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اخبار تازه های دنیای فناوری
در سال 2۰1۵ کدام مرورگرهای موبایلی محبوبیت بیشتری دارند؟

فناوری فورس تاچ اپل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

7 کاری که قبل از همه باید با گوشی اندرویدی خود انجام دهید!
الگوهای ورودی اندروید تا چه حد امن هستند؟

مهاجرت از iOS به اندروید بدون از دست رفتن اطالعات

گزارش ویژه:
در اولین استارتاپ ویکند همدان چه گذشت؟

1۰ درسی که کارآفرینان باید بیاموزند
چگونه به افراد استارتاپ مان انگیزه دهیم؟

37 نکته طالیی در فری لنسینگ
9 استارتاپی که از مرگ حتمی به موفقیتی عظیم دست یافتند

پل ورود به بازارکار

دست پخت گوگل، پویا و سریع!
چهار تکنولوژی که جایگزین پسورد  می شوند

نگاهی عمیق به سیستم عامل ویندوز 1۰ مایکروسافت
هشت هکری که دنیا را تکان دادند!

CSS3 با  )bounceInDown( آموزش ساخت افکت انیمیشن  پرش
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33-39
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رسآغاز سخن
عرض سالم و ادب خدمت همه کاربران عزیز دانشجویار

یک ماه از شماره قبلی ماهنامه می گذره و تو این مدت کلی طرح و برنامه تو دانشجویار اتفاق افتاده  و کلی طرح و برنامه هم هنوز در دست انجام داریم که شوق 
درمیان گذاشتنش با شما بیش از هرچیز دیگه ای برامون لذت بخشه. البته هیچگاه هدفمون  اتمام سریع این طرح ها  نیست،  بلکه انجامشون با بهترین کیفیت 

چیزیه که مد نظر ماست.
بعد از کلی تاخیر باالخره قالب جدید وب سایت رونمایی شد و خدا رو شکر اکثر دوستان از نتیجه کار راضی بودند، البته قالب هنوز در مرحله آزمایشی به سر 

می بره و داره اشکاالت اون رفع و امکاناتش به روز میشه.
با تغییر قالب یه سری اصالحات اساسی تو سایت داشتیم که چند نمونه از مهم ترین هاش از این قراره:

1- همه آموزش های چند قسمتی تو یه پست تجمیع بشن. این کار روی تعداد زیادی از آموزش ها انجام شده و بقیه هم به زودی اصالح میشه.
2- بیش از 30 درصد از آموزش های سایت که قبال پولی بوده رایگان شده و در حال اصالح بقیه هستیم. )بیشتر آموزش های قدیمی وب سایت(

3- به زودی لیستی از آموزش های وب سایت در قالب یک فایل اکسل به دوستان ارائه می شه که به تفکیک همه آموزش ها توش لیست شده باشه.
4- در همه پست ها آموزش های پروژه محور و پکیج های مربوط به اون آموزش از طرف سایت به دوستان پیشنهاد میشه.
5-امکان پرداخت برای همه دوره ها درب منزل فراهم شده )البته در این روش امکان استفاده از کد تخفیف وجود نداره!(

6- اگه آموزشی تو یکی از پکیج های ویژه باشه از طرف سایت اطالع رسانی میشه تا در صورت نیاز بسته ویژه اون آموزش تهیه بشه.
7- برای همه دوره های آموزشی دمو قرار می گیره و چند قسمت هم به صورت رایگان قابل دریافته تا دوستان بتونن دوره ها رو قبل از خرید ارزیابی کنن.

8- سامانه ایمیل مارکتینگ وب سایت راه اندازی شده و از این پس اکثر اطالع رسانی ها از طریق ایمیل انجام میشه)دوستانی که ثبت نام نکردند می تونن تو 
سایت عضو خبرنامه ایمیلی بشن(

عالوه بر قالب وب سایت سامانه مدیریت مدرسین وب سایت راه اندازی و تست شد و از این پس کلیه امور مربوط به مدرسین از جمله قرار داد ها و درخواست 
دوره، قیمت دهی و پیشنهادهای مربوط به آن و امور مالی مدرسین از طریق این سامانه انجام میشه و عالوه بر این کاربران عزیز اگه درخواست ضبط دوره ای 
رو دارند که تو دانشجویار موجود نیست از طریق همین سامانه میتونن اقدام کنن. درخواست عزیزان به صورت آنالین برای همه مدرسین مربوطه ارسال میشه.
سومین طرح که خیلی زود تر از این باید اجرا می کردیم اینه که تقریبا از یه ماه پیش همه بسته های پستی در قالب بسته بندی شکیل با قاب و آلبوم و به صورت 

حرفه ای تر ارسال میشه. همچنین آموزش های بی کیفیت از بسته ها حذف شد.)از بابت تاخیر اجرای طرح از دوستان عذر خواهی می کنم(
خیلی خوشحال می شم دوستان ایده ها، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتشون رو مستقیم به خود بنده در مورد همه مسائل مربوط به وب سایت از طریق ارتباط 

