازاتمامبررسیوضعیتفعلی،پیغامیشامل
موفقیتآمیزبودنمراح��لانجامكاروتعداداطالعات،
فايلها،كلیدهایرجیس��تریو...كهموردبررسیقرار

گرفتهاندنمايشدادهمیشود.
5�تااينمرحلهش��مايككپ��یازوضعیتپیش
ازاعم��التغیی��راترادراختی��ارداري��دوكاریكهدر
اينمرحلهباي��دانجامدهیداعمالتغییراتموردنیازدر
نرمافزارموردنظرتاناست.بهعنوانمثالماقصدداريم
Avast!برایدسترس��یبهبخشتنظیم��اتنرمافزار
ي��كرمزعب��ورتعیینكنیم.دراينمرحل��هاينكاررا
انج��اممیدهیموادامهمراح��لرابهروشزيربهانجام

میرسانیم.
6�مراحليكتاچهاررابرایايجاديككپیديگر
ازوضعیتسیستمپسازاعمالتغییراتايجادشدهدر
مرحله5،تك��رارمیكنیم.بهاينترتیبيككپیديگر
ازوضعیتسیس��تمدراختیارماق��رارخواهدگرفتكه

شاملتغییراتايجادشدهدرمرحله5خواهدبود.
7�ح��االدووضعیتايجادش��دهك��هيكیمربوط
ب��هپیشازاعمالتغیی��راتوديگریمربوطبهپساز
اعمالتغییراتاس��تراانتخ��ابكردهوباكلیكروی
گزين��هCompareبهبررس��یتفاوتهایمیانآنها

میپردازيم.
8�باكمیدقتوالبتهچندمرتبهس��عیوخطادر
اينمثالمش��اهدهمیش��ودكهرمزعبورمربوطجهت
حفاظ��تازبخشتنظیماتبرنامه!Avastدرفايلیبا
نامaswResp.datذخیرهشدهوباحذفاينفايلاز
رویهاردديسك،رمزعبوربرنامهنیزحذفشدهاستو
دسترس��یبهبخشتنظیماتآنبدوندراختیارداشتن

رمزامكانپذيرمیشود.

توجـه:ازآنجاك��هنرمافزارهایمختل��فازجمله
ويروسيابها،ابزارهایآنالينو...درهرلحظهعملیات
پشتپردهایرابهانجاممیرسانندوممكناستحجم
اطالعاتقابلمقايس��هبیندووضعیتسیستمعاملرا
برایش��ماپیچیدهكنند،پیشنهادمیكنیمكشفاسرار
برنامههایموردنظرتانرادريكويندوزفاقدبرنامههای
مختلفبهانجامبرسانیدتاعالوهبركاهشتفاوتهای
بیهودهكهتوسطديگرنرمافزارهادرفايلهایوضعیت
برنامهايجادمیش��وند،سرعتايجادصورتوضعیتاز

اطالعاتنیزافزايشيابد.
نرماف��زارSysTracerدرنس��خههای32و64
بیتسیس��تمعاملهایويندوزاكسپی،2008،2003،
ويستاو7قابلاجراستومیتوانیدنسخهمحدودآنرا
باتوجهبه32يا64بیتبودنسیس��تمعاملرايانهخود

ازلینكهایزيردانلودكنید:
X86 Version (32Bit):
http: /  / www.blueproject.
ro/down/systracer_setup_en.exe
X64 Version (64Bit):
http: /  / www.blueproject.
ro/down/systracer_x64_setup_en.exe

زاغ سياه سيستم عامل را چوب بزنيد

نظارت به جای مهندسی معكوس
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Mobile
موبايل

clickmobile@jamejamonline.ir

محمدعلی زارعی فر
اكتبرس��ال2011ش��ركتاريكس��وناعالمكردكهس��هامخودرابه
قیمت1.47میلیارددالربهفروشمیرس��اندوبهاينترتیبشركتسونی
اريكس��ونكهيكش��ركتسوئدی�ژاپنیاست،بهش��ركتژاپنیسونی
تعلقمیگیردواينش��ركتژاپنیس��هامداراصلیوانحصاریآنخواهد
ش��د.شركتسونیسهام50درصدیاريكس��ونرادردستمیگیردوبه
اينترتیبتولیدگوش��یوتلفنهمراهازس��ویاينشركتمتحولخواهد
ش��د.اينتصمیمازسویهیأتمديرههردوشركتموردتأيیدقرارگرفته
اس��توتاماهژانويهس��ال2012عملیخواهدش��د.بااينمعاملهمیتوان
ارزشاينش��ركتراحدود3میلیارددالرتخمینزد؛رقمیكهيكچهارم

هزينهایاستكهگوگلبرایخريدموتوروالپرداختكرد.
چندیپیشيكمقامبلندپايهاجرايیسونیاعالمكردسونیاريكسون
يكیازشريكهایكلیدیسونیمحسوبمیشودكهمحصوالتشازجمله

بازیهارادرتلفنهایهمراهتوسعهدادهاست.
محص��والتجديدوگوش��یهایتلفنهمراهمیتوانندازمنابعس��ونی
وپلیاستیش��نبرایرس��یدنبهاينهدفاس��تفادهكنند.سونیاريكسون
نیزدراينزمینهگامهایبزرگیبرداش��تهاس��تكهازمیانآنهامیتوانبه
گوش��یXperia Playاشارهكردكهازس��ویشركتپلیاستیشنتايید

شدهاست.
اوايلس��ال2000س��ونیاريكس��ونباتولید
گوش��یهایزيباوشیكمانندT68iكهدارای
صفحهنمايشرنگیبود،س��همقابلتوجهیاز
بازارتلف��نهمراهرابهدس��تآوردوكمیبعدبا

تولیدگوشیهایپیشرفتهتروگرانقیمتسریP�كهدرآنزمانبسیار
محبوببودند�جایپایخودرامحكمتركرد.س��ال2003اينش��ركتبا
تجهی��زمحصوالتشب��هدوربینهایcybershotس��ونی،تمركزشرا

متوجهگوشیهایمحبوبس��ریKكرد.دراواسطدههاولهزارهجديد،
سونیاريكسونگوش��یهایمخصوصموسیقی)سریWalkman(را
بهمردمهديهكردكهبااس��تقبالگرمیمواجهش��د.كمیبعد،نس��لجديد
گوشیهایهوشمندازسویشركتهایديگرواردبازارشدوفروشسونی
اريكس��ونراتح��تتأثیرقرارداد،كهاينتأثیراتمنف��یباظهورآيفونبا
ش��دتبیشترقابلتوجهبود.مديراجرايیس��ونیاريكسون،برتنوردبرگ
اعالمكرد:س��ونیاريكسونبايدظهورآيفوندرسال2007رابسیارجدی

میگرفت.
بتازگيس��ونیاريكس��وناعالمكردكهتمركزرویتولیدگوش��یهای
هوش��مندرادردستوركارقرارمیدهدوبهدستآوردنسهمقابلتوجهی
ازاينبازاررادراولويتقراردادهاس��ت.اينش��ركتپیشبینیمیكندكه
11درص��دف��روشگوش��یهایاندروي��درادراختی��اربگیردوب��اتولید
و Xperia arc S مانن��د Xperia س��ری هوش��مند گوش��یهای

Xperia neo Vفاصلهاشرابااينهدفكمتروكمتركردهاست.
ب��هگفتهمديرف��روشوبازاريابیس��ونیاريكس��ون،كريس��تینتیر،
برایمطرحكردنبرندجديداينش��ركتتااواس��طس��ال2012طرحها
وبرنامهه��ایبلندمدتیپیشبینیش��ده،بهاينمعنیكهس��رمايهگذاری
بیش��تریدربازارياب��یوتبلیغاتصورتمیگیرد.اينش��ركتهمانندچند

س��القبلبرایبهدستآوردنسهمبازارنمیجنگد؛اماباوجوداينسعی
خواهدكردبرندجديدخودرابهمردممعرفیكندوتمركزوسرمايهزيادی

رابرایرسیدنبهاينهدفدرنظرمیگیرد.
باتحوالتیكهدرسیاس��تهایاينش��ركتبهوجودخواهدآمد،هنوز
حرفیازرويكردهایآننس��بتبهسیس��تمعاملگوشیهایهوشمندبه
میاننیامدهاس��ت.درحالحاضر،اينش��ركتفقطدستگاههایاندرويدی
تولیدمیكند،امابامحبوبش��دنسیس��تمعاملويندوزفونممكناست
هم��هچیزتغییريابدوبرندجديدراباسیس��تمعاملینومعرفیكند.بااين
حال،همهايناتفاقاتتارسمیشدناينتغییراتعملینخواهندشدوبايد
منتظربمانیمتاهمهس��ازمانهایمربوطاينقراردادراتايیدكنندونتايج

آنرامشاهدهكنیم.
مس��الهایكهذهنمارادرگیركرده،اينبودكهگوش��یهایش��ركت
س��ونیچهتغیی��ریخواه��دك��رد.عكسهای
جديدیازگوش��یسونیدراينترنتمنتشر
شدهاست،كهباگوشیهایچندسالاخیر
شركتسونیاريكسونتفاوتچندانیندارد.
اينگوشیازوارثانخانوادهXperiaخواهد
بودوطراحیآنش��باهتخاصیبهTablet Sس��ونیداردكهخواندنو
نوشتنراوقتیگوشیرویيكسطحصافقرارداردبرایماآسانمیكند.
اماتولیدگوشیهایسونیبهاينمعنیاستكهايندستگاههابیشازپیش
باش��بكهدستگاههایس��ونیهماهنگويكپارچهخواهندشدوسونیاين

تحولراباسرعتبیشتریدنبالخواهدكرد.
میكنی��د مش��اهده را آن عكسه��ای ك��ه دس��تگاه اي��ن
Sony Xperia LT22 نامداردوهمچنیناسمهایاحتمالیديگریمانند
NyphonوNyponبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.اينگوشیشباهت
زيادیبهXperia arcداردويكگوشیاندرويدیديگراستولیهنوز
مش��خصنیستكهازكدامنسخهازاينسیستمعاملاستفادهخواهدكرد.
براساسشايعاتمنتش��رشدهاينگوشیدارایپردازشگردوهستهایيك
،ST-Ericsson NovaThor U8500 chipset گیگاهرت��زی 
صفحهنمايشلمس��ی4qHDاينچ��ی،رميكگیگابايتی،حافظهداخلی
16گیگابايت��یودوربین8مگاپیكس��لیExmor Rاس��توازاندرويد
جینجربرداس��تفادهمیكندكهقابلارتقابهنس��خهICSاس��ت.باانتشار
ش��ايعاتراجعبهاينگوش��یوس��ونیاريكس��ونArc HDبايدمنتظر

معرفیرسمیآنهادرنمايشگاه2012CESباشیم.
www.phonearena.com :منبع

زینب بابالو
ي��كپیامكياي��كپیغامچ��تازفیسبوكيا
میتوان��د Windows Live Messenger

سیستمپیامرسانیويندوزفونراغیرفعالكند.
اي��ناتف��اقبرایه��رسیس��تمعامل��یممكن
اس��ترخده��د،مخصوص��اسیس��تمهایعام��ل
ن��وظه��ور.اي��ندفع��هنوبتوين��دوزفوناس��ت!
7.5 نس��خه ف��ون وين��دوز در مش��كل اي��ن
)7720و7740build(تس��تشدهاستوبهنظر
میآيدمش��كلمربوطبهخودسیستمعاملباشدتا
يكدس��تگاهخاص.بعدازحمله،سیستمپیامرسانی
ازكارمیافت��دوتنه��اراهحلاينمس��أله،ريس��ت

سختافزاریدستگاهاست.

اگرش��ماهماينپیغامخ��اصرادريافتكرديد،
گوش��یش��ماازكارمیافتد.برایحلاينمشكل،
دستگاهراريستكنیدوقبلازاينكهپیغامبهطور
كاملبهدستگاهشمامنتقلشود،آنرابسرعتپاك
كنی��د.حتیاگراي��نكارراانجامدهید،نمیتوانیداز
سیستمپیامرسانیگوشیاستفادهكنید.امامیتوانید
پیشازاينكهبهطورس��ختافزاریريستكنید،از

اطالعاتخوديكنسخهپشتیبانیتهیهكنید.
بهنظرمیرس��داينحملهفقطگوش��یراازكار

میاندازدونمیتواندسیستمامنیتیدستگاهراتحت
كنترلبگیرد.كاربریكهاينايننوعحملهراكشف
كرددرحالمذاكرهبامايكروس��افتاس��تتابتوانند

راهحلیبرایآنپیداكنند.
اي��نپیامخ��اصكهدراينحملهازآناس��تفاده
میش��ود،دردس��ترسعمومقرارنگرفتهاستوبه
احتمالزيادج��اینگرانیبرایكاربرانويندوزفون

نیست.
www.gsmarena.com :منبع

حمله پيامكی به ویندوز فون

بررسی تحوالت شركت سونی اریكسون

سونی، بدون اریكسون هرگز!

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


67 در صورتي كه از مطالب اين صفحه رضايت داريد »شماره صفحه« را به 30001996 ارسال كنيد. 67يكشنبه11دي1390/شماره361

Open source
منبعباز

محمدرضا قربانی
نرمافزارهايفراوانيس��ال2011عرضهش��دندكهازمیانآنها،ش��ايد
بخ��شاندكيمربوطبهدنیايمنبعب��ازبود.ازاينمیانميتوانپروژههاي

جالبييافتكهاشارهبهآنهاخاليازلطفنیست:
1- كتابخوان كوبو تاچ

كوبوتاچتحتتاثیرسايهكیندلآمازونونوكبارنزاندنوبلقرارگرفت؛
امااندازهكوچك،صفحهلمس��يوقابلیتگسترشحافظهتا32گیگابايت
ازبرتريهاياينكتابخواننسبتبهانواعديگراست.ازهمهمهمتر،شیوه
عرض��همحتواروياينكتابخواناس��تكهب��دونتكیهبرDRM،حتي
نرماف��زاردبیان/اوبونتوييبرايانتقالفايلهاب��هكوبورادراختیاركاربران

قراردادهاست.
2- مدیریت كتاب الكترونيك كاليبر

كالیبريكيازآننرمافزارهايياس��تكههمهكارميكند.ابزارمشاهده
كتابهايالكترونیك،تبديلفرمتهابهيكديگر،ايجادش��اخهبنديوحتي
مقايس��هانواعكتابهادرفروش��گاههايآنالينازقابلیتهايايننرمافزار
Openاس��ت.ازهم��همهمتراينك��هايننرماف��زارميتواندب��هپرتال
Booksمتصلش��ودوازطري��قآنكتابهايبدونDRMخريداري

كرد.
رابطكاربريكالیبربش��دتب��هنوآورينیازدارد.هرق��درايننرمافزار

كاركردخوبيداردامارابطگرافیكشخوبنیست.
3- فونت هاي وب گوگل

فونته��ايوبگ��وگل،ق��دمبزرگ��يدرعرض��هفونته��ايرايگان
تحتوببود،چراكهباس��رعتمناس��ب،قابلیتپیوستشدنبهسايترا
داش��ت.تاكنونبیشترفونتهايعرضهش��ده،اغلبتوسطكسانيطراحي
ش��دهبودندكهسررش��تهايازطراحيفونتنداش��تند.اينفونتهاراهم
ميتوانبهصورتاينترنتياس��تفادهكردوه��مآنراپسازدريافتروي

سیستمازآنهابهرهبرد.