با ما در وب سایت و  یا به ایمیل sadegh.info@gmail.com اطالع بدن.
موفق و سربلند باشید - صادق پاسبان
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امکان  رسید؛  امضا  به  ترابردپذیری  نامه  تفاهم  سرانجام 
جابه جایی بین اپراتورها بدون تغییر شماره فراهم شد

انتقال شماره تلفن همراه که در اصطالح به آن ترابردپذیری نیز 
گفته می شود، امکانی به حساب می آید که کاربر را قادر می 
سازد تا با شماره ای یکسان از خدماتی که به وسیله اپراتورهای 
گوناگون ارائه می گردد بهره بگیرد، یا به زبان ساده تر هنگامی 
که فردی مصمم می شود از یک اپراتور به اپراتوری دیگر مهاجرت 
کند، نیازی نخواهد بود که شماره اش را تغییر داده و در پی آن 

دردسرهای مربوطه را نیز متحمل گردد.
امروز و در همین راستا طی مراسمی که با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و معاونان و مدیران سازمان ها و شرکت های 
تابع وزارتخانه ی مربوطه برگزار شد تفاهم  نامه ترابردپذیری شماره 

تلفن همراه مورد انعقاد قرار گرفت.
علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات، در رابطه با مفاد تفاهم 
نامه یاد شده اظهار داشت که هم اکنون برای خدمات جابه جایی 
مابین اپراتورها بدون تغییر شماره، تعرفه و هزینه ای در نظر گرفته 
نشده. فاز اول این طرح به صورت رایگان اجرایی می شود ولی 
چنانچه در آینده اپراتورها به خاطر این موضوع متحمل هزینه 

گردند به تعیین تعرفه خواهیم پرداخت.
وی در ادامه افزود برای اجرای این طرح در کنار پیمانکار داخلی 
پروژه، یک شرکت خارجی که تجربه پیاده سازی نمونه هایی 
مشابه را در 14 کشور دیگر دنیا داشته به عنوان همکار برگزیده 

شده است.
عمیدیان یادآور گشت ترابردپذیری نیاز به ایجاد یک مرکز واسط 
و همچنین نصب تجهیزات سخت افزاری و ارتقا نرم افزاری در 
اپراتورها دارد، که برخی از این مسائل هزینه های سنگینی را 
در پی خواهند داشت. طرح مورد بحث در یک برنامه واحد و 
هماهنگ از ابتدای مرداد و طی 10 ماه به بهره برداری می رسد 
و اپراتورها باید با نظارت مشاور و هماهنگی مجری کار را پیش 

ببرند تا در 22 بهمن فاز اولیه اجرای آن شروع شود.
ضمنًا معاون وزیر ارتباطات اظهار نمود مشترکان موبایل فعال 2 
بار در سال امکان تغییر اپراتور تلفن همراه خود را بدون تغییر 

شماره خواهند داشت.
منبع: دیجیاتو

۹4درصد جوانان جهان از اینترنت همراه استفاده می کنند
استفاده از اینترنت همراه روز به روز در سرتاسر دنیا گسترش پیدا 
کرده و سبک زندگی آدمی را تغییر می دهد. عضو هیات مدیره 
شرکت ارتباطات سیار با اشاره به استفاده ی حدود 94 درصد 
جوانان جهان از اینترنت موبایل برای دسترسی به دنیای مجازی، 

عمر ارتباطات فیزیکی در دنیا را رو به پایان خوانده می داند.
رسول سرائیان در چهارمین کنفرانس تخصصی »فناوری های 
با  با اشاره به متحول شدن صنعت ارتباطات  نوین ارتباطی« 

نسل های 3 و 4 تلفن همراه اظهار داشت:
اگر در پارادایم جدید فناوری، برنامه ریزی نداشته باشیم خسارات 
جبران ناپذیری به کشور وارد می شود. اسمارت فون ها پیشران 
پارادایم جدید ارتباطی و جوانان هزاره ی سوم، بازیگران اصلی 
این حوزه هستند؛ چرا که هم اکنون حدود 94 درصد نسل 
جوان در جهان برای اتصال به اینترنت از اینترنت همراه استفاده 
می کند. در سال 2020 نسلی در دنیا بوجود می آید که 42 

درصد بازار کار جهان را از آن خود خواهدکرد.
وی زیربنای تحوالت جدید را خالقیت و نوآوری دانست و گفت:

درصورتی که سبک زندگی و کاری کشور براساس این تغییرات 
بنیادین تغییر نیابد و برنامه ریزی جدید صورت نگیرد، خسارات 

جبران ناپذیری به کشور وارد می شود.
منبع: زومیت

برند VAIO آماده بازگشت به بازار آمریکا می شود
زمانی که سونی به صورت رسمی اعالم کرد قصد دارد از کسب 
و کار تولید کامپیوترهای شخصی کناره گیری کند بسیاری از 
کاربران از شنیدن این موضوع ناخوشنود شدند. در آن بازه ی 
زمانی محصوالت کمپانی ژاپنی مورد بحث، اگرچه پر فروش 
ترین های بازار خود نبودند ولی در رابطه با کیفیت ساخت و 