4- لينوكس بودي
ب��وديي��كتوزي��عمینيمالیس��تيبرپاي��هاوبونت��واس��توازرابط
Enlightenmentب��رايمحیطدس��كتاپخوداس��تفادهميكند.اين
توزيعبهصورتپیش��فرضتعدادبسیاراندكينرمافزارنصبميكندوهمه
چی��زرابهعهدهكاربرميگذارد.اينتركیبباعثميش��ودبوديس��ريع،
قابلپیكربنديوامنباشدونهتنهادرمیانتوزيعهايديگرمینيمال،بلكه

درمقابلبیشترتوزيعهاسربلندباشد.
5- فدونتو

توزيعديگريكهميتوانبهآناش��ارهكرد،فدونتواست.همانطوركه
ازنامآنبرميآيد،اينتوزيعتركیبيازفدوراواوبونتواس��توسعيكرده
بهترينهايايندورادرخودداش��تهباشد.اينتوزيعكهبرپايهفدورا14و
گنوم2.32اس��ت،پنلپايینراب��اAvantجايگزينكردهونتیجه،رابط

كاربريشدهاستكهبسیارسادهتراست.
عالوهبراين،درفدونتومجموعهايازنرمافزارهانصبشدهاستكهآن
راازيكسیس��تماستانداردگنوميخارجميكند.نسخههايمجوزدارادوبي

فلشوكدكهايامپيترينیزدراينتوزيعنصبشدهاند.
KDE 6- پالسما اكتيو از

بینرابطكاربرييونیتيازس��وياوبونتووگنوم3،ش��ايدايندورابط
كاربرينهتنهابرندهنبودند،بلكهچیزيهمازدس��تدادند.شايدتنهارابط
كاربريقابلتكیه،پالس��مااكتیوبود؛راب��طكاربريجديدكيديئيبراي

تبلتهايلمسي.
ب��اآنكهپالس��مااكتیوجلوههايبص��ريزيباي��يدارد،دردروننیزاز
عملكردخوبيبرخورداراس��ت.باايدهبرداريازسیس��تمعاملOS Xاين
رابطدرعملبسیارمفیدوسريععملميكند؛برخالفيونیتيكهدسكتاپ
راب��همنوهايمختلفتقس��یمكرده،ياگنوم3كهصفح��هكليرابهچند
بخشاختصاصدادهاست.پالسمااكتیوهمهچیزراروييكپنجرهآورده

اس��ت؛كیبوردهايمجازي،تغییرمیانبرنامههاوهرچیزديگركافياست
بااس��تفادهازيكيازگوش��ههايصفحهفراخوانيش��وندوبعدبهسرجاي

خودبرگردند.
اينتركیببنديباعثميش��ودكاربربهجايسیستمعامل،رويكارش
متمرك��زش��ود.اينرابطكاربريتنهارابطياس��تكهبرايدس��تگاههاي
موبايلطراحيش��دهاس��تامابخوبيرويصفحهه��ايبزرگترازجمله

رايانههايشخصينیزكارميكند.
7- حركت سازنده

نرمافزارهايمنبعبازتابهحالتالشكردهاندواردحوزههايديگريهم
بشوند.ازجملهاينهاميتوانجنبشسختافزارهايآزادياجنبشدسترسي
آزادبهانتش��اراتدانشگاهيرامثالزد.امايكيازاينمواردجنبشسازنده

استكهدرماهژوئنراهاندازيشد.
ماش��ینهايعنكبوتي،چاپگرهايشكالتي،نمايشگرهاينوريو...كه

همهبراساسنرمافزارهايآزادساختهشدهبودند.
8 ـ افزونه هاي گنوم شل

گنوم3نس��بتبهنس��خههايقبل��يكامالتغییركردهاس��ت.درمیان
ديگرنوآوريهايانجامش��دهدرايننگارش،اپلتهايسفارشيس��ازياز
پنلحذفش��دهاس��توكاربرميتواندمحیطكاره��ايمجازيراهاندازي
كن��د.درحالحاضرافزونههايگنومكمكمخودش��انرانش��انميدهند
وبس��یاريازآنهاقابلیتهاييراعرضهميكنندكهش��ايدگنوم3بهاشتباه

حذفكردهبود.
9- موتور جستجوي داک داک گو

اي��نموتورجس��تجوبهگونهایعم��لمیكندكهب��دوندرنظرگرفتن
تاريخچهجس��تجو،تنهانتايجمش��ابهرامیآوردوكاریبهسايتهايیكه
قبالبازديدكردهايدندارد.اينموتورجستجوگزينههاييمانندقابلیتجستجو
درس��ايتهایمعروفوانجاممحاس��باتوتبديلهایمختلفاشارهكرد.
بس��یاریازاينقابلیتهادرموتورهایجستجویديگرنیزيافتمیشوند،

امانهبهتنوعوتعدادیكهداكداكگوارائهمیكند.
داكداكگوهمچنینموتورجس��تجويیتركیبیاستوعالوهبراينكه
خودشبهجس��تجویصفحاتوبمیپردازد،حدود50موتورجس��تجوی
ديگ��رازگ��وگلوبینگگرفتهت��اموتورهایتكمنظورهرانیزجس��تجو
میكند.عالوهبراين،نتايججس��تجوفیلترشدهتاسايتهایاسپمازمیان

آنهاحذفميشوندونتايججستجویبهتریبهكاربرنشانمیدهد.
لینوكسمینتبهصورتپیشفرضازداكداكگوپشتیبانیمیكند.اگر

لینوكسمینتنداريد،بهتراستنگاهیبهاينموتورجستجوبیندازيد.

نوپاهاي 
منبع باز
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Windows
ويندوز

clickwindows@jamejamonline.ir

محمدسعيد نمازي
اگ��رمدياپلی��ردرحال��تNow playingق��رار
وگزين��ه راس��تك��رده پنج��رهكلی��ك دارد،روي
حال��ت در كنی��د. انتخ��اب را More options
Libraryه��مميتوانی��دباانتخابگزينهدرس��مت
،Optionsراس��توب��االيپنجرهمدياپلی��روزدن
بهاينقس��متدسترس��يپیداكنید.عالوهبرايناگر
Menubarرافع��الكردهاي��د،ميتوانی��دازمنوي

Toolsپنجرهرابازكنید.
بابازش��دناينپنجرهبهصورتپیشفرضبهبرگه
هدايتميشويدكهدرآنبرخيتنظیماتمربوطبهپلیر
ونیزتنظیماتUpdateوجوددارد.ميتوانیدازمیان
3گزينهموجوددرقس��متUpdate،مش��خصكنید
هرروز،هفتهياماهبرايبررسيUpdateهايمربوط
بهمدياپلیرجس��تجوص��ورتگیردكهالبت��هاينمورد
منوطبهاتصالسیس��تمش��مابهاينترنتاست!تااالن
Updateك��هبهنگارشاينمطلبمیپردازيم،هنوز

ايبرايمدياپلیرورژن12ارائهنشدهاست!
درقسمتPlayer settingsگزينههايمتنوعي
وج��وددارد؛اگ��رميخواهیدحینكارب��انرمافزارهاي
مختل��فوهنگام��يك��هپنجرهه��ايمختلف��يراباز
كردهايد،پنج��رهplayingرويتماميآنهاقرارگیرد،
گزين��ه...keep now playing on topرادر
حال��تانتخابقراردهید.دراينصورتتاهنگاميكه
مدياپلیربازباش��د،صرفنظ��رازاينكهدرحالحاضر
ك��دامپنجرهراانتخابك��ردهوباآنكارميكنید،روي

تماميآنهاقرارخواهدداشت.
Allow screen saverبهتراستهمیشهگزينه
during playbackازحالتانتخابخارجباشد.در
Screen،اينصورتدرزمانپخشتوس��طمدياپلیر

saverفعالنخواهدشد.
اگرمايلنیس��تیدفايلهاييكهبهوس��یلهمدياپلیر
Libraryويندوزب��ازميكنیدبهصورتاتوماتیكدر
پلی��رق��رارگی��رد،گزينهه��ايس��وموچه��ارميعني
...Add local/remote media filesراازحالت
انتخابخ��ارجكنید.Remote fileه��ا،فايلهايي
هس��تندكهبهرويهاردسیس��تمتانقرارندارند.مثال
ممك��ناس��تاي��نفايلهادرفايلس��روري��ايكياز
سیستمهايمتصلبهشبكهتانباشدكهشمابهصورت
Remoteوب��دونمنتق��لكردنآنبهسیس��تمتان
بهوس��یلهمدياپلیروين��دوزآنرااجراكردهاي��د.اگراز
سیستمهايعمومي)!(استفادهميكنیديابهغیرازشما
افرادديگريباحس��ابكاربريتانازسیس��تماستفاده

ميكنند،بهتراستايندوگزينهازحالتانتخابخارج
باش��د.گزينهConnect to the internetرانیز
غیرفع��الكنیدتامدياپلیربهصورتخودكاربهاينترنت
وصلنش��ود!همانطورك��هميدانید،درصورتوجود
چندحس��ابكاربريدرويندوز7،بدونآنكهحساب
كارب��ريجاريLogoffش��ود،ميتوانیدب��اانتخاب
گزينهswitch userازمنوياستارت،بايكحساب
كاربريديگرواردسیستمشويد.دراينصورتاگرگزينه
در Stop playback when switching...
حالتانتخابباش��د،پخشمدياپلیربهصورتخودكار
متوقفخواهدش��د.توجهداشتهباش��یداگراينگزينه
غیرفعالباشد،صدايفايليكهدرحالپخشاست،در

حسابهايكاربريفعالديگرنیزشنیدهخواهدشد!
حتماتاكنونتوجهكردهايدكههنگامپخشفیلمو...
درحالتفولاسكرين،نواركنترلپسازچندثانیهازپايین

صفحهحذفميشود.
اگ��رميخواهیدايننوارراهم��وارهدرپايینصفحه
Allow autohideدراختیارداش��تهباش��ید،گزين��ه
راازحال��تانتخابخارجكنی��د.انتخابگزينهآخريعني
...Save recently used to the jumplistنی��ز

بهاينمعناس��تكهفهرس��تآخرينفايلهايپخش
ش��دهتوسطمدياپلیرويندوز،بهجايآنكهدرفهرست
Jumplistق��رارگی��رد،درFrequently used
مشاهدهش��ود.يادآوريميش��ودباكلیكراستروي
آيكوننرمافزارهايPinش��دهدرTaskbarويندوز
ميتوانیدFrequent listبرايآننرمافزارراببینید.
برايمش��اهدهJumplistنیزكافياس��تماوسرا

رويآيكونآننرمافزاردرمنوياستارتنگهداريد!
تنظیم��ات ب��ه ميتوانی��د Devices برگ��ه در
هم��هدرايوه��اينوري،دس��تگاههايپلی��رجانبيكه
ب��هسیس��تممتص��لكردهايد،مانیت��ورونیزاس��پیكر
سیس��تمتاندسترس��يداش��تهباش��ید.دراينبرگهبا
Fileبهپنج��رهAdvancedكلی��كرويدكم��ه
conversation optionsهداي��تخواهیدش��د.
دراي��نصفحهميتوانیدتنظیمات��يرااعمالكنیدكه
ب��هس��ببآن،فايلهايصوت��يوتصوي��ري،قبلاز
Syncبادس��تگاهپلیر،Convertشونديابهعبارت
ديگرفرمتش��انتبديلش��ود.باانتخاب2گزينهاول
تمام��ي فرم��ت Allow video/audio file... 
فايله��اينامتعارفقبلازSyncتبديلخواهدش��د.

دراينپنجرهميتوانیدباانتخابدكمهمسیرفايلهاي
موقتيراكهبهسببعملیاتConvertرويسیستم
ذخیرهميش��ودتغییردهیديافايله��ايقديميذخیره
ش��دهرابااستفادهازدكمهحذفكنید.حداكثرحجميرا
كهاينفايلهايموقتدرسیستمتاناشغالميكنندنیز
ميتوانیددرفیلدموردنظربرحسبمگابايتواردكنید.

گزينهكارب��ردي 2 ش��ايد Library برگ��ه در
اعم��ال ب��راي ميتوانی��د ب��رد. ن��ام بت��وان را
Volume levelingب��هفايلهايجديد،گزينه...
volume levelingرادرحالتانتخابقراردهید.
توضیح��اتVolume levelingدرش��مارههاي

گذشتهعنوانشدهاست.
Delete files from computer،گزينهديگر
when deleted from libraryاس��تك��هدر
صورتفعالبودن،باعثميشودكهباحذفيكفايل
ازLibraryهايمدياپلیر،آنفايلبهكليازسیس��تم
حذفش��ود!درصورتيكهمديري��تتمامیفايلهاي
مولت��يمدياراازطريقمدياپلیرانج��امميدهید،بهتر
اس��تاينگزينهرادرحال��تانتخابقراردهیدتافايل

اضافيرويسیستمتانباقينماند!
گزينهه��اي اس��ت بهت��ر Privacy ت��ب در
و Send unique player ID ...
را  I want to help make Microsoft ... 
ازحالتانتخابخارجكنیدتااطالعاتيازسیس��تمتان
بهفروش��گاههايتولیدكنندهمحتواكهازمحصوالتشان
اس��تفادهميكنیدونیزمايكروس��افتارس��النشود!از
برخياطالعاتاس��تاندارديكهممكناستبهصورت
خودكارازطري��قمدياپلیرويندوزبرايمايكروس��افت
ارس��الشوددرشمارهگذشتهنامبردهشد.مايكروسافت
ازاي��ناطالعاتبرايبهب��ودكارايينرمافزارهايخود

براساسشناسايينیازهايكاربرانو...بهرهميبرد.
اگرميخواهیدردپايشمادرسیستمباقينماند،در
قس��متHistoryازبرگهprivancy،گزينههاي
Music،Video،Picture،Playlistراازحالت
انتخابخارجكنیدتافهرس��تآخرينفايلهاييكهاز
طري��قمدياپلیروين��دوزپخشميكنی��د،درپلیرباقي
نمان��د.اينفهرس��تراميتوانیدب��اكلیكرويدكمه
clear historyپاككنید.فايلهايCacheشده

رانیزميتوانیدازطريقدكمهcacheحذفكنید.
نصب Codec روي مدیاپلير ویندوز

همانطوركهميدانیدودرش��مارهاولاينبخش
نیزعنوانش��د،مدياپلیرويندوز7همچونديگرپلیرها
ق��ادربهپخشتمام��يفرمتهايصوت��يوتصويري
نیس��ت.براياف��زودنقابلیتپخشانواعبیش��ترياز
فايلهابهايننرمافزار،بايدCodec packمناسبرا

رويسیستمنصبكرد.
كلم��ه دو ابتداي��ي ح��روف از Codec
تش��كیل  Compressor-Decomperessor
ش��دهوب��همعن��ايافزون��هاياس��تكهبهسیس��تم
ك��ردن Decode و ك��ردن Encode ام��كان
و فرمته��ا ب��ا Audio و Video فايله��اي
ميده��د. را مختل��ف Compression متده��اي
Codecمرب��وطبهمدياپلی��روين��دوز7راميتوانید
ازس��ايتمعتب��رCNETدانلودكنید.ب��انصباين
افزون��ه،مدياپلی��رقادرب��هپخشفايلهاي��يبافرمت

mkv،.avi،.flv،.mp4. و...خواهدشد.
http://download.cnet.com/Windows-7-
Codec-Pack/3000-13632_4-10965840.
html
http://www.windows7codecs.com/
www.windows.microsoft.com :منبع

Codec اجراي فایل هاي بيشتر با نصب

مدیاپلير ویندوز را شخصي سازي كنيد
سطح: مبتدي
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Game
نقد كوتاه

فرهنگ هدایتی 
»ارواحس��یاه«دردنیاي��یخلقش��دهك��هدرهر
گوش��هاشم��رگكمینكردهاس��ت.ه��رقدمیكه
برمیداريد،هردكمهایكهمیفشاريد،هراسلحهای
ك��هانتخابمیكنی��دوهرچیزیراك��هردياقبول
میكنیدبايدكامالحس��ابشدهباش��د.كوچكترين
اشتباهیدراينتصمیمگیریهامساویاستبامرگی
دردناككهنهتنهاشمارامجبوربهانجامدادندوباره
مرحلهمیكن��د،بلكههمهآنچی��زیراكهدرطول
ب��ازیاندوختهبوديدراازش��مامیگیرد.دراينزمینه
اگربتوانیدازاشتباهتاندرسگرفتهوبهمحلمرگتان
برس��ید،اندوختهتانكهش��املروحهايیاستكهبه
دس��تآورديدوهمچنینمقدارانسانیتیراكهبهشما
تعلقمیگیرد،دوبارهبهدستخواهیدآورد،درغیراين

صورتبرایهمیشهآنهاراازدستخواهیدداد.
مرگ؛بازیكنندهبزودیآنرابهعنوانبخشجدا
ناش��دنیازبازیمیپذيردوبهه��رنحویباآنكنار
میآيدوسعیمیكندازپساشبرآيد.بازیكنندهبايد
ب��امرگدس��توپنجهنرمكند؛باهج��ومناغافالنه
درختانیبیحرك��تدرجنگلیتاريك.بادامهايیكه
تنهابدبینترينآدمهابهوجودآنهاش��كمیكنند،با
ش��والیههایقدرتمندیكهدردوردستايستادهاندو

راهتانراسدكردهوشمارابهمبارزهمیطلبند.
ب��اپرتگاههايیدرتاريكیمطلقكهتنهادرفاصله
ي��كقدمیازمرگقابلتش��خیصاند.ب��اقارچهای
كوچ��كوبیآزارس��ردرگمدرجنگلك��هكوركورانه
بهاينس��ووآنس��ومیدوندوباهیوالهایمخوفی
كهس��اعتهاوروزهاش��مارامیرنجانندوبیرحمانه
تنبی��همیكنن��د.مراحلب��ازیهمكام��البیرحمو

خطرناكهس��تند:ش��هریطاعونزدهكهبسختیدر
باتالقهایمرگب��ارآنقدممیگذاري��دومرضهاو
نفرينهارابردوشمیكشیدتاازآنبگذريد،كتابخانه
ش��كوهمندیكهدرراهروهایآنسردرگممیشويد
وانب��وهكتابهايیكهتاجايیكهچش��مكارمیكند
بهبلندایس��قفهایعظیمچیدهش��دهاند.اينگونه
استكهضعفرادرآنتاريكیوسردرگمیاحساس
خواهیدكرد.ارواحس��یاهدردنیايیسرشارازتخیالت
بیحدوحصربناشدهاست.ايندنیایمخوفبهطرز
زيبايیچیدهشدهوهیچگاهيكنواختنمیشود.دنیای
بازیمحیطبس��یارگستردهایاستكهاينباربهطور
يكپارچهدراختیاربازیكنندهاس��تت��اآزادانهدرآن
بگرددوآنچهراكهدرس��فرسختومهلكخودنیاز

دارد،بیابد.
يك��یازنقاطق��وتارواحش��یاطینرون��دبازی
درگیركنن��دهآنبودكهدراينبازیپیش��رفتكرده
اس��تواختیاربس��یارزيادیبهبازیكنن��دهمیدهد.
البت��هدربرابرايناختیارازاوانتظ��ارزيادیهمدارد.
بازیكنن��دهمیداندك��هازهرمرگیب��هروشهايی
متفاوتمیتواندجانسالمبهدرببرد.اگرازايناختیار
گس��تردهایكهبهاودادهشدهبهنحواحسناستفاده

كند،بدوندردس��رقویتريندش��منانراهممغلوب
میكند.درغیراينصورتمرگتنهاهمدمهمیشگی
اوخواهدبود.معموالبازیكنندههابعدازچندبارتمام
كردنبازی�كههرباربهطورمتوس��ط60س��اعت
طولمیكش��د�قدرايناختی��اریراكهبهآنهاداده
شدهمیفهمندومیتوانندازآنبهرهكافیببرند.دفعه
اولراهوچاههاآنقدرزيادندكهمس��لطشدنبرهمه
راههایمخفی،س��الحهایبهتر،جادووانگشترهای
موثرممكننیس��ت.دنیایگستردهبازیسرشاراست
ازاسلحه،انگش��ترهاوغنیمتهايیكهازدستدادن
هريكازآنهامیتواندچندساعتیشماراعقببیندازد.
بازیكنندهبايدمحیطاطرافخودرابادقتبسیارزير
نظ��ربگیرد.بههرجاكهاحتمالداردراهمخفیوجود
داش��تهباشدسركبكش��دتابتواندازبخشهايیكه
درگوش��هوكناربازیاستبدرستیاستفادهكند.هر
بخش،هرسالحوهرزرهاگردرجایخودشاستفاده

اي��نروزهاك��هازبازیهایمطرحخبرینیس��ت،
نینتندوباكنس��ولدس��تیجديدوشخصیتمعروفش
)ماريو(حس��ابیبازاررادردستگرفتهاست.اينهفته
همس��عیداريمخیلیمختصربهبررسیونقددوتااز

بازیهايیكهماريودرمتنآنقراردارد،بپردازيم.
اولی��نب��ازي،ماريوكارت7اس��ت.ام��كانندارد
كنس��ولجديدیازنینتندوبیايدوماشاهدعرضهيك
ش��مارهجديدازماريوكارتنباش��یم.ماريوكارتيك
بازیدرس��بكمسابقهایاستكهدرآنماريوهمراه
بقیهش��خصیتهایدوستداش��تنینینتندوباهمبه
رقابتمیپردازند.اينبازیكهبرای3DSمنتشرشده
اس��تبااضافهكردنالمانهایجديدمثلزمینهای
جديدبرایمسابقهبخصوصدربخشآنالينبراحتی
توانستهپیشرفتخودرانسبتبهشمارهگذشتهبهرخ
بكشد.شمارقابتهارابا8شخصیتشروعمیكنیدوبا
گذراندنمراحلمختلفمیتوانیدبه8شخصیتديگر
همدسترس��یپیداكنید.كنترلماش��ینهاباپیشرفت
چش��مگیریمواجهشدهاستوبرایافرادتازهكارهیچ
مش��كلیايجادنمیكند.انیمیشنش��خصیتهابسیار
ن��رموخوبطراحیش��دهاس��تودركلباگرافیك
خوبیروبهروخواهیدش��د.ازنظرصداوموسیقی،اين
عنوانكموكسرینداردوبااضافهشدنقطعاتجديد
طرفدارانراراضینگاهخواهدداشت.اگر3DSداريد

ازاينعنوانسرگرمكنندهچشمپوشینكنید.
بازیبعدیبانامخیابانخوشبختی،يكیازمعدود
عناوينیاس��تكهاستوديويیغیرازخودنینتندويعنی
استوديواس��كويرانیكسآنراساختهاست.دلیلاين
كاررامیتوانوجودشخصیتهایبازیماموريتاژدها
دراينبازیدانست.تصوررويارويیماريوباپالتیپانك
بسیارجذاببهنظرمیرسد.طراحیشخصیتهادراين
بازیهمخیلیخوباست،ولیديگرجلوههایبصری
چندانجالبنیس��ت.موس��یقینیزتلفیقیازموسیقی
بازیهایماريووماموريتاژدهاس��تكهجالبازآب
درآمدهاس��ت.اينبازیبرایWiiمنتشرشدهوشما
درآنمیتوانیدانواعواقس��امبازیهایصفحهایرابا

هوشمصنوعیيادوستانتانانجامدهید.

بازي

سياوش شهبازی
اگركپكامرابهخاطرعناوينترس��ناكخاصو
بزرگمیشناس��ند،قطعاكونامیرابافضاهایتیره
ووهمآل��ودبازیهاي��شمیتوانبهي��ادآورد.اين
بازينیزازاينقاعدهمس��تثنانیستوازهماكنون
بههمگیتوصیهمیكنیمباش��كمپرپایاينبازی
ننش��ینند!درنام��رده،پایداس��تانيكش��كارچی
شیاطینباسابقهمینشینیم.كسیكهدرنبردبايكی
ازشاهانشیاطین،بانامآستاروث،همسرعزيزشرا
ازدس��تدادهوخودنیزپسازشكستیمفتضحانه
طلس��ممیشود؛طلسمیكهاورامحكومبهزندگی
ابدیمیكند!اكنون500س��الازشكس��تبرايس
بولتزمندرمقابلآستاروثمیگذرد.شهریمخفی
كهاذهانعمومیازوجودآنبیاطالعاس��تودر
خطرحملهش��یاطینواجنهق��راردارد.ارگانیبانام
اختص��اریNADA)آژانسملیضدش��یاطین(

بهبرايسپیش��نهادهم��كاریمیدهد.برايسنیزبا
اينامیدكهس��رانجامانتقامخ��ودراخواهدگرفت،
ب��هعضويتاينتش��كیالتدرمیآي��د.درنامرده،
بهدوس��الحس��ردوگرمبرایپیش��بردهدفخود
دسترس��یداريد.سالحهایگرمماننديوزیوكلت
رامیتوانیدجفتجفتبهدستگرفتهودشمنانرا
بهگلولهببنديد.برايسبرایمبارزههاینزديكنیز

شمشیریدراختیاردارد.
برایشمشیرزنیازسیستمیمشابهآنچهدربازی
Rise to Honorدرنسلقبلمعرفیشدهبود،
استفادهمیش��ود.بهاينمعناكهبايكیازتريگرها
دفاعكردهوباحركتدادناستیكراستمیتوانید
بهزدنكمبواقدامكنید.البتهاينسیستمدرنامرده
باتفاوتهايینیزتوأماس��ت.دراينبازیباحركت
دادنآهس��تهاستیك،میتوانیدعالوهبرواردكردن
ضرباتسنگینباتكانهایسريعنیزضرباتسبك
وسرعتی،روانهدشمنكنید.باتركیبايندوحالت
كمبوهاساختهمیشوند.سیستمیكهقطعايادگیری

آنكم��یزمانبراس��ت،اماقطعادرمقابلاس��تفاده
ازدكمهه��اینم��اوصدالبتهدرمقاب��لجايگزينی
QTEبهجایكمبوهایدرستوحسابی،میتواند

تنوعدلچسبیايجادكند.
ام��اكلیدیترينوج��هنامردهك��هآنراازهمه
بازیه��ایداغب��ازار)تقريب��اتم��امآنه��ا(متمايز
میكن��د،ام��كانقطعهقطعهش��دنب��دنبرايس
اس��ت.جالباس��تكهچگونهبازیهایافتضاحی
مانن��دSplatterhouseمیتوانندايدههايیناب
ارائهكنندتابازیه��ایبزرگترازآنبهعنوانپله
صعودیاس��تفادهكنند.البتهاينجاتكهتكهش��دن
بدن،ظاهریفجیعتربهخودمیگیرد.دستها،پاها
وحتیسربرايساحتمالكندهشدندارد!میتوانید
دستخودرابهعنوانطعمهبهسمتدشمنانپرتاب
كنیديادستیكهس��الحداردرابهگوشهایپرتاب
كردهوازسویديگرنیزدشمنانراهدفقراردهید!
قطعاتماش��ایباالوپايینپريدندس��تبرايسدر
حالتیراندازیبرایهربازيكناهلشیطنتجذاب

clickgame@jamejamonline.ir

Dark Souls :عنوان بازی
Xbox360، PS3 :پلتفرم

From Software :تهيه كننده
Namco Bandai :ناشر
سبك: اكشن نقش آفرینی

امتياز: 10

عنوان بازی: NeverDead)نامرده(
Xbox360، PS3 :پلتفرم

Konami :ناشر
Rebellion :سازنده

سبك: اكشن
تاریخ انتشار: 12 بهمن 90

لذتي سخت
نگاهی به سخت ترین بازی سال

طلسم زندگی

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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Game

ش��ودموثرخواهدب��ود؛درغیراينص��ورتكارايی
نخواهدداشت.امكانارتقابرایبیشترآنهاوجوددارد
وبهاش��كالمختلفمیتوانیدسالحموردعالقهخود
راقویتركنید.هرطوركهسلیقهتانمیطلبد،هرطور
كهفكرمیكنیدموثرتراس��ت،شخصیتخودراارتقا
دهیدوبهتناسبتوانايیها،اسلحهوجادويیانتخاب
كنیدكهبهترينكاركردرادارد.آنچهجذابیتوارزش
تكراربینظیریبهبازیمیبخش��د؛تنوعگستردهای
اس��تكهدرهمهجنبههایبازیديدهمیش��ود.هیچ
»بهترينسالح«يا»بهترينزره«دربازیوجودندارد.
هرچیزیكهدربازیقرارداردمیتواندمناس��بترين
وسیلهبرایشماباشد.اينطورنیستكهباپیشرفتدر
بازیسالحهایاولیهتانبیمصرفشوند.اولینسالح
ش��مامیتواندتاپايانبازیبهترينهمراهشماباشد،

اگرازآندرستاستفادهكنید.
درس��تدرآنلحظ��هایكهاحس��اسمیكنیدبا

دش��منانتكراریس��روكلهزدهايدوانواعحملهآنها
راي��ادگرفتهاي��د؛واردمحیطجديدیمیش��ويدتابا
دشمنانیكامالتازهوخطرهاودامهایكامالمتفاوت
مواجهش��ويد.محیطهایمتنوعبازیباتركیببسیار
مناس��بیبههممتصلش��دهاند،بهطوریكههرگز
ازتك��راریبودنمحیطهاگل��هنخواهیدكرد.پساز
تحملدشواریهايیكهازسرگذراندهايدممكناست
منتظرپاداش��یباشیدتابازیكمیآسانترشود؛ولی
اي��ناتفاقهیچوقتنمیافتد.درعوضپسازتحمل
س��ختیهایفراوانبهغولآخرمرحلهمیرس��یدكه
بارهاوبارهاش��ماراخواهدكش��ت.درنهايتهمكه
براوچیرهشويد؛هیچپاداشفوقالعادهایوجودندارد.
اينروندبازیبیرحمباعثمیشودتاشماپسازهر
پیروزیاحساسوصفناپذيریداشتهباشید؛احساسی
ك��هدرهیچبازیديگرینظیرن��دارد.هیچرحمیبه
ش��مانشدهوبااينحالكاریراكهدرابتدابینهايت

دش��واربهنظرمیرس��یدتمامكردهايد.اينمهمترين
پاداشبازیاست.بازیكنندهاحساسمیكندباالخره
دس��ترنجاشبهنتیجهرس��یدهاس��توايناحساس
انگی��زهایبهاومیدهدت��ابتواندبارهاوبارهابازیرا

تجربهكند.
بدونش��كبخشآنالي��نبازیارواحش��یاطین
يك��یازخالقانهترينبخشهايیب��ودهكهتابهحال
س��اختهشدهاس��ت؛ولیقس��متآنالينارواحسیاه
پیشرفتبسیارچشمگیرینسبتبهنسخهقبلیخود
كردهاس��ت.دراينبخشفرصتهايیوجودداردكه
میتوانیدبهگروهياانجمنیمتعهدش��ويد.باتوجهبه
انجم��نياگروهیكهدرآنعضوهس��تیدووضعیت
ديگربازیكنندهها،تعاملشماباآنهاشكلمیگیرد.