کارایی حرف هایی زیادی برای گفتن داشتند.
صورت  به  و  شد  جدا  سونی  ی  پیکره  از   VAIO برند  عاقبت 
مستقل بنا را بر این گذاشت با کاهش تنوع آنچه به بازار ارائه می 
کرد تمرکز خودش را در ابتدا تنها بر روی دو دیوایس قرار دهد و 
بیش از هر زمان دیگری کیفیت را باالتر برده و تولید و طراحی 
را هم در سرزمین آفتاب تابان به سرانجام برساند؛ یا در اصل 

خودش را به عنوان نامی 100 درصد ژاپنی باز تعریف نماید.
اما حاال VAIO می خواهد دوباره و با عرضه ی دستاورد هایش به 
بازارهای جهانی روزهای خوش گذشته را تجربه کند. در همین 
 Z Canvas راستا شرکت مذکور اعالم نموده کامپیوتر شخصی
از فروشگاه های  برخی  از طریق  و همچنین  آنالین  به شکل 
عالقه مندان  دسترس  در  متحده  ایاالت  در  مایکروسافت 

خواهدبود.
در مورد Z Canvas باید بگوییم، قیمت پایه این مدل از 2200 

امیر یاوندحسنی
نویسنده
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دالر آغاز خواهد شد و بر حسب مشخصه های سخت افزاری 
افزایش خواهد یافت.

در   ،VAIO وقت  عامل  مدیر  اوتا،  یوشیمی  نماند  ناگفته 
مصاحبه ای با وال استریت ژورنال اظهار داشته طی آینده ای نه 
چندان دور تمایل دارند تا لپ تاپ هایی سبک تر و باریک تر را 
به فروش برسانند که به صورت پیش فرض قابلیت استفاده از 
دیتای سیم کارت های موبایل را نیز دارا بوده یا در اصطالح رایج 

تر سلوالر باشند.
اوتا می افزاید، در دیدگاه ها و برنامه ریزی های آتی VAIO، این 
برند تنها به تولید لپ تاپ محدود نخواهد شد و آنها در عرصه 
گجت های پوشیدنی و ماشین های اتوماسیون کارخانه ای دارای 
هوش مصنوعی نیز حضور خواهند یافت، ضمن اینکه احداث 
خط تولید اختصاصی روبات ها نیز از دیگر اهداف محسوب 

می شود.
به هر حال و آن طور که شواهد نشان می دهند، برند ژاپنی مورد 
اشاره در باال، پس از چندین سال بازیابی و بازسازی خود حاال 
آماده ورود مجدد به عرصه جهانی شده و باید منتظر ماند و دید 

این بار قادر خواهد بود حرفی برای گفتن داشته باشد یا خیر.
منبع: دیجیاتو

تامین  و فاکس کان  پاییز عرضه می شود؛ شارپ  پرو  آیپد 
قطعات را آغاز کردند

ظاهرا باالخره شایعات مربوط به آیپد پرو قرار است به حقیقت 
تبدیل شوند و تولیدکنندگان آسیایی تولید قطعات مورد نیاز برای 

تولید 5 میلیون دستگاه آیپد پرو 13 اینچی را شروع کرده اند.
ظاهرا این بار شارپ است که تولید و تامین صفحه نمایش مورد 
نیاز در آیپد پرو را برعهده دارد. فاکس کان نیز وظیفه ی تولید پنل 
لمسی و لمینیت کردن آن بر روی نمایشگر را برعهده گرفته است.
براساس گزارش دیجی تامیز - رسانه ی نزدیک به تولیدکنندگان 
آسیایی، اپل دستور تولید 4 تا 5 میلیون دستگاه آیپد پرو را 
داده است. براساس این گزارش قرار است پاییز، آیپد پرو وارد 

بازارشود.
نمایش 12.9  صفحه  به  پرو  آیپد  شده،  شایعه  آنچه  براساس 
اینچی مجهز خواهد شد. برای حفظ استاندارد رتینا احتماال اپل 

از رزولوشن باالتری برای تبلت بزرگ خود استفاده خواهد کرد.
مینگ چی - تحلیل گر نام آشنای KGI پیش بینی کرده که آیپد 
پرو به همراه قلم استایلوس جدید عرضه می شود و همچنین از 
فناوری فورس تاچ پشتیبانی خواهد کرد. این فناوری میزان فشار 
وارده به صفحه نمایش را محاسبه می کند و از آن می توان برای 

پشتیبانی بهتر از قلم های دیجیتال نیز بهره برد.
در  برابر 2048  پرو  آیپد  رزولوشن  آنچه شایعه شده،  براساس 

به رزولوشن 2048 در  بود که نسبت  2732 پیکسل خواهد 
1536 در آیپد ایر 2 یک ارتقاء بسیار خوب محسوب می شود.

انتظار داریم اپل ماه آینده در 9 سپتامبر از آیفون جدید خود 
رونمایی کند. برخی بر این باورند که رونمایی از آیپدهای جدید 

نیز در همین کنفرانس انجام می شود.
منبع: زومیت

پرچمدار جدید اچ تی سی با نام O2 همراه با اسنپدراگون 
820 روانه ی بازار خواهد شد

با توجه به عدم موفقیت آخرین پرچمدار اچ تی سی یا همان وان 
ام 9 به نظر می رسد تایوانی ها درصدد عرضه ی گوشی هوشمند 
جدید به بازار هستند. شنیده ها حکایت از این دارند که این 
گوشی هوشمند O2 نام داشته و با استفاده از اسنپدراگون 820 

روانه ی بازار خواهد شد.
همراه  به   810 اسنپدراگون  گرمایشی  مشکالت  به  توجه  با 
برخی ضعف ها در وان ام 9 اچ تی سی، این گوشی هوشمند 
موفق نشد آنچنان که باید به موفقیت برسد. عدم موفقیت وان 
ام 9 باعث سقوط ارزش سهام کمپانی به پایین ترین میزان خود 
در طول تاریخ این کمپانی تایوانی رسید. همچنین اچ تی سی 
با انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه ی دوم، پس از چهار 
فصل متوالی که نشان از سوددهی داشت، دوباره خبر از ضرر 
داد. چر وانگ، مدیرعامل اچ تی سی در کنفرانس ارائه ی گزارش 
مالی کمپانی به سهامداران گفت که این کمپانی باید پرچمدار 

جدیدی را معرفی کند.
وانگ تولید یک گوشی هوشمند پرچمدار از سری Hero را به 
سهامداران وعده داده بود. پس از آن یکی از افشاکنندگان در 
حساب کاربری توییتر خود، پرچمدار جدید اچ تی سی را یک 

گوشی فوق العاده خواند.
حال اطالعات بیشتری از این گوشی هوشمند منتشر شده 
اچ تی سی،  براساس شنیده ها گوشی هوشمند جدید  است. 
O2 نام دارد. این گوشی هوشمند از تراشه ی اسنپدراگون 820 
کوالکام بهره خواهد برد که طی فرآیند FinFET و مبتنی بر 
لیتوگرافی 14 نانومتری تولید خواهد شد. اسنپدراگون 820 
از وجود چهار هسته ی پردازشی اختصاصی هایدرا که توسط 
کوالکام تولید شده، بهره خواهد برد. تراشه ی جدید کوالکام 
قدرت پردازشی باال را به همراه مصرف باتری پایین به ارمغان 
خواهد آورد. اطالعات ارائه شده طراحی گوشی جدید اچ تی سی 

را فلزی خوانده اند.
گوشی  انتظار  در   2016 اول  فصل  در  باید  می رسد  نظر  به 

هوشمند پرچمدار جدید اچ تی سی باشیم.
منبع: زومیت

http://www.softgozar.com


ماهنامه تخصصی دانشجویار | شماره هفتم | مردادماه 1394  11

اندروید 6.0 مارشمالو رسما معرفی شد
پس از آنکه گوگل در جریان کنفرانس توسعه دهندگانش آخرین 
نسخه  از اندروید را با نام اندروید M خطاب قرار داد، حال غول 
جستجو این نسخه از اندروید را با نام اندروید 6.0 مارشمالو رسما 

معرفی کرد.
همانطور که می دانید گوگل برای نامگذاری سیستم عامل اندروید 
به ترتیب حروف الفبا از نام شیرینی ها استفاده می کند که حال 

آخرین نسخه از اندروید نیز به نام مارشمالو مزین شده است.
گوگل نام آخرین نسخه از اندروید را امروز در جریان مراسمی 
کوچک که در محل دفتر اصلی گوگل برگزار شد، رسما اعالم 
کرد. غول جستجو عالوه بر اینکه نام آخرین نسخه از اندروید را 
مشخص کرده، نسخه ی نهایی پیش نمایش از این سیستم عامل 
قرار  توسعه دهندگان  اختیار  در  گرفته  نام  اندروید 6.0  که  را 
داده است. این نسخه از اندروید با عنوان API Level 23 برای 

توسعه دهندگان در دسترس خواهد بود.
همانطور که اشاره کردیم نسخه ی نهایی پیش نمایش اندروید 
6.0 مارشمالو را برای ابزار های نکسوس منتشر کرده است. این 
موضوع نشان از این دارد که غول جستجو در آینده ی نزدیک 
نسخه ی نهایی را منتشر خواهد کرد. هم اکنون توسعه دهندگان 
می توانند اپلیکیشن های مبتنی بر این سیستم عامل را در گوگل 
پلی آپلود کنند. به احتمال زیاد پاییز سال جاری شاهد انتشار 