Warrior of Sunlightمث��الاگردرگ��روه
عضوهس��تیدمیتوانیدعالمتیبگذاريدكهبازيكنان
ديگ��راي��نعالم��تراببینن��دوبتوانندش��مارابه
دنی��ایخودفرابخوانندتابهآنهادربرابردش��منانيا
بازیكنندهه��ایمهاجمكمككنید.ي��ااگردرگروه
Blade of Darkmoonباشید؛همراههمكاران
خ��ودناغافالنهبهدنی��ایبازیكنندههایگناهكاركه
قبالبازیكنندههایديگرراكش��تهاند؛هجوممیبريد
وانتق��امديگ��رانراازاومیگیري��ديااگ��ردرگروه
Path of Dragonباش��ید،بهدنیایافرادیكه
حاملDragon Scale)كهبخشبسیارارزشمندی

است(هستندهجوممیبريدوآنراميدزديد!
ب��هاينترتی��ب،درحینبازیب��ابازیكنندههای
مختلفیمواجهمیش��ويدكههريكباهدفیبهشما
حملهياازش��ماحمايتمیكنند.تنوعبازیآنقدرزياد
اس��تكههیچدونفریراپیدانمیكنیدكهشبیههم
بازیكنند.يكیدرزرهس��نگینوسپریبزرگظاهر
میش��ودوباضربات��یكندومهلكبهش��ماصدمه
میزن��دويكیدرزرهیس��بكوباخنجریكوچك
مانن��دنینجاه��اازاينطرفبهآنط��رفمیجهدو
حمالتش��مارادفعمیكند.همانطوركهقبالگفتم
ارواحس��یاهيكبازینیست،يكتجربهزندگیاست

كهبايدعاشقشباشیدتابتوانیدازآنلذتببريد.

اخبار بازي

درجرياناينهمايشكلیفبلزينس��كی،كارگردان
استوديواپیك،خالقبازیهایچرخهایجنگ،ازبازی
جديدايناس��توديوبان��ام»دوهفتهيكبار«رونمايی
كرد.اينبازیكهكامالباعناوينس��ابقايناستوديو
نظیر»توفانگلوله«و»اينفینیتیبلید«متفاوتاست،
دارایي��كگرافی��كوطراح��یكارتونیاس��توبر
اكتش��افوزندهماندنتاكیدخواهدداش��ت.حتیتكه
نمايش��یهمكهازاينعن��واندراينهمايشپخش

شد،خاصوجالببود.

ب��ازیديگریكهرونمايیش��دعن��وانانحصاری
ديگریبرایپلیاستیش��نازاس��توديو»ناتیداگ«،
خالقس��ریبازیهایس��رزمینناش��ناخته)آنچارتد(
ب��انام»آخريننفرما«بود.تكهنمايش��ینش��انداده
ش��دهكامالنويديكبازیجذاب،زيباومهیجديگررا
میدهدكهدرآنيكمردمیانس��الهمراهيكدختر
نوجواندرحالدرگیریباموجوداتیناشناختههستند.

اطالعاتجديدیازاينعنوانفاشنشد.

خبربعدیراجعبهبازیRyseاست.اينبازیكه
برایاولینباردرE32011بهنمايشدرآمد،قراربود
براینس��لفعلیكنسولمايكروس��افتوباپشتیبانی
كینكتعرضهش��ود؛ولیبهنظرمیرسدمايكروسافت
قص��دداردازاينعنوانبرایكنس��ولنس��لبعدش
استفادهكند.اينبازیتوس��ط»كرايتك«خالقبازی
»كرايسیس«درحالتولیداستومطالبفوقرايكی

ازكارمندانايناستوديوتايیدكردهاست.
وخبرهایديگراينكهمش��خصشدبازی»متال
گیر:رايزينگ«توسطاستوديو»پالتینیومگیمز«خالق
بازی»بايونتا«درحالساختاست.شمارهدومازبازی
»االنويك«ب��اعنوان»كابوسآمريكايی«همتايید
شد.همچنیننسخهجديدیازسریبازیهای»تونی

هاوك«راهمدرسالآيندهخواهیمداشت.

بازي

خواهدبود.برايسمیتواندبدنخودراش��ارژكندو
دريكآنمنفجرشود!تكههایبدنویدرمحیط
پخشمیش��ودوبايددوبارهآنهاراباحركتكردن
متصلكرد.سربرايسنیزنقشیحیاتیدربازیايفا

میكند.باقطعس��ربرايس،میتوانیدآنرابهنقاط
غیرقابلدس��ترسپرتابيابهعن��وانابزاریبرای
حلمعماهایديگراس��تفادهكنید!س��ربرايسيك
قدرتشارژیپرقدرتبرایمحافظتازخوددارد.از

آنجاكهبرايسيكنامیراست،درحالعادیمرگ
ویرامش��اهدهنمیكنید،اماچندحالتبرایديدن
صفح��هOverوجودداردكهيك��یازآنهابلعیده
ش��دنس��ربرايستوسطدش��منیبهنامگرندبیبی
است.برايستوانايیجذبقدرتآتشوالكتريسیته

وانتقالآنهابهگلولههايشرادارد.
درطولحالتداس��تانیمیتوانیدتجربهكس��ب
كنیدوباآنتا70قدرتمتفاوترابهبرايسالحاق
بدهید.دربخشچندنفرهنیزمیتوانیدتجربهكسب
كنیدكهدرعینجدايیازحالتتكنفره،میتوانید
تجربهآنراب��هحالتتكنفرهانتقالدهید.بخش
چن��دنف��ره،دوحالتهمكاریورقابت��یرادرخود
گنجاندهاست.ازحالترقابتی،اطالعاتچندانیدر
دس��تنیس��ت؛امادرحالتهمكاری،بازيكناندر
نق��ش4نفرازماموراناجرايیناداظاهرمیش��وند
كهبايددرمقابلموجدش��مناندوامبیاورند.دراين
حالتديگرازنامیرايیخبرینیس��ت.محیطهانیز
درنام��ردهش��ديداتخريبپذيرهس��تندومیتوانید
ازآواربرایآس��یبزدنبهدش��مناناستفادهكنید.
درصورت��یكهخوددرش��رفصدم��هديدنازاين
آوارباش��ید،بازیحالتآهستهپیدامیكندوبهشما
فرصتفرارمیدهد.درنهايتبايدگفتظاهربازی
نوي��دتجربهایجذابرامیده��د.بايدصبوریكرد

وديد...
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مطهره وجيهی
درن��گاهاولش��ايداصالبهنظري��كرايانهنیايد.واقع��اتصوراينكه
اي��نش��یءآلومینیومیكهكمترازيكاينچضخام��تداردوبهاندازهيك
مجلهاس��ت،بتواندهمهقطعاتالزمبرایكاريكرايانهراداش��تهباش��د
بس��یارسختاس��ت،امامكبوكايرچیزهایجالبتوجهديگریهمبرای
تقدي��مك��ردندارد؛ازق��درتپ��ردازشفوقالع��ادهاشتاسیس��تمعامل
كاربرپسندش.وقتیكهشمادرجعبهرابازمیكنیدودرخششلوگویاپل

رامیبینید،میفهمیدكهاينثمره3دههنوآوریاپلاست.
وقتیكهبرایاولینبارش��ركتاپلدرآغازس��ال2008مكبوكايررا
ب��هجهانمعرفیكرد،بهاينلپتاپهایجديدلقب»نازكتريننوتبوك

دنیا«راداد.

گرچهاپلمیخواسترايانهایقدرتمنددريكجلدبهنازكیيكويفر
ج��ابدهد،بااينحالمكبوكهنوزه��مويژگیهایفوقالعادهایداردكه
آنرامحب��وبمیكند؛ويژگیهايیمانندنرمافزارعالی،لوازمجانبیورابط

كاربرساده.
امامس��ابقهتازهبرایاپلداغش��دهاست.سازندههایPCمانندسونی
وسامسونگدرحالواردش��دنبهعرصهساختنوتبوكهایفوقالعاده
نازكهس��تند.حتیاگرمكبوكايرعن��واننازكتريننوتبوكموجودرا

ازدستبدهد،بازهميكیازپرفروشترينلپتاپهاخواهدبود.
پسچهچیزايراينقدرمهماست؟دراينجابههمهجنبههایايندستگاه
كوچ��كن��گاهخواهیمكردتاآنچهاي��نرايانهس��ادهرااينچنینقدرتمند

ساخته،پیداكنیم.
طراحی مك بوک ایر

آنچ��همكبوكاي��ررادرزم��رهلپتاپه��ایقدرتمن��دق��رارمیدهد،
ان��دازهآناس��ت.اينلپتاپكمترازيكاينچضخام��توكمتراز3پوند
)1/4كیلوگ��رم(وزندارد.اي��نيعنیاينكهش��مامیتوانی��دآنرادرون
كولهپش��تیي��ايككیفبااندازهمتوس��طقراردهیدومطمئنباش��یدكه
لپتاپش��ماآنجاست.سال2008درمعرفیآنعنوانشدكهاينلپتاپ
درحالتبس��تهدرضخیمترينقس��متحدود0/76اين��چودرنازكترين
قس��مت0/16اينچضخامتدارد.اگرش��مافكرمیكنی��دكهاينلپتاپ

خیلینازكاست،ايننكتهرابايددرنظربگیريدكهدرطولاينمدتاين
محصولاپلنازكترهمش��دهاس��ت،مدل2011بین0/68تا0/11اينچ

]Apple:ضخامتدارد.]منبع

وزن��یكمت��راز3پون��د)1/4كیلوگرم(،موجبش��دهتااي��رهمچنان
كموزنتري��نلپتاپاپلباش��د،2پوند)تقريبايككیلوگرم(س��بكتراز
محصوالتقبلی.ايننوتبوكبدنهآلومینیومیداردكهآنرابراقودارای
ظاه��ریصنعتیمیكند.البتهبدن��هآلومینیومی،ب��ادوامومقاومترازبدنه
پالس��تیكیدربرابرخشاس��توايننكتهطراحیبدن��هايرراكاربردیو

مناسبمیكند.
س��ال2008شمافقطمیتوانستیدمكبوك13اينچیبخريد،اماسال
2010اپ��لمدلكوچكتریبهاندازه11اينچمعرفیكرد.مدل11اينچی
ضخامتیبرابربامدل13اينچیرادارد،امادربقیهابعادازمدل13اينچی

كوچكتربودهووزنوقیمتشكمترازمدل13اينچیاست.
مكبوكايرب��هصفحهكلیدونمايش��گرfull-sizedخ��ودمیبالد،
كهآنرابرایاس��تفادهروزمرهبس��یاركاربردیمیكند.صفحهنمايشآن
رزولوش��ن1280در800بان��ورپسزمینهLEDداردك��هفیلم،بازیو

صفحاتاينترنترادرخشانوواضحنمايشمیدهد.

يكیازويژگیهایايركههمجالبوهمكاربردیبودهوجودحس��گر

نوریدرآناس��ت.اينحس��گر،بااندازهگیرینورمحیطاطراف،روشنايی
صفح��هنمايشوصفحهكلیدراكميازيادمیكند،بنابراينوقتیش��مادر
يكمحیطتاريكهس��تیدروش��نايیصفحهنمايشكممیشودتانورآن
چش��مانش��مارانزندووقتیدرمحیطبازوزيرنورخورشیدقرارمیگیريد
روشنايیصفحهنمايشراافزايشمیدهدتاهمهچیزبهوضوحديدهشود.
ازويژگیهایديگردرطراحیمكبوكاير،روانوحساسبودنصفحه
ماوس،دوربینداخلی،درآهنربايیو7ساعتكاركردمداومباتریاست.

مشخصات مك بوک ایر
ب��رایاولینب��اردرآغازس��ال2008مكبوكايرب��ا80GBحافظه
هاردديس��ك)HDD(معرفیشد.دراواخرسال2008،دومدلارائهكرد:
يكیباهاردديس��كیباظرفیت120GBوديگریباديس��كحالتجامد
)SSD(باظرفیت128GB.ايناولینباربودكهاپلنوتبوكیباديسك
حالتجامدارائهمیكرد.سال2010،اپلفناوریهاردديسكراحذفكرد
وهمهمدلهايشرابافناوریديسكحالتجامدارائهكرد.اپلاعالمكرد
ك��همكبوكاير2010اولیننمونهازنس��لجديدنوتبوكهايیاس��تكه
بهجایهاردديس��كودرايوهاینوریازسرويسهایاينترنتیوديسك
حالتجامداس��تفادهمیكند.درسال2011اپلمدلهایمكبوكايررابا

256GBحافظهSSDارائهكرد.
90SSDچیست؟اولینمزيتايناستكهحافظهSSDمزيتحافظه
درصدسبكترازهاردديسكاستواينبرایمكبوكايركهبسیارسبك
وزناس��تمناس��بخواهدبود.همچنینحافظهSSDخواندنونوش��تن
اطالعاتراس��ريعترمیكند،س��رعتدانلودراباالمیبرد،سیستمسريعتر
باالمیآيدومدتبیشتریآمادهكارباقیمیماند.برخالفهاردديسكهای
قديمیكهدارایديس��كچرخانبودند،حافظهSSDازيكتراش��هرايانه
ايستااستفادهمیكند،اينيعنیصدایكمترومقاومتبیشتردربرابرضربه.

ق��درتپردازش��گرشچگونهاس��ت؟نس��لاولمكبوكه��ایايراز
پردازش��گردوهستهایاينتل1/6GHzاستفادهمیكردند.در2011اپل
ازپردازش��گرهایجدي��دCore i5وCore i7اس��تفادهكردكهاجرای
سريعتر،ارائهعملكردیعالیوتولیدتصاويربهترنسبتبهپردازشگرهای
قديمیاينتلازويژگیهایآنهاست.برایRAM،مدلهای2008دارای
RAM2GBاس��تكهاينمیزاندرمدلهای2011دوبرابرشدهوبه

4GBرسیدهاست.