نسخه ی نهایی خواهیم بود.
منبع: زومیت

سونی 6 جایزه EISA 2015 دریافت کرد
سونی دریافت شش جایزه EISA 2015 را جشن گرفت. این 
جوایز برای تلویزیون، سیستم صوتی، دوربین های کامپکت و 

تلفن اکسپریا زد 3 پالس به سونی داده شده است.
Sony HT- :2015-2016 سیستم صوتی اروپا برای سال

XT3
و  شگفت انگیز  صوتی  کیفیت   HT‐XT3 صوتی  سیستم 

محفظه ای  دارای  و  کرده  ارائه  را  شبکه  گستردٔه  قابلیت های 
اینچ  تا 65  کم عرض و شیک است که می تواند صفحه هایی 
و 50 کیلوگرم را روی خود نگه دارد. عملکرد با کیفیت باال از 
فایبرگالس  دارای مخروط های  بلندگوهای کوآکسیال  طریق 
تقویت شده و بلندگوی مرکزی پربسامد گنبدی شکل است. در 
عین حال صدای بم از طریق دو ووفر رو به پایین پخش می شود. 
قابلیت اتصال این دستگاه عالی است و شامل HDMI، اترنت، 
 Google با  سازگاری  و   Wi‐Fi، USB، Bluetooth، NFC
 Dolby می شود. از قالب های صدای باوضوح باال مانند Cast
 DSD و TrueHD، DTS‐HD Master Audio، FLAC، WAV
پشتیبانی می شود و HT‐XT3 به لطف توانایی های ارتباطات 
از سیستم صوتی گسترده تر  شبکه ای  خود می تواند بخشی 
چنداتاقه باشد که توسط برنامٔه SongPal متعلق به Sony کنترل 
می شود. این سیستم صوتی صدایی عالی، بلندگوهای مجهز 

قدرتمند و قیمتی وسوسه انگیز دارد.
 Sony  :2015-2016 سال  برای  اروپا  تلویزیون  طراحی 

KD-65X9005C
اینکه تلویزیونی حتی پیش از روشن شدن شما را مبهوت خود 
 65X9005C Sony سازد اتفاقی نیست که همیشه رخ دهد ولی
با هنر سبک سازی شگفت آورش به خوبی از عهدٔه این کار بر 
می آید. این نمایشگر 65 اینچی با داشتن تنها 4.9 میلی متر در 
نازک ترین قسمت، جاذبه ای فوق العاده نازک را به اتاق نشیمن 
شما می آورد. این دستگاه با راهکار نصب نوآورانه ای ارائه می شود 
که به لطف سیستم جریان هوای عمودی Sony، آن را هم تراز 
روی دیوار قرار می دهد. در عین حال کسانی که 65X9005C را 
روی پایٔه تلویزیون نصب می کنند می توانند از بین موقعیت های 
شیک  آلومینیومی  پایٔه  روی  قرارگیری  برای  باریک  یا  عریض 
انتخاب کنند. طراحی تنها نقطٔه قوت این دستگاه نیست. این 
نمایشگر 4K Ultra HD همراه با فناوری نمایش بی همتای 
Triluminos متعلق به Sony تصاویری واضح با رنگ های غنی 
تأثیرگذاری را ارائه می کند و Android TV همٔه قابلیت های این 

ست را در یک نمایشگر خانگی پیشرفته گرد هم می آورد.
Sony ‐7 II :سیستم دوربین حرفه ای کامپکت اروپا

II 7‐ یک سیستم دوربین حرفه ای کامپکت تمام فریم با کیفیت 
حرفه ای واقعی است که به رقیبی قدرتمند برای سیستم های 
DSLR تبدیل شده و پتانسیل تصویربرداری بسیار زیادی را در 
بدنه ای سبک جای داده است. حسگر 24 میلیون پیکسلی 
ارائه کرده است که  را  پویای فوق العاده ای  تمام فریم محدودٔه 
با نویز کم در تنظیمات ISO باال همراه شده و سیستم فوکوس 
خودکار ترکیبی، فوکوس دقیق وسریعی را در اختیار می گذارد. 
بدنٔه منیزیمی و گیرٔه دستی، انقالبی در حس در دست گرفتن 
و کار کردن در مقایسه با دستگاه های پیشین ایجاد کرده و در 
عین حال لرزش گیر 5 محورٔه داخلی مزیت بسیار بزرگی برای 
زمانی است که دوربین به دست عکس می گیرید به ویژه برای 
عکس برداری نمای نزدیک و با سرعت شاتر پایین. همهٔ این ها 
7II‐ را به گزینه ای جدی در مقایسه با دوربین های تمام فریم 