ش��ايدمهمترينكمبودمكبوكايرنداش��تنCD/DVDدرايوباشد،
اماواقعاچقدربهايندرايونیازاس��ت؟امروزهبیش��ترفايلهارامیتواندر
USBدرايوياكارتهایهوش��مندذخیرهكردومكبوكايرپورتهايیبه
اينمنظ��وردارد.همچنینايرپورتهایصوتیب��رایقراردادنهدفونو

بلندگووشكافیبرایسیممنبعتغذيهوكابلبرقنیزدارد.
ت��ااينج��ادرم��وردطراح��یظاه��ریمكبوكاي��روس��ختافزار
ك��ه امیدواري��م ش��د. بح��ث زمین��ه دو اي��ن در برتریهاي��ش و آن
درمق��االتآين��دهبتوانی��مسیس��تمعاملول��وازمجانب��یآنراه��م

بررسیكنیم.
  http://computer.howstuffworks.com :منبع

بررسی مك بوک ایر

نازک و قدرتمند
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مهسا زارعی فر
ممكناس��تتصورشبرايتانسختباش��دكه30سالپیش،اينترنت
چیزیجزپديدهاینوظهورنبودوفقطروش��یبرایبهاش��تراكگذاش��تن
اطالعاتتوس��طاستاداندانش��گاههاوپژوهش��گرانوبرایتعدادكمیاز
مردمراهیبرایاتصالبهش��بكهگس��تردهجهانیبود.نام��هالكترونیكی
ي��اe-mailاص��البهاينش��كلیك��هام��روزهازآناس��تفادهمیكنید،
نبود.اس��تفادهازسیس��تمهایاولیهآنهانیزكهدردانش��گاههاياباداش��تن

حس��ابكاربریكهازطريقاولینس��رويسهایارائهكنن��دهاينترنت
)ISP(ازجمل��هپراديگ��ی)prodigy(وآمري��كاآنالي��ن

)America online(عرضهمیش��د،اغلب
دشواربود.

باگذشتزمان،سال2009
تغییرچش��مگیریدردنیای
اينترنترخداد.البتهدرآن
زمان،دسترس��یبهاينترنت

واس��تفادهازآنب��هص��ورت
دقیقهایحس��ابمیشد.همانطور

كههمهفناوریهابسرعترشدوپیشرفت
میكنندوهزينهاستفادهازآنهاكمترودسترسی

بهآنهاراحتترمیش��ود،اينترنتنیزدراينس��الها
پیش��رفتقابلتوجهیداشتهاست.يكیازپیشرفتهایاخیر

درزمینهارتباطاتديجیتال،اينترنتبیسیمياوایفایاست.اين
فناوریكهامروزهدركافیشاپها،كتابخانههاوفرودگاههایسراسرجهان
دردس��ترسعمومقراردارد،اس��تفادهازاينترنتراهماننداستفادهازتلفن
همراهرايجكردهاست.اگرچهاينترنتمزايایزيادیبرایكاربرانآندارد،

اماخطراتینیزآنهاراتهديدمیكند.
شايدشماجزوآندس��تهازكاربرانیباشیدكهتصورمیكنندشخصيا
اش��خاصیبدوناجازهآنهاازوایفایشاناستفادهمیكنندومیخواهنداز
اينموضوعاطمینانحاصلكنند.هنگامیكهس��ارقانوایفایازاينترنت
ش��مااستفادهمیكنند،سرعتپهنایبانداينترنتشماراكاهشمیدهندو
ازهمهبدترمیتوانندبهاطالعاتذخیرهشدهدررايانهشخصیتاندسترسی
پی��داكنن��دياآنه��اراآلودهبهويروسكنن��د.نگراننباش��ید.دراينمقاله
راهكارهاي��یبرایمقابلهباس��ارقانوایفایارائهخواهی��مكرد.درابتدابا

ساختمانشبكهاينترنتبیسیمآشنامیشويم.
آشنایی با شبكه وای فای

پیشازاينكهمتوجهش��ويدفردیدرحالاس��تفادهازاينترنتبیسیم
شماست،بهتراستمطالبیاساسیرادرموردشبكهرايانهخودبدانید.

،DSLشبكهبیسیمشامليكاتصالاينترنتیباندپهنازمودمهای
كابلیوماهوارهایاس��ت.ش��مامودمرابهيكروتربیسیموصلمیكنید
سپساينروتربیسیمسیگنالهاراپخشويكشبكهايجادمیكند.اين
LAN.میگويندLANهمانچیزیاس��تكهبهآنش��بكهداخلیي��ا
جايیاستكهشمادستگاههایجانبیخود،مانندرايانهيالپتاپوپرينتررا
درآنراهاندازیمیكنید.روترشماجدولیبهنامپروتكلپیكربندیپويای

میزبانياDHCPخواهدداشت.اينجدولفهرستیازتجهیزاترايانهای
ارائهمیكندكهاجازهدسترسیبهرايانهشمارادارند.

MACهريكازدس��تگاههاآدرسكنترلدسترس��یبهرس��انههايا
مخصوصبهخودرادارندكهاينآدرسدهینوعیشناس��ايیمنحصربهفرد
كارتشبكهاس��ت.آدرسهایMACراتولیدكنندگانكارتهایشبكه
تعیینمیكنند؛امااگركاربرانچگونگیتغییراينآدرسرابدانند،میتوانند
آدرسدلخ��واهخ��ودراجايگزينكنن��د.روترازاينآدرسه��ابرایتعیین
پروتكلاينترنتياآدرسآیپیبرایهريكازدس��تگاههایش��بكهشما
اس��تفادهمیكند.آگاهیازآدرسهایMACوآیپیتجهیزاتتانزمانی
كهگمانمیكنیدممكناس��تكسیازوایفایشمادرحالاستفادهباشد،

سودمنداست.
ممكناستبعضیازايناصطالحاترايانهایباعثسردرگمیشماشده
باش��ند،امااصالنگراننباشید.مهمايناستكهحاالمیدانیدهنگامیكه
میخواهی��داتصالوایفایخودرابررس��یكنید،باي��دبهدنبالچهچیزی

باشید.
شناسایی سرقت وای فای

آياسرعتش��بكهوایفايتانكندشدهاست؟آياگاهیاوقاتنمیتوانید

بهاينترنتدسترسیداشتهباشیدودلیلآنرانمیدانید؟اگربهطورمرتب
بااينمش��كالتروبهرومیشويد،ش��ايداتصالوایفايتانمشكلداشته
باشد.اماچنانچهگاهوبیگاهدرساعاتمشخصیازروزدچاراينمشكالت
میشويد،ايناتفاقنشاندهندهآناستكهشخصديگریدرحالاستفاده

ازاينترنتشماستووقتآنرسیدهتاشبكهوایفايتانرابررسیكنید.
اولینوس��ادهتريناقدامیكهمیتوانیدانجامدهیدبررسیامنیتشبكه
وایفایاس��ت.هنگامنصبروتر،ازشماخواستهمیشودرمزی
برایروترانتخابكنید.اينرمزگذاریكهدراصطالحبه
آنWEPمیگويند،درواقعبهشمااينامكان
رامیده��دتاباآنرمزبهش��بكه
وایفایشخصیخودواردشويد.
اگررم��زیتعییننكردهباش��ید،
يكش��بكهبازساختهايدوافرادی
كهدرآنمحدودههستند،میتوانند
براحتیوبهصورترايگانازاينترنت
وایفایشمااس��تفادهكنند.اگرچهاسم
اينكارهككردننمیتواندباش��د،امانوعی

دزدیبهشمارمیرود.
تعیی��نرمزعبورياكلی��دWEPلزوم��اتضمینیبرای
جلوگیریازاس��تفادهافرادناشناسازشبكهوایفاینمیشود.برای
اينكهازورودافرادبهش��بكهخودمطمئنشويدكافیاستنگاهیبه
گزارشروزانهش��بكهياهمانLogبیندازيد.برایانجاماينكاربهمنوی
استارتبرويدوگزينهMy Network Placesرابرگزينید،سپسروی
گزينهView Entire Networkكلیككنید.اگرتعداددس��تگاههای
نمايشدادهش��دهدرشبكهبیش��ترازتعداددستگاههايیباشدكهشمااجازه

دسترسیبهآنهارادادهايد،بهاينمعنیاستكهدزداينترنتیداريد.
روشمش��ابهديگریكهبرایمشخصكردنوضعیتفهرستكاربران
وایفایشماكاربرددارد،بررسیجدولكالينتهایDHCPروتراست.
اينجدولنیزتقريباش��بیهLog،دستگاههايیراكهدرشبكهشماهستند
نش��انمیدهد.اگربهتعدادشاناضافهش��دهباشدنشاندهندهآناستكه

وایفایشمادزديدهشدهاست.
مطمئناهیچكسدوس��تنداردموردسوءاس��تفادهقراربگیرد.همچنین
هیچكسدوس��تندارداطالعاتغیرقانونیازش��بكهوایفایاوردوبدل
شود.بههمیندلیلشمابايدخودتانواردعملشويدوباجلوگیریازورود

سارقانوایفایبهشبكهخود،ازآنمحافظتكنید.
راهكارهای مقابله با سارقان دیجيتال

اگرچهانتخابيككلیدWEPاقدامیضروریبرایهرشبكهوایفای
اس��ت،بااينحالحتیامكانسوءاستفادهازآنشبكههانیزوجوددارد.در
اينصورت،میتوانیدازيكپروتكلامنیتیمانند»دسترس��یحفاظتشده
وایفای«)WPA(اس��تفادهكنید.اينكانالامنیتبیشتریدارد،باوجود

اينممكناستتوسطسارقیسمجهكشود.
DHCPكانال)Manual(همچنی��نمیتوانی��دازحال��تدس��تی
استفادهكنید.بهاينصورتكهآدرسMACهركدامازرايانههایخودرا
بهصورتدس��تیواردكنید.اينكارباعثمحدودشدنشبكهشمامیشود

تافقطرايانههايیشناسايیشوندكهآدرسشانثبتشدهاست.
نرماف��زارمانیتورينگاينترنتنیزگزينهمناس��بیاس��تتاكاربرانرادر
اينچن��دروشراهنمايیكند.همچنینبرایآندس��تهازكاربرانیكهبه
بهكارگیریازروشهایذكرش��دهعالقهمندنیس��تند،میتواندمفیدباشد.
بهعالوه،ايننرمافزارش��ماراقادرمیس��ازدتااتصالوایفايتانرابراحتی
كنترلكنید.ممكناس��تدرونروتروایفایشمايكنرمافزارتعبیهشده

باشدكهبهشمادركنترلشبكهكمككند.
درآخ��ر،SSIDراديوي��یروترخودراخاموشكنی��د.اينكارمیتواند
بهطورموثریشبكهشمارامخفیكنددرنتیجهديگركسینمیتواندشبكه

وایفایشمارادرجستجوهایخودپیداكندودرصدددزديدنآنباشد.
www.howstuffworks.com  :منبع

WiFi راهكارهای ایمن سازی شبكه

آیا اشخاص دیگری از وای فای من استفاده می كنند؟
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Graphic
گرافيك

نوید حاتمی
تااينش��مارهتقريبابابیشترفوتوفنانتخابوابزارهایمربوط
بهآندرفتوش��اپآشناشديم؛اماانتخابدرفتوشاپهنوزشروعكار
بودهوكاراصلیبعدازآنتازهآغازمیشود.اصوالانتخاب،بهتنهايی
هدفاصلینمیتواندباشدوعملیكهدرادامهانتخابانجاممیگیرد
هدفاصلیاس��ت.امااينبهمعنایآننیستكهعملانتخابمهم
نب��ودهونیازبهدقتندارد،بلكهدس��تیابیبهيكعملكردصحیحدر

استفادهازسايرابزارهادرگروانتخابصحیحاست.
ح��الكهباابزارهایانتخابتاحدودیآش��ناش��ديم،بهس��راغ
بقیهفرامینفتوش��اپميرويموباآنهانیزآش��ناميش��ويم.يكیاز
پركاربردترينبخشهایفتوش��اپمنویImageاستكهفرامین
بس��یارمفی��دیرادراختیارطراحق��رارمیدهد.پ��ركاربردتريناين

فرامینعبارتنداز:
Mode

Modeاولینقس��متیكهدراينبخشجلبنظرمیكندگزينه
اس��تكهخودآنچندزيرمنوراشاملمیشود.بهكمكاينقسمت
میتوانیممدرنگیتصويرخودرامش��اهدهكنیموتغییردهیم.درباره
اينمدهادرش��مارههایپیش��ینكلیكصحبتكردهايمودراينجا

فقطاشارهمختصریبهآنمیكنیم.
1ـ Bitmap:دراينمدتصويرتنهاازرنگسیاهوسفیدتشكیل
ش��دهوهیچگونهرنگخاكستریدرآنوجودنخواهدداشتوايجاد
طیفخاكستریبانزديكودورشدننقاطسیاهبههمايجادمیشود.

ازاينمدبرایچاپتصاويرهافتونمیتوانیماستفادهكنیم.

2ـ Grayscale:اينمدرنگینیزدرمحدودهسیاهوسفیدبوده
طوریكهعالوهبررنگهایس��یاهوس��فید256طیفخاكستری
نیزدرآنوجودداردوتصويرس��یاهوس��فیدبهصورتكامالواقعی

ديدهمیشود.

3ـ Duotone:دراي��نم��دك��هپ��سازتبديلتصوي��ربهمد
Grayscaleقابلدس��ترسخواهدبود،میتوانیمطیفخاكستری
خودراگس��ترشدهی��موحتیرنگكمكیبهعنوانرنگس��ومو

چهارمبهطیفخاكستریاضافهكنیم.
4ـ  Index:دراي��نم��دك��هبیش��تردرصفحاتوباس��تفاده
میش��ود،طی��فرنگیتصويركمش��دهوكلتصويرب��ا256رنگ

اس��تانداردنمايشدادهمیش��ود.دراينحالتحجمتصويركمشده
ولیتصويركیفیتزيادمطلوبیبرایچاپنخواهدداشت.