DSLR تبدیل کرده است.
 Sony Cyber-shot اروپا:  سفری  کامپکت  دوربین 

DSC-HX90/V
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دوربین  کوچک ترین   Sony Cyber‐shot DSC-HX90/V
الکترونیکی  داخلی  نمایاب  و  کامل  بزرگ نمایی  با  کامپکت 
محدودٔه   *Zeiss Vario‐Sonnar T لنز  است.  جهان  در 
قدرتمند هم اندازٔه 24 تا 720 میلی متری ارائه می کند که همٔه 
موقعیت های مورد استفاده در سفر را پوشش می دهد. نمایاب 
الکترونیکی اجازٔه عکس برداری در سطح چشمان را می دهد 
که به ویژه در نور شدید بسیار مفید است و هنگامی که نیازی به 
 LCD آن نیست به داخل بدنٔه دوربین جمع می شود. نمایشگر
180 درجه کج می شود و امکان عکس برداری خالقانه از زوایای 
گوناگون را فراهم می کند. امکان ضبط ویدیو با کیفیت بسیار 
 GPS ، Wi‐Fi دارای HX90V 60 وجود دارد وp/1080 باالی
و NFC داخلی است. این دستگاه، دوربین سفری فوق العاده در 

اندازٔه  جیبی است که می توان آن را به هرکجا برد.
 Sony FE 90mm F2.8 Macro :سیستم لنز کامپکت اروپا

G OSS
Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS احتمااًل بهترین لنز 
در نوع خود است که یکی از بهترین نتایج تستی را ارائه کرد که 
متخصصین EISA تاکنون دیده  بودند. این لنز وضوح بسیار 
باالیی دارد حتی در کناره های تصویر در بیشترین حد گشادگی 

دیافراگم و اعوجاج و انحراف رنگ کمینه ای دارد.
سطح کنتراستی که ایجاد می کند عکس هایی عالی را ارائه کرده 
و f/2.8 به لطف تیغه های گردشدٔه دیافراگم آن بوکه ها را با 
درجه بندی هایی با ریتم مالیم، به زیبایی به تصویرمی کشد. این 
لنز با بدنٔه خوش ساخت، بزرگ نمایی بی صدا و لرزش گیر نوری 

کارا، لنزی با باالترین کیفیت است.
Sony Xperia™ Z3+ :تلفن هوشمند چندرسانه ای اروپا

+Sony Xperia Z3 تلفیقی بی همتا از طراحی برازنده، چندکاره 
بودن و دوام و ماندگاری است. این تلفن هوشمند با ضخامت 
6.9 میلی متر نه تنها ضدآب است بلکه در برابر گرد و غبار هم 
نفوذناپذیر است2. این دستگاه همچنین دارای قابلیت های 
پیشرفتٔه چندرسانه ای از نظر عکس برداری عالی، ویدیوهای 
می باشد.  باال  باوضوح  صدای  و   4K کیفیت با  واضح  بسیار 
دوربین 5 مگاپیکسلی جدید با زاویٔه گستردٔه 25 میلی متری 
تحسین برانگیزی  گروهی  سلفی های  می دهد  اجازه  شما  به 
بگیرید و در عین حال قابلیت های دوربین اصلی عملکرد را در 
نور کم و پردازش سریع تر بهبود داده است. بخش صوتی کاماًل با 
محتوای باوضوح باال سازگار است و به طور خودکار تنظیماتش را 
با هر هدفون متصل شده ای تغییر می دهد و  عالوه بر همٔه این ها 

Sony توانسته است دور روز ماندگاری باتری را نیز ارائه کند.
منبع: زومیت

با   Core i7-6700k ششمی  نسل  پردازنده ی  فرکانس 
اورکالک به 7 گیگاهرتز رسید

کرده  آغاز  را  خود  ششمی  نسل  پردازنده های  معرفی  اینتل 
بازی های  دوستداران  برای  پردازنده ی  دو  گذشته  هفته ی  و 
کامپیوتری توسط این کمپانی معرفی شد. حال یک اورکالکر 
این  از  یکی  فرکانس  تا  شده  موفق  کنگ  هنگ  در  حرفه ای 

پردازنده ها را با 7 گیگاهرتز افزایش دهد.
در صورتی که هنوز در مورد قابلیت های پردازنده های اسکای 
قابلیت های  به  است  بهتر  پس  دارید،  شک  اینتل  لیک 

اورکالکینگ آن ها توجه کنید. یک اورکالکر هنگ کنگی موفق 
شده تا فرکانس پردازنده ی 6700k-Core i7 را تا 7 گیگاهرتز 
افزایش دهد. چی کوی الم برای افزایش فرکانس پردازشی این 
پردازنده به 6998.8 مگاهرتز، 3 هسته از 4 هسته ی پردازشی را 
از کار انداخته است. الم همچنین فناوری هایپر تردینگ را بهبود 
بخشیده و ولتاز پردازنده را از 1.2 ولت به بیش از 1.888 ولت 

افزایش داده است.
مادربورد  از  خود  العاده ی  فوق  اورکالکینگ  انجام  برای  وی 
OC Formula Asrock Z170 و یک حافظه ی رم DDR4 در 
کنار منبع تغذیه ی 1300 واتی بهره برده است. الم برای خنک 