5 ـ RGB:اينمدرنگیمخت��صنمايشتصاويردرتلويزيونو
مانیتوربودهوبرایاستفادهازتمامامكاناتفتوشاپبايدپروژهخودرا

دراينمدرنگیيامدLabكاركنیم.
6ـ  CMYK:اينمدرنگیمختصچاپبودهوبرایچاپپروژه
خودبهصورتچاپافس��تباي��دآنرابهاينمدرنگیتبديلكنیم.
دق��تكنیدكهاينم��درنگیرنگهایكمتریرانس��بتبهحالت
RGBپوششدادهوهنگامچاپممكناسترنگپروژهچاپشده

متفاوتازرنگپروژهرویمانیتورديدهشود.
7ـ Lab:اينمدپوش��شدهندهكلرنگهایقابلمش��اهدهبا

چشمبودهووابستگیبهدستگاهندارد.
8 ـ Multichannel:ازاي��نمدرنگیكههركانالرابه256
رنگخاكس��تریتبديلمیكن��دبرایچاپهایتخصصیاس��تفاده
میش��ود،دراينحال��تمیتوانیمب��رایهركانالن��امدلخواهیرا

اختصاصدهیم.
9 ـ براساستعدادرنگهایتعريفشدهبرایهرپیكسلرنگی،
عم��قرنگیتصويرتعريفمیش��ودكهدرحال��تمعمولبهصورت
8بیتيعنی2بهتوان8رنگدرهرپیكس��لاس��ت،امابرایتصاوير
خ��اصوباكیفیتباالعمقرنگمیتواند16يا32بیتیهمتعريف

شود.
دومینبخشازنوارImageگزينهAdjustmentاس��تكه

درهفتهآيندهبهصورتمفصلدربارهآنصحبتخواهیمكرد.
برایتنظیمنور،كنتراس��تورنگتصاويردرفتوشاپروشهای
زيادیوجودداردكهمیتوانیمباتوجهبهمهارتخودازآنهااس��تفاده
كنیم؛امامعموالراحتترينروشبرایاينگونهتنظیماتاس��تفاده
Auto Tone،ازحالتهایخودكاراستواينحالتهادر3فرمان
Auto ContrastوAuto colorقاب��لدس��ترسب��ودهوبا
كم��كآنهامیتوانیمتاح��دزيادیكیفیتتصويرخودراازلحاظنور
ورن��گتنظیمكنیم.فقطبايددقتكنی��مكهاينفرامینبرایهمه
تصاوي��رايدهآلنب��ودهودربرخیتصاويرحتیممكناس��تنتیجه
نامطلوب��یراارائ��هكندك��هدراينمواردبايدب��افرامینديگرجهت

تنظیمتصويراقدامكنیم.
Image & Canvas Size

درفتوش��اپدون��وعاندازهوج��وددارد؛يكیان��دازهخودتصوير
.Canvas sizeاستوديگریاندازهصفحهپروژهImage size
ب��اتنظیماندازهتصوي��رمیتوانیمتصويرخودم��انراازلحاظاندازه
بزرگياكوچككردهيارزولوش��نآنراتغییردهیم.امادرقس��مت
Canvas sizeمح��دودهپروژه)فض��ایكاری(تغییراندازهدادهو
محتوایموج��وددرآنباهماناندازهاولیهباقیمیماند.بافراخوانی

فرمانImage sizeتصويریهمانندتصويرزيرظاهرمیشود:

كهشاملدوقسمتاستكهدرقسمتاولاندازهپیكسلیتصوير
راكهدرمانیتورمش��اهدهخواهدشدتنظیممیكنیم.ازبخشدومنیز
اندازهچاپیپروژهقابلتنظیماس��ت.درقس��متدومعالوهبرتنظیم
اندازهچاپیمیتوانیمرزولوش��نتصويررانی��زتغییردهیموبهاندازه
دلخواهبرس��انیم.باانتخابگزينهCanvas sizeپنجرهایهمانند
شكلزيرظاهرشدهوبهكمكآنمیتوانیمبدونتغییرابعادمحتوی
پروژهابعادفضایكاریراتغییردهیمكهدراينصورتحاشیهایدر

اطرافتصويرمشاهدهخواهدشد.

پسازفراخوانیپنج��رهCanvas sizeاندازهموردنظرفضای
كاریخ��ودرادر2حالتمیتوانی��مواردكنیم.درصورتیكهگزينه
Relativeانتخابنشدهباشد،طولوعرضنهايیكادرخودرابايد
واردكنیمواگراينگزينهانتخابش��دهباش��د،فقطالزماستمقدار
افزاي��شي��اكاهشراواردكنیم.درهردوحال��تپسازتايپمقدار
بهكمكفلشهایموجوددرقس��متپايینیپنجرهمیتوانیمجهت
افزايشياكاهشرانیزمش��خصكنیمودرنهايترویدكمهتايید
كلیككنیمتااعمالش��ود؛فقطدرصورتیكهكاهشاندازهداش��ته
باشیمپیغامیمبنیبرازدستدادنقسمتكوچكشدهتصويرظاهر
میش��ودوباتايیدپیغامان��دازهموردنظررویپروژهقابلمش��اهده
خواهدبود.ازقسمتپايینیپنجرهCanvasمیتوانیمرنگقسمت

افزايشيافتهفضایكاریخودرانیزمشخصكنیم.
ازقس��متRotateمیتوانی��مپروژهخ��ودراچرخشدادهودر
حال��تدلخواهخودقراردهیمك��هاينچرخشمیتوانددرحالتهای
پیش��فرض90درجهساعتگردوپادس��اعتگردو180درجهباشدودر
صورتنیازباگزينهArbitraryمیتوانیمچرخشرابازاويهدلخواه
رویپروژهخودانجامدهیم.ازقس��متآخ��راينبخشنیزمیتوانیم
پ��روژهخودراقرينهكنیمك��ههمبهصورتافقیHorizontalو

همبهصورتعمودیVerticalاينعملامكانپذيراست.
درهفتههایآيندهباقسمتAdjustmentوبقیهفرامیناين

منوبیشترآشناخواهیمشد.

Image منوی
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Programing

سياوش ـ قزوین: چگونه می توان از سایت های خارجی اینترنتی 
خریـد كـرد و چگونه آنچـه خریده ایـم، به دسـتمان می رسـد؟ آیا 
نرم افزاری هسـت كه با آن بتوان بخش هایی از ویدئو را حذف كرد، 

بدون آن كه هيچ تغيير دیگری در فایل اتفاق بيفتد؟
درموردس��والاول،ش��مابرایاينكهبتوانیدازس��ايتهایخارجی
خريدكنید،نیازبهيكويزاكارتداريدتابتوانیدمبلغموردنظرراپرداخت
كنید.بعضیش��ركتهادرايران،بهشماويزاكارتاعتباریمیدهندكه
باتوجهبهمبلغدرخواس��تیتانازش��ماهزينهدرياف��تمیكنند؛بهطور
مث��البرایيككارت50دالری،ش��مانزديكبه80ه��زارتومانبايد
هزين��هپرداختكنید.نكتهمهمايناس��تكهقبلازهراقدامینس��بت
بهاعتباراينش��ركتهاواينكهكارتهایاعتباریكهبهشمامیدهند
معتبراس��تياخی��ر،اطمینانحاصلكنید.درم��ورداينكهمحصولبه
دس��تشمامیرسدياخیر،بهس��ايتموردنظربستگیداردكهمیتواند
محصولخريداریش��دهشمارابهايرانبفرستدياخیر.نكتهایكهوجود
داردمعتبربودنس��ايتموردنظرشماس��تواينكهپولوكارتشمارا
بالكنكنند.تمامیاينمس��ائلوجوددارد،پسپیش��نهادواقعبینانهاين
اس��تكهبرایخريدترجیحادربازارداخلیدنبالمحصولبگرديدتادر
س��ايتهایخارجی.درموردس��والدوم،جواببلهاست.همانطوركه
Movieدرشمارههایپیشتوضیحدادهشده،شمامیتوانیدازنرمافزار
Makerاس��تفادهكنی��د،ايننرمافزارازويندوزاك��سپیبهبعدجزئی
Windowsمايكروس��افتشدوبانامWindows Liveازبس��ته

Live Movie Makerشناختهمیشود.

فرهـاد رضـازاده: لطفا یك نرم افزار برای طراحـی بازی و برنامه 
برای سيسـتم عامل اندروید معرفی كنيد. البته ممنون می شـوم اگر 

لينك آن را هم برایم بدهيد.
ش��مابااس��تفادهازOpenGLبرایسیس��تمعام��لاندرويدبازی

بنويس��ید.اينسیس��تمعاملازOpen GL SEاستفادهميكندكهدر
واقعيكنس��خهازOpen GLبودهكهمخصوصدستگاههایهمراه
اس��ت.دركلبرایشروعبرنامهنويسیاندرويد،بهتراستبهشمارههای
پیشینصفحهبرنامهنويس��یمراجعهكنید.باوجوداين،شمابااستفادهاز
IDEبهعنوانيكEclipseسیستمعاملاندرويدوهمینطورSDK
برایبرنامهنويسیاينسیس��تمعاملمیتوانیداستفادهكنید.توضیحات

تكمیلیدرصفحاتبرنامهنويسیموجوداست.

كـوروش - تهـران: من می خواهم فقط از وینـدوز بك آپ بگيرم 
نـه برنامه هـا و فایل هـا. اگر بخواهم دوبـاره ویندوز )وینـدوز من 7 
اوریجينـال نصـب شـده بـدون دی وی دی ویندوز و درایو هاسـت ( 
نصب كنم، آیا سـریالی كه پشـت لپ تاپ نوشته همان سریال نامبر 
درخواسـتی هنگام نصب ویندوز اسـت ؟ در غير ایـن صورت برای 
نصب ویندوز اوریجينال چه كار باید كرد؟ از آنجا لپ تاپ من هميشه 
به اینترنت متصل اسـت، آیا سكيورتی اسنشيل مایكروسافت قدرت 
الزم در برابـر ویروس ها را دارد یا این كه باید آنتی ویروس دیگری 
نصب كنم؟ در این صورت كدام آنتی ویروس پيشـنهاد شماسـت؟ 
سـوال آخر این كه آیا نصب و پاک كـردن آنتی ویروس های متوالی 

برای ویندوز ایجاد مشكل می كند؟
برایاينكهازويندوزخوديكنس��خهپشتیبانیتهیهكنید،ازبرنامه

DriveImage XML
از فق��ط و اس��تفادهكنی��د،
فايلهایويندوزیخوديك
نسخهپش��تیبانیتهیهكنید.
امازمانیكهش��مابرنامهای
رارویسیس��تمخ��ودنصب
میكنید،يكس��ریفايلرا

درجاهایمختلفويندوزكپیمیكندوتشخیصاينكهاينفايلمتعلق
بهبرنامهایهس��تياخیركمیسختاستواحتمالدارددربازگرداندن
ويندوزخودبامش��كلمواجهش��ويد.شماباهمانس��ريالمیتوانیديك
وين��دوزاوريجین��الرارویلپتاپخ��ودنصبكنید،امابايدازنس��خه
ويندوزیاس��تفادهكنیدكههیچتغییریدرآنوجودندارد؛چراكهبعضی
ويندوزهایموجوددربازار،كركشاندرخودسیدیويندوزاستووقتی
آنرانص��بمیكنید،كركويندوزنیزنصبمیش��ود.میتوانیدويندوز

اوريجینالراازسايتخودمايكروسافتنیزدانلودكنید.
ب��هايننكتهدق��تكنیدويندوزیكهمیخواهی��دنصبكنید،همان

نسخهایباشدكهشماشمارهسريالآنرادراختیارداريد.
درموردبخشدومس��وال،همهآنت��یويروسهامزاياومعايبخودرا
دارندونمیتوانيكیراصرفاخوبدانستوديگریرابد.اينآنتیويروس
بهچنددلیلبهترازبقیهآنتیويروسهاست؛نخستاينكهمحصولخود
ش��ركتمايكروسافتاست،پسمیتواندنسبتبهآنتیويروسهایديگر
اطمینانبیشتریبهآنداشت،دومسبكاستوهنگامكارشمااحساس
نمیكنیدكهيكآنتیويروسرویدس��تگاهش��مانصباست.البتهبايد
دقتداش��تهباش��یدكهاينآنتیويروسصرفاآنتیويروساستنهچیز
ديگرووظیفهآنمقابلهباويروسهاس��تنهحمالتديگركهدراينترنت
رخمیدهد.مايكروسافتدرحالتوسعهاينمحصولاستوآنراتقريبا

جايگزينWindow Defenderكردهاست.

clickhelp@jamejamonline.irاميربهاءالد ین سبط الشيخپرسش و پاسخ

برنامهنويسي

درش��مارهپیشمقدمهایدرموردعباراتباقاعده
وكاربردآنه��ادردنیایبرنامهنويس��یارائهكرديم،در
اينش��مارهقصدداريمقدریبیشتربااينعباراتآشنا

شويم.
همانط��وركهگفتیمدرزبانهایمختلفعباراتبا
قاعدهوج��ودداردكهقدریبايكديگرمتفاوتند.دراين
ش��مارهعبارتب��اقاعدهرادرnet.موردبررس��یقرار

میدهیمومطالبرامثالبهمثالبررسیمیكنیم.
میخواهیميككلمهرابايككلمهديگرمقايس��ه
كنیم؛بهطورمثالمیخواهیمببینمكلمهورودیكاربر

clickبودهاست.
برایاينكارعبارتباقاعدهزيررامینويسیم.

bclick\b\ كاراكترb\ ابتداوانتهایيكرش��ته
رامش��خصمیكن��دواگربیش��تربود،آنرابررس��ی

نمیكند.
میخواهیمبررسیكنیمكهورودیمافقطيكعدد

2رقمیباشد؛پسبهصورتزيرمینويسیم:
b\d\d\b\،كاراكت��رd\ نمايشدهندهيكرقم
عدداس��ت.دقتداش��تهباش��یدكهاينالگويكعدد
دورقمیرابررس��یمیكند،امااگرمقداررشتهورودی
thباشدمقدار22رادرستومقداربعدیيعنی،th22
رااشتباهتش��خیصمیدهد.البتهشمابااستفادهازمتد
Regex.Matchesتمامیمش��ابهاتراازيكمتن
خارجكنید،بهفرضدرهمینمثالباالش��مامیتوانید
فقطمق��دار22راخروجیبگیريد،ام��ادرمثالمااين
موردخیلیكاربردینیس��ت.حالچهكاریبايدانجام

دهیمكهمقدارخروجی،دقیقودرستباشد؟
دونشانهديگروجوددارد،يكی^ وديگری$ اولی
ابتدایرش��تهودومیانتهایرشتهرامشخصمیكند.
پستفاوتآنباb\ درچیست؟درb\ اگرشماكاراكتر
يارش��تهایبعدازمقدارورودیداشتهباشیدنیزبررسی

میشود؛ولیبااستفادهازايندوكاراكتررشتهورودی
بايدعیناباالگوش��مايكسانباش��د،نهكمترنهبیشتر.

همانمثالباالرااينگونهبازنويسیمیكنیم.
^\d\d$ اگرش��مابهاي��نالگومق��دار22thرا
بدهید،رش��تهورودیب��االگومعتبرنیس��ت،فقطبايد

عبارت22رابهآنبدهید.
حاالمیخواهیميكرشتهمتنیرامقايسهكنیمكه
فقط2كاراكترباش��دوباحرفcآغازش��ود.برایاين

منظورالگویزيررااستفادهمیكنیم.
a\w$̂  الگ��ویزيرفقطعبارتهایaaياa2يا
axرامعتبرمیداند،پسحتمابايدرش��تهورودیشما
باحرفaشروعشودمهمنیستكاراكتربعدازآنچه

چیزیباشد،فقطبايديككاراكترباشد.
ح��القدریالگوهایباالرابهتركنیم.درمثالدوم
همانطوركهبیانش��ددنباليكرشته2رقميعدد
میگش��تیم،امااگر10كاراكت��رمدنظرمابود،بايد10

تاd\ بنويسیم؟
ج��وابخیراس��ت،میتوانیماز}{اس��تفادهكنیم،
ب��رایاس��تفادهاز}{ما3گزينهداري��مكهبهترتیب

آنهارابیانمیكنیم.
}10{فقط10بارتكرارشودنهبیشترنهكمتر.

10}،{20حداقل10باروجودداش��تهباشدوبیشتر
از20بارتكرارنشود.