کردن پردازنده ی خود نیز از نیتروژن مایع استفاده کرده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه یک اورکالک کننده ی حرفه ای 
موفق شده تا فرکانس این پردازنده را تا 7 گیگاهرتز افزایش دهد، 
می توان فرکانس نمونه های تجاری عرضه شده را با استفاده از 

یک سیستم خنک کننده ی حرفه ای تا 5 گیگاهرتز باال برد.
منبع: زومیت

و بند 2  باکس مینی  ایکس  پرو 4،  لومیا ۹40، سرفیس 
مهرماه رونمایی می شوند

شایعه شده که مایکروسافت برنامه ی گسترده ای برای رونمایی 
از مجموعه ای از محصوالت جدید خود در ماه اکتبر دارد. ظاهرا 
ردموندی ها قصد دارند از لومیا 940، لومیا 940XL، سرفیس 

پرو 4، ایکس باکس مینی و بند 2 رونمایی کنند.
یک بالگ چینی به نام WPDang شایعه کرده که محصوالت 
جدید مایکروسافت در مهرماه سال جاری رونمایی می شوند. 
 Lumia 940 و Lumia براساس این گزارش دو گوشی پرچمدار
940XL به همراه نسل جدید تبلت Surface Pro 4 و دستبند 
شد.  خواهند  معرفی   Band 2 نام   با  شرکت  این  هوشمند 
همچنین ظاهرا مایکروسافت خود را برای رونمایی از نسخه ی 
کوچک تر کنسول بازی خود با نام Xbox One Mini  نیز آماده 
می کند که احتماال از نظر قدرت و عملکرد شبیه به ایکس باکس 

وان خواهد بود و تنها از نظر ابعاد کوچک تر خواهد شد.
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طی هفته های اخیر شایعات بسیاری در باره ی لومیا 940 و 
لومیا 940 ایکس ال پخش شد اما هنوز نمی دانیم طراحی این  
گوشی ها به چه شکل خواهد بود. حتی با وجود چندین شایعه 
مختلف هنوز نمی دانیم که آیا واقعا اسکنر عنبیه در این گوشی ها 

اضافه شده است یا خیر.
نسبتا  انتظار طراحی  نیز می توان   4 Surface Pro باره ی در 
یکسان با نسل سوم را به همراه پردازنده های SkyLake اینتل 
داشت. برخی نیز به افزایش سایز صفحه نمایش به 13 اینچ 

اشاره کرده اند.
ظاهرا در باره ی ایکس باکس نیز قرار است مایکروسافت درایو 
اپتیکال بلو-ری را از ایکس باکس وان مینی جدا کرده و ابعاد آن 
را به یک سوم ایکس باکس وان فعلی کاهش دهد. اما با حذف 
درایو اپتیکال چه اتفاقی برای کنسول بازی مایکروسافت رخ 
خواهد داد هنوز مشخص نیست و شاید یک درایو خارجی برای 

این کنسول در نظر گرفته شده باشد.
در باره ی نسل جدید دستبند هوشمند مایکروسافت نیز گفته 
شده این دستبند از نظر طراحی بهبود یافته و کمی باریک تر و 

ظریف تر شده است.
منبع: زومیت

هواوی Honor 7i را با دوربین چرخان 180 درجه معرفی کرد
هواوی آخرین گوشی هوشمند خود را با نام Honor 7i معرفی 
کرد. این گوشی نیز ظاهری مشابه سایر محصوالت میان رده ی 
هواوی دارد، اما تفاوت اصلی در دوربین این گوشی و قابلیت 
چرخش 180 درجه ی آن نهفته است. با استفاده از این ویژگی 

دوربین پشتی گوشی به دوربین سلفی تبدیل می شود.
معموال گوشی های هوشمند با سنسور ضعیف تری برای دوربین 
سلفی روانه ی بازار می شوند. این موضوع در مورد گوشی های 
شماری  اخیرا  البته  است.  صادق  بیشتر  رده  میان  هوشمند 
از گوشی های هوشمند به همراه سنسوری با رزولوشن باالتر 
روانه ی بازار شده اند، اما با نگاهی به وضعیت کلی بازار می توان 
به جرات گفت که اغلب گوشی های موجود از سنسور ضعیفی 
بهره می برند. هواوی راه حل جالب توجهی در پیش گرفته و 
به جای بهره گیری از سنسور قوی در جلوی گوشی، امکانی را 
فراهم آورده که با استفاده از آن می توان دوربین پشتی را با یک 

چرخش 180 درجه تبدیل به یک دوربین سلفی کرد.
بهره   Exmor سونی مگاپیکسلی  سنسور 13  از  گوشی  این 
می برد که دیافراگم آن F/2.0 است و می توان آن را با چرخشی 
داد.  قرار  استفاده  مورد  دوربین سلفی  عنوان  به  درجه   180
هواوی با اشاره به مقاومت باالی لوالی تعبیه شده برای دوربین، 