10}،{حداق��ل10بارتكرارش��ود،بیش��ترازآن
مهمنیست.

برایمثالالگویb\w}4.5{\b\ دنبالرشتههای
4يا5كاراكتریدرمتنمیگردد،ياهمانمثالباالبه
صورتزيرمیتوانبازنويس��یكرد$}d}2\^يعنی

دوكاراكترعددی.
درتمامیحاالتباالمش��خصبودكهحداقلچند
كاراكتربايدوجودداش��تهباش��د،اماراههایسادهتری
براینش��اندادناينموضوعوجوددارد.كاراكترهای

زيررابررسیمیكنیم.
كاراكتر*،نش��اندهندهايناس��تكهبههرتعداد
كاراكترمیخواهدوجودداش��تهباش��د،تع��دادآنمهم

نیست.
كاراكتر+،حداقليكباروجودداشتهباشد.

كاراكتر؟،يااصالرخندهد،يايكباررخدهد.
تااينجاباچندكاراكترمختلفآش��ناشديمكهمتن
راباالگويمش��خصش��دهمقايسهمیكند.برایمثال
كاراكتر$ يا^ رادرنظربگیريد،اگربخواهیمبررس��ی
كنی��مكهاينكاراكترهادرمت��نوجودداردياخیر،چه

كاریبايدانجامدهیم؟
كاراكتر\ رادرزبانهایبرنامهنويسیبهيادبیاوريد،
بهاينكاراكتري��كEscaped Characterگفته
میش��ود،يعنیهركاراكتربعدازآنبدونمعنایاصلی
 \click\آندرنظرمیگیرد،بهطورمثالمقدارعبارت
برابرclickاس��ت،يعنیكاراكتراولودومكههستند،
Escapedمیش��وندوآنهارادرنظ��رنمیگیرند،در
عبارتب��اقاعدهنیزبههمینصورتاس��ت.بهعنوان

مثال:
^\w\ مقداريككاراكتركهبعدازآن^ باش��درا

بررسیمیكند.
 \wدرباالهمانطوریكهتوضیحدادهشدكاراكتر
برایيككاراكترعدد/حرفاس��ت؛ام��ابرایبرقرار
نبودناينشرطازW\ استفادهمیكنیم،بهطورمثال
b\W\b\ يعن��یكاراكترموردنظ��رنبايديككاراكتر
عدد/حرفاس��ت.همی��نقضیهب��رای\Dو\Bنیز

صادقاستكهنقیضd\ وb\ هستند.
حاالمیخواهیمبررس��یكنیمكهمتنش��امليك
aيعنیكاراكترموردنظر]a^[،كاراكترخاصنباش��د
clickيعنیرشتهموردنظربرابر]^click[نباشد،يا

نباشد.
دوكاراكترديگررابررسیمیكنیم،اولی| استكه
بیندوالگوشرطمیگذاردكهيكیازايندوشرطبايد
برقرارباش��د.كاراكترديگر)(استكهبرایدستهبندی
IPاستفادهمیش��ود،بهطورمثالبرایبررسینشانی

بهصورتزيرعملمیكنیم:
)\d}1.3{\.(}3{\d}1.3{

آشنایی با عبارات با قاعده )قسمت دوم(

هر چيز قاعده اي دارد

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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Hardware
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جواد ودودزاده
اينروزهاتن��وعرايانههايلوح��هاي)tablet(در
بازارآنقدرزيادشدهكهگاهياوقاتكاربراندرانتخاب
آنهادچارس��ردرگميمیش��وندوقادرنیس��تندسیستم
مناس��بتريرابرگزينن��د.برايانتخ��ابوخريديك
رايان��هلوحهايخوببايدباويژگيهايس��ختافزاري
ونرمافزاريومواردكاربردآنهاآش��ناييداش��تهباشید
وبدانی��دازعهدهچهكارهاي��يبخوبيبرآمدهوقادربه

انجامچهكارهايينیستند.
بازي هاي رایانه اي

اول بازيه��اي در تبلته��ا لمس��ي كنترله��اي
ش��خصتیراندازيواكشنورزش��يبدعملميكنند
؛ام��ابهتري��نپلتفرمب��رايبازيهايرومی��زيمانند
بیلیارد،ش��طرنجوب��ازيباكارته��اراارائهميدهند.
رايانههايلوحهايواقعابرايبازيهايفیزيكيازقبیل
Doodle JumpوAngry Birds،Cut the Rope
ساختهش��دهاندكهدرهمهآنهاافكتهايويژهتوسط
)accelerometer(كنترلهايلمسيوشتابسنج
خلقميش��وند،خارقالعادهوگاهياوقاتنیزاعتیادآور
هس��تند.بازيهايفیزيكيورزش��يهمدرتبلتهاي
اندروي��ديعملك��رديخ��وبدارن��دوبرخ��يازآنها

اختصاصابرايآيپد)iPad(طراحيشدهاند.
سيستم عامل

تبلته��اازنظرسیس��تمعامل3نوعهس��تند؛نوع
اولوين��دوزياس��تكهعملكردبس��یاركن��ديدارد.
انواعديگرش��املتبلته��اياندروي��ديهانيكامب

)Honeycomb(و)iOS(درآيپداپلهستند.
وبگردي و ایميل

اگرشمااخبارراپیگیریمیكنیديابهمراجععلمي،
ادب��يوكتابه��ا،اطالعاتعموميوآش��پزيعالقه
داريديادائم��اايمیلهايخودراچكميكنید،تبلتها
برايوبگردي)web-surfing(وپستالكترونیكي

)email(ايدهآلهستند.
رسانه ها و سایت هاي اجتماعي

اجتماع��ي رس��انهاي محت��واي از اس��تفاده
)social media(مس��تلزمواردش��دنس��ريعب��ه
ش��بكهاجتماع��يموردنظ��روجس��تجویآنچیزي
اس��تكهش��ماميخواهیدوتبلتهاكامالبااينگونه
فعالیتهاسازگاريدارند.برخيازاينسايتهاباايجاد
نگارشهاينرمافزاريدرتبلتها،تجربهايفوقالعاده
ازمحتوايوبرابرايش��مافراهمكردهاند.شبكههاي
اجتماع��يمع��روفبرنامهه��ايكارب��ردي)App(را
مخصوصه��ردوپلتفرمتلفنهايهمراههوش��مندو
رايانههايلوحهايپديدآوردهاندكهرويهردوسیستم
عام��لتبلتهاقابلنصببودهورابطكاربري)UI(را
دراختیارقرارمیدهندكهاستفادهازآنبسیارآسانتراز
رابطكاربريخودوبسايتهاييمثلفیسبوكوتويیتر

بودهوسرويسهايغنيتريرانیزارائهميكنند.
ویدئو

ق��درت)render(واندازهابعادصفحهنمايشآيپد
وتبلتهايهانيكامببهاندازهكافيبرایتماش��اي
ويدئوبهصورتانفراديمناس��باس��ت.هردویاين
پلتفرمه��اازقابلی��ترندرويدئ��واچدي720pجهت
پخ��شرويصفحهنمايشش��انبرخوردارندوعالوه

ب��رآنتبلتهايهان��يكامبقادرنددرص��ورتنیاز
ويدئ��ويفولاچدي1080pراازطريقدرگاهوكابل
اتصالHDMIب��هتلويزيونهاوصفحهنمايشهاي
فولHDخروجيدهند.همچنینامكاناجارهآنالين
ودانل��ودمحتوايرس��انهايازفروش��گاههايآنالين
ه��ردوپلتفرمرايانهه��ايلوحهايوج��وددارد.بااين
حالخدماتارائهش��دهازسويفروش��گاهآناليناپل
)Apple App Store(ب��همراتبازب��ازاراندرويد
)Android Market(بهت��راس��ت.اماتبلتهاي
هانيكامبب��هعلتبينیازيازتعاملبارابطكاربري
)codec(ازمزيتپش��تیبانيازكدكهاي،iTunes
DVDويدئوييبیش��تريبرخورداربودهوش��كافتن
بهفايله��اي)DVD Rip(وق��راردادنفايلهاي

ويدئوييدرپوشهويدئواندرويدخیليسادهتراست.
كتاب هاي الكترونيك

انباش��تهك��ردنكتابخان��هايمتش��كلازصده��ا
e-bookدريكوس��یلهس��ختافزاريكهبهشكل
يككتابس��اختهش��ده،كاربس��یارجالبياس��ت.اما
مطالع��هباتبلتهابهمدتطوالنيراتوصیهنميكنیم؛
زيراممكناستباعثخستگيوناراحتيچشمهاشود.
دس��تگاههايكتابخ��وانباصفح��هنمايشهايجوهر
الكترونیك)E Ink(ومتنهاوتصاويرسیاهوسفیدبا

چشمهايشماسازگارترهستند.
توليد خالق، آفيس و تایپ متون

تاي��پمتنتوس��طصفحهكلیدمج��ازيتبلتهااز
تايپباتلفنهايهوش��مندبس��یاربهتروآسانتراست
؛اماكارهايحرفهايتايپنويسندگيوروزنامهنگاري
)touch-type(رانميتوانباايننوعتايپلمس��ي
انج��امداد.ش��ماب��رايح��لاي��نمش��كلميتوانید
صفح��هكلیدهايبلوتوثياوايف��اي)WiFi(رابه
كارببري��دياازانواعيمانندايپدترنس��فورمرايس��وس
)Asus EeePad Transformer(ك��هصفح��ه
كلیده��ايجداگانهقابلاتصالب��راياينمنظوردارند،
اس��تفادهكنید.تبلتهاقادربهپشتیبانيازنرمافزارهاي
آفیس،تولیديوخلقجديمحتوايرس��انهاينیستند؛

امابانرمافزارهاييمانن��دپوالريس)Polaris(كهبه
هیچوجهبانرمافزارآفیسمايكروس��افتدررايانههاي
دس��كتاپولپتاپقابلمقايسهنیستوازپیشروي
ايپدايس��وسنصبش��دهتاحديبهصورتنیمهتمام
ميتوانیدكارهايآفیس��يراانجامدهید.شمابايداين
نكتهرادرنظرداش��تهباش��یدكهتبلتهانميتواننددر
خارجازمنزلودفتركارودرهتلوسفربهعنوانتنها

سیستمرايانهايازعهدههمهكارهايشمابرآيند.
برنامه هاي كاربردي

برايآندستهازكابرهاييكهقصددارندرايانههاي
لوح��هايخ��ودراصرفاجه��تانج��امكارهاييچون
بازك��ردنوخوان��دنايمیلووبگرديوجس��تجوي
اطالعاتبهكارببرند،میگويیمكهتبلتهاياندرويدي
هانيكامبپلتفرمبهتريراارائهميكنند.نشانداركردن
پنجرههايوب،اس��تفادهمس��تقیمازجستجويصوتي
گوگل)Google voice search(وازهمهمهمتر
)Adobe Flash(پش��تیبانيازنرمافزارفلشادوب
3قابلیتمهموباارزش��يهستندكهدرسیستمعامل

iOSآيپداپلازقلمافتادهاند.
ویژگي هاي سخت افزاري

1ـ پردازنـده و حافظـه اصلي: بیش��ترتبلتهاي
مطرحام��روزيحداقليكپردازن��ده)CPU(انويديا
تگ��راNvidia Tegra2(2(ي��كگیگاهرتزيو
يكگیگابايتحافظهاصلي)RAM(درونخوددارند.
پردازندهه��اي2هس��تهاي)dual-core(انويدياي
آنهابراس��اسمعماريARMCortexA9هستند.
امااينتراش��ه2هس��تهاييكگیگاهرتزيكهاتفاقا
ازن��وعA9نیزهس��ت،درآيپ��دApple A5نامیده
ميش��ودومق��داررمآيپد2تنها512مگابايتاس��ت.
هماكنونبرخيتلفنهايهمراههوش��مندوتبلتهاي
جديدبهپردازندههاي1/2ت��ا1/4گیگاهرتزيوحتي
4هس��تهايمجهزش��دهاند.تبلت��يراانتخابكنیدكه
پردازندهآنحداقل2هستهايباسرعتيكگیگاهرتز

بودهويكگیگابايترمداشتهباشد.
2ـ صفحه نمایش:صفحهنمايشبیشترتبلتهاي

اندروي��ديوهم��هرايانهه��ايلوحهايهان��يكامب
10/1اينچيباتفكیكپذيري)رزولوشن(1280در800
استتابامشخصاتنگارشاندرويد3/1مطابقتداشته
باش��د.آيپد2ازصفحهنمايش��ي9/7اينچي1024در
768پیكسليبهرهميبردامارزولوشنباالترتبلتهاي

هانيكامبباقابتصوير16:10بهتراست.
3ـ فضاي ذخيره داده:تبلتهايامروزيفضاهاي
ذخیرهداده32،16،8ويا64گیگابايتيازنوعوضعیت
جام��د)SSD(دارن��د،اماب��رقیمتآنهاب��اباالرفتن
ظرفیتذخیرهدادهش��انافزودهميش��ود.اگربهدنبال
تبلتيانعطافپذيرباظرفیتزيادذخیرهدادههستید،آن
رامی��انتبلتهايهانيكامبكهازكارتهايحافظه

SDپشتیبانيميكنند،جستجوكنید.
 4ـ واي فـاي / 3G:هم��هتبلته��اپش��تیبانياز
وايفايرابهصورتدرونس��اختدارندوپش��تیباني
از3Gدربرخيآنهابهصورتانتخابياس��تكهگران
 3Gترهمهس��تند.امادركش��ورماكههنوزخدمات
شركتهايارائهكنندهسیمكارتهايموبايلراهاندازي
نش��دهدرانتخابآنهاباي��دنیازهايآيندهوبودجهخود

رادرنظربگیريد.
5ـ  دوربيـن:تم��امتبلتهايم��درنبه2دوربین
درقس��متپش��تورويخودمجهزن��د.دوربینهاي
روي��يبرايچ��تويدئوييكارب��ردداردومعموالبین
1/2تا2مگاپیكسلياس��ت.دوربینهايپشتيمعموال
5مگاپیكسليهستند.اماشماكیفیتعكسدوربینرا
امتحانكنیدوس��عيكنیدتبلتيراانتخابكنیدكهبه

فالشLEDمجهزباشد.
6 ـ درگاه هـاي اتصـال گسـترش I / O :ن��وع
درگاهه��اياتص��الوكابله��ايب��رقدرتبلته��اي
اندرويديبسیارمهماس��ت.درانتخابآنهابايدبدانیم
كهان��دازهدرگاهUSBوHDMIآنهامیكرو،میني
ياسايزكاملاست.درگاههايUSBوHDMIايده
آلدرتبلته��ابايددراندازهكاملباش��د.پش��تیبانياز
USBوقابلیتشارژازطريقدرگاهSDكارتحافظه

نیزدرآنهاامتیازمحسوبميشود.
7ـ كيـس:مرغوبی��تجن��سبدنه،س��بكوزنو
باريكوخوشدس��تبودنكیسرايانههايلوحهاينیز

گزينههايمهميدرانتخابآنهابهشمارمیآيد.
منابع:

http://www.tabletpcreview.com
http://www.buytabletnotebooks.com
http://www.forbes.com
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امير عصاری
توجـه:چنانچهمه��ارتكافیبرایاجرایاينترفندرانداري��دازبهكاربردنآن
پرهیزكنید؛چراكهاش��تباهدرمراحلانجامكارممكناس��تموجبازدس��ترفتن
اطالعاتذخیرهشدهرویهاردديسكرايانهشماشود.همچنیناينروشدرويندوز

7ودرايوهایدارایفرمتNTFSقابلاستفادهاست.
همانطوركهمیدانیدباتقسیمبندی)پارتیشنبندی(هاردديسك،فضایهاردديسك
رايانهش��مابهقطعاتیكوچكترتقسیممیش��ودكههريكازاينقطعاتكوچكدر
بسیاریازرايانههابهصورتدرايوهایمجزادرسیستمعاملقابلاستفادهاند.كاربرانبا
توجهبهنیازوسلیقهخودممكناستهاردديسكرابهيكياحتی10درايومختلف
تقس��یمبندیكنند؛امابرخیديگرازكاربراننیزترجیحمیدهندبهداليلمختلفاعم
ازشلوغنش��دنصفحهMy Computer،تقس��یمبندیزيادیرویهاردديسك

رايانهاعمالنكنند.
باتوجهبهس��لیقهكاربرانگروهدومونیازبس��یاریازكاربرانگروهاولاينهفته
قصدداريمروشیرابهشماآموزشدهیمكهبااستفادهازآنمیتوانیدتقسیمبندیهای
هاردديس��كرابههرتعدادكهمايلباش��یدانجامدهید؛امانتیجهاينتقسیمبندیها
بهص��ورتدرايوهایمجزادرصفحهMy Computerظاهرنش��دهومیانبریاز
تمامآنهادريكياچندپوشهمجزادريكیازدرايوهایشماقرارگیرد.بهعبارتديگر
بااس��تفادهازاينروشفايلهایش��مادردرايوهایمجزاذخیرهخواهدشد،امابرای
دسترس��یبههردرايوبايدهمچوندسترس��یبهفايلهایداخليكپوشه،بهپوشه

مربوطبهآندرايوكهمیانبریازآندريكدرايوديگراستمراجعهكنید.
برایانجاماينكاربايدبهروشزيرعملكنید:

1�ابتدابههرروشوبااستفادهازهربرنامهایكهبهآنتسلطداريدهاردديسك

رايانهرابهدرايوهایموردنظرتانتقس��یمبندیكنید.)چنانچههاردديسكرايانهقبال
پارتیشنبندیشدهاست،ازاينمرحلهصرفنظركنید.(

2�دروين��دوز7،رویآيكونMy Computerكلیكراس��تكردهوگزينه
Manageراانتخابكنید.س��پسدرپنجرهبهنمايشدرآمدهازس��تونسمتچپ
گزين��هDisk Managementراانتخابكنید.)میتوانیددربخشجس��تجوی
منویاس��تارتنیزعب��ارتdiskmgmt.mscراواردكردهوكلیداينتررافش��ار

دهید.(
3�درپنجرهDisk Management،فهرستیازدرايوهایموجودرامشاهده
میكنی��د.برایاعمالتغییراترویدرايوي��ادرايوهایموردنظروتبديلآنهابهيك
درايوقابلدسترس��یازيكپوش��ه،میبايددرايوموردنظرراانتخابكردهس��پسبا
كلیكراس��ترویآنگزين��هChange Drive letter and Pathراانتخاب

كنید.
4�درپنج��رهبهنماي��شدرآمدهبرچس��بعنوانفعلیدراي��وراانتخابكردهوبا
كلی��كرویدكم��هRemoveآنراحذفكنید.)ممكناس��تبرایحذفعنوان

درايونیازمندبهراهاندازیمجددويندوزباشید.(
5�پسازحذفبرچسبعنواندرايو،مجددبهصفحهمديريتدرايوهابازخواهید
گش��ت،دراي��نمرحلهيكبارديگرعملیاتكلیكراس��تروین��امدرايومربوطو

انتخابگزينهChange Drive letter and Pathراتكراركنید.
6�ح��االرویگزين��هAddكلیكك��ردهودرپنجرهبهنماي��شدرآمده،گزينه

Mount in the following empty NTFS folderراانتخابكنید.
7�رویدكم��هBrowseكلی��كك��ردهوي��كپوش��هدريك��یازدرايوهای
موردنظرتانرابهعنوانپوش��همیانبربرایدسترس��یبهاطالعاتذخیرهشدهدراين

درايومشخصكنید.
8�درنهايتپنجرههایفعالراباانتخابگزينهOKببنديد.

9�ح��االمیتوانی��دبهپوش��همش��خصش��دهدرمرحل��ه7مراجعهكنی��دتابه
محتوایذخیرهش��دهدردرايوموردنظرتاندسترس��یيابی��د.همچنینذكرايننكته
ضروریاس��تكهدرايوانتخابشدهشماازفهرس��تدرايوهایبهنمايشدرآمدهدر
My Computerحذفش��دهودسترس��یبهآنفقطتوس��طمیانبرآندرمحل

جديدامكانپذيرخواهدبود.
اي��نروشرامیتوانیدبرایدرايوهایديگرنیزتكراركنیدومیانبریازتمامآنها

رادريكدرايوقراردهید.

گوگل زیر برف
ام��روزآغازس��الن��ویمی��الدیاس��توموتور
جس��تجویگوگلمتنهمیشهبهمناسبتهایمختلف
ايدهه��ایجالبیبهكارمیگیردكهموجبمیش��وددر

تیتراخبارسايتهاومجالتمختلفقرارگیرد.
جديدتري��نايدهگوگلنیزبارشب��رفدرمرورگر
است!دوستداريددرمرورگررايانهشمانیزبرفببارد
ورویصفحهمرورگرهمچونيكشیشهبخارگرفته،

عبارتموردنظرتانرارسمكنید؟
ب��رایانجاماي��نكاركافیاس��تدريكمرورگر
بهروزكهازاس��تانداردهایجديدمرورگرهاپش��تیبانی
میكن��دعب��ارتLet it snowرادرس��ايتگوگل

جستجوكنید!
مش��اهدهمیكنیدكهچندثانیهپ��سازبهنمايش
درآمدننتايججس��تجو،بارشبرفدرآنآغازش��دهو
باگذش��تمدتزمانیكوتاهكلصفحهمرورگرسفید

میشود!
ح��االمیتوانیدبام��اوسخودعباراتي��اتصاوير
موردنظرت��انرارویصفحهرس��مكنیدوبرایخروج
ازاينحالتنیزمیتوانی��درویدكمهDefrostكه
بهجایدكمهجس��تجوبهنمايشدرآمدهاس��تكلیك

كنید.

وقتیكیندلفايرآمازونیخودرادرس��ايتآنبهثبتبرس��انیديكنامعمومیبهآناختصاصدادهخواهدشد.
حاالاگربخواهیدايننامرابهدلخواهخودتانتغییردهیدمیبايدبهروشزيربهس��ايتآمازونمراجعهكردهونام

جديدرابهآناختصاصدهید:
1�ابتدامرورگروبرااجراكردهوبهسايتآمازونبهنشانیزيرمراجعهكنید:

http://www.amazon.com
2�ازگزينههایموجوددربخشباالسمتراستسايتآمازونرویYour Accountكلیككنید.

3�صفحهرابهپايینحركتدهیدتابخشDigital Contentرامشاهدهكنید.سپسازمیانگزينههایموجود
دراينبخشازقسمتDigital Management،رویگزينهManage Your Kindleكلیككنید.

4�اطالعاتكاربریخوددرس��ايتآمازونراواردكنید
تاعملیاتورودانجامشود.

5-كیندلفايرخ��ودرادرمحیطكاربریپیداكردهودر
كن��ارناماختص��اصيافتهب��هآنرویگزينهEditكلیك

كنید.
6�نامدلخواهخودرادركادربهنمايشدرآمدهواردكرده

ورویگزينهUpdateكلیككنید.
7�حاالمیبايدبهصفحهاصلیكیندلفايرخودبرويد.

8�ازبخشباالسمتراستصفحهاصلیرویآيكون
تنظیماتكهبهشكليكچرخدندهاستفشاردهید.

9�گزين��هSyncراك��هبهش��كلدوعالم��تپیكان
چرخیدهدريكديگراست،انتخابكنید.

10�پسازهماهنگشدندستگاهباحسابكاربریشما
درسايتآمازون،نامآنبهنامجديدتغییرخواهديافت.

اينترفندبهدردحرفهایهامیخورد،امامنظورمانحرفهایهایرايانهاینیست!حرفهایهایرايانهخوببلدند
ازرايانهخودكاربكش��ندامابرخیكاربراننیزدروبگردیبس��یارحرفهایهس��تندوهرزمانكههنگاماستفاده
ازرايانهآنهارامش��اهدهكنید،میبینیدكهبادههاصفحهوتببازدرمرورگر،درحالپیمايشوگش��توگذاردر

سايتهایمختلفهستند.
يكیازمش��كالتیكهوبگردهایحرفهایباآنمواجهاندبازشدنصفحاتفعالپسازآخريناجرایمرورگر
اس��ت.همانطوركهمیدانی��ددرمرورگرهایجديداينامكانوجودداردكهچنانچهش��ماتبهایفعالیراروی
مرورگربازبگذاريدومرورگرراببنديددراجرایبعدیمرورگر،اينتبهابهطورخودكاربازشدهوامكانوبگردی
درهمانس��ايتهارادراختیارش��ماقراردهند.امااينقابلیتزمانیكهتبهایزيادیدرمرورگربازماندهباش��د
دردس��رس��ازخواهدشد،چراكهدراغلبمواردبازشدنيكبارهتمامتبهاموجبهنگكردنمرورگرودرمواردی
نیزهنگكردنسیس��تمعاملمیشود.اگرشماهمبااينمشكلمواجهايدوبهدنبالراهحلخالصیازآنهستید،

میبايدروشزيررادرمرورگرفايرفاكسبهكاربگیريد:
1�ابتدامرورگرفايرفاكسرااجراكنید.

2�رویگزينهFirefoxكلیككنیدوازگزينههایبهنمايشدرآمدهبهبخشOptionsمراجعهكنید.
3�ب��هت��بGeneralمراجعهك��ردهودرتنظیم��اتمقاب��لعب��ارتWhen Firefox starts،گزينه

Show my windows and tabs from last timeراانتخابكنید.
4�ب��رایجلوگیریازبازش��دنهمزمانتمامتبهایبازازآخري��ناجرایمرورگرنیزعالمتچكمارككنار
عب��ارتDon’t load tabs until selectedدرزي��رگزينهانتخابش��دهدرمرحله3رانیزفعالكردهوبا

انتخابگزينهOkتغییراتراتايیدكنید.
5�ازحاالبهبعدتبهایبازماندهدرمرورگرتازمانیكهآنهاراانتخابنكنیدفراخوانینمیشوندواگرصدتب

بازماندهنیزدرمرورگرشماوجودداشتهباشد،اجرایمرورگرموجبهنگكردنرايانهنخواهدشد.
هشـدار:بهمنظورپیشگیریازمش��كالتاحتمالی،پیشازاجرایاينروشازاطالعاتهاردديسكخوديك

نسخهپشتیبانتهیهكنید.

پوشه به جای درایو
سطح: پيشرفته

فراخوانی تب هنگام نيازتغيير نام كيندل فایر سطح: مبتديسطح: متوسط
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Digitech
فناوريديجيتال

مدار خوددرمان
گروهيازمهندس��اندانش��گاهايلینويز
سیس��تمخوددرمان��ياب��داعكردهان��دكه
بهكمكآن،مدارهايالكترونیكشكس��ته
ميتوانندخ��ودراتعمیركنند.تعمیرمدارها
آنقدرسريعاتفاقميافتدكهسرويسارائه

شدهتوسطمدارقطعنميشود.

غول موبایل در راه است
س��ونياريكس��ونباهمكاريAT&Tدرنظرداردتلفن
همراهي4/5اينچيبارزولوشن720Pعرضهكندكهدوربین
پش��تيآنقادربهدريافتتصاويربارزولوشن13مگاپیكسل
 720PباكیفیتHDباشدودوربینجلويآن،بتواندتصاوير

بگیرد.

دستگاه هایي كه سوخت مصرف مي كنند
اپلاختراعجديديبهثبترس��اندهاس��تكهدرآنب��رايتامینانرژي
لپتاپهاوتبلتهاازس��وختاستفادهميكند.ايناختراعكهميتواندنیروي
الزمبراييكدستگاهراتاروزهاوهفتههاتامینكند،ميتواندانقالبيبزرگ

درصنعتموبايلباشد.

میرداماد، بلوار تهران، نشاني: به را خود پیشنهاد و نظر
الكترونیكي پست يا جامجم روزنامه الغدير، مسجد جنب

بفرستید.   click@jamejamonline.ir

جذب كننده امواج مایكروویو
مايكروويوهاخیليهوش��مندعملنميكنندوفرقمیانگرمكردنيك
مرغدرس��تهباگرمكردنيكلیوانآبرانميدانند.ازاينروهموارهمقدار
زي��اديامواجدرآنبههدرميرود.اينجعبهآبيكوچكباجذباينامواج
وتبدي��لمجددآنبهانرژيالكتريس��یتهميتواندخ��ودمايكروويورادوباره

تغذيهكند.
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عك اتصال آیفون به مانيتور
ش��ركتAOCدرنظرداردم��دلe2343Fiخودراهمراه
ي��كقابلیتجالبعرضهكند:يكپورتاتصالبهآيپدوآيفون
كهميتواندهمچنینبهپخشتصاوير،ويدئوهاوموس��یقيهاي

موجوددردستگاههانیزبپردازد.

آینه اي براي تصادف!
اگرتلفنزدنوپیامكفرس��تادنبهاندازهكافيحواس��تانراازرانندگيپرت
نميكند،شايداينآينهخودروبخوبيبتواندحواستانراپرتكند!البتههدفتولید
اينآينهايننیس��تودراصليكتلفنهمراهاس��تكهب��رايكمكبهراننده
درمحليقراردادهش��دهاس��تكهبتواندبدونحواسپرتيبهآننگاهكند.هرچند

بازيهايصفحهلمسيآن،كميعجیببهنظرميرسد!

اینتل به دنبال سازنده
اينتلتلفنهايهمراهنميسازد؛امااينيكياستثناست.
اينگوش��يدرواقعيكطرحاصلياستبرايپیادهسازي
جديدترينچیپس��تموبايلاينتلبان��اممدفیلد.اينتلاز
س��ازندگانموبايلتقاضاداردازاينطراحياستفادهكندو

بهتولیدتلفنهايهمراهاينتليبپردازند.

كيف مورد نظر در دسترس نيست
شايدعدهايدوستداشتهباشندهمیشهدردسترسباشند،
امازمانهاييهس��تكهبايدس��ريعازدس��ترسخارجشد.
میاموبيدقیقاهمی��نكارراميكند.داخلاينكیفكوچك
ازآلیاژنقرهس��اختهشدهاس��توميتواندتمامسیگنالهاي
وروديوخروجيراكامالقطعكند.هرچندميش��ودگوشي
رادرحال��تAir Plane Modeقرارداد،اماش��ايدبراي

آنهموقتنباشد.
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