استفاده از آن در شرایط سخت را بدون هیچ ایرادی توصیف کرده 
است. هواوی عنوان کرده که در صورت باز و بسته شدن این لوال 
برای 132 بار در هر روز، این مکانیزم حداقل می تواند برای دو 
سال بدون مشکل کار کند. هواوی اولین گوشی هوشمندی 
 Oppo نیست که از چنین قابلیتی بهره می برد؛ کمپانی چینی

گوشی هوشمند N1 را با این قابلیت روانه ی بازار کرده است.
از جمله ی سایر مشخصات فنی این گوشی هوشمند می توان 
 ،1080p به صفحه ی نمایش 5.2 اینچی این گوشی با رزولوشن
تراشه ی اسنپدراگون 616 با هشت هسته ی پردازشی، 2 یا 3 
گیگابایت حافظه ی رم بسته به انتخاب مدل 16 یا 32 گیگابایتی 
و باتری 3.100 میلی آمپر ساعتی اشاره کرد. باید به سنسور اثر 
انگشت این گوشی نیز اشاره کرد که به جای قرار گرفتن در پنل 

جلو یا پشت، در حاشیه ی گوشی قرار گرفته است.
قیمت Honor 7i برای نسخه ی 16 گیگابایتی 250 دالر و برای 
نسخه ی 32 گیگابایتی 300 دالر تعیین شده است. این گوشی 
هوشمند در بازار بین الملل با قیمت 300 یا 400 دالر روانه ی 

بازار خواهد شد.
منبع: زومیت

مایکروسافت اولین بتای رسمی کورتانا برای اندروید را روی 
فروشگاه گوگل پلی قرار داد

پیشتر از فاش شدن پیش از موعد نسخه بتای اپلیکیشن کورتانا 
سرانجام  مایکروسافت  حاال  و  بودیم  داده  خبر  اندروید  برای 
این نسخه بتای رسمی این نرم افزار را برای عالقه مندان روی 

فروشگاه نرم افزاری گوگل قرار داده است.
نسخه ای که ماه گذشته فاش شد توسط مایکروسافت برای 
تست به تعداد معدودی از افراد ارائه شده بود و سازنده از آن زمان 
تا کنون در حال ایجاد بهبود و افزایش قابلیت های اپلیکیشن 

دستیار صوتی خود است.
برخالف نسخه های ویندوزی، در این پلتفرم امکان فعال کردن 
کورتانا با دستور صوتی »Hey Cortana« وجود ندارد و دلیل آن 
نیز تنوع بی شمار در ابزارهای اندرویدی و تنظیمات گوناگون 
هرکدام است که امکان همیشه گوش به زنگ بودن برای دریافت 

فرامین صوتی برای دستیار صوتی مایکروسافت وجود ندارد.
از همین رو یکی از مهمترین قابلیت های تازه امکان جایگزین 
که  رود  به شمار می  کورتانا  با   Google Now کردن سرویس
کاربران می توانند با نگه داشتن دکمه Home آن را انجام دهند 
و مشکل عدم امکان استفاده از دستور »هی کورتانا« را تا حد 

زیادی با کمک آن حل نمایند.
دفترچه یادداشت یا notebook هم بخش مهم دیگری است که 
همانند پلتفرم ویندوز در نسخه اندرویدی وجود دارد و کاربر با 
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استفاده از آن می تواند بر اطالعات شخصی خود که توسط این 
دستیار صوتی ذخیره شده نظارت داشته باشد.

از دیگر قابلیت های این نسخه نیز می توان به موارد معمول از 
جمله مدیریت قرارمالقات ها و رویداد ها، یافتن رستوران و کافه 
های نزدیک، مطالعه اخبار، نتیجه مسابقات ورزشی، پیشبینی 

آب و هوا و غیره اشاره کرد.
در صورت تمایل به امتحان کورتانا در پلتفرم اندروید، می توانید 

بتای رسمی آن را  از فروشگاه نرم افزاری گوگل دریافت نمایید.
منبع: دیجیاتو

سامسونگ در حال انجام آزمایش هایی سخت گیرانه بر 
روی اسنپدراگون 820 است

همانطور که بدون شک تا به امروز مطلع شده اید سامسونگ 
حاضر نشد در پرچمداران امسال اش از چیپست اسنپدراگون 
 7420 اگزینوس  سیستم-روی-چیپ  و  کند  استفاده   810
خود را جایگزین آن نمود؛ اما نباید از یاد برد این اتفاق بدان معنا 
نیست که کره ای ها قصد داشته باشند تا ابد محصوالت کوالکام 

را نادیده بگیرند.
تا به امروز چندین بار شنیده شده که شاید سامسونگ بخواهد از 
 Jungfrau اسنپدراگون 820 که به صورت داخلی از آن با عنوان
یاد می شود، در گلکسی اس 7 که سال آینده به بازار خواهد آمد 
بهره ببرد؛ اکنون نیز در همین راستا گزارشی از جانب منابع کره 
ای منتشر شده که اظهار می نماید غول تکنولوژی مورد بحث در 
حال انجام تست هایی فشرده و بسیار سخت گیرانه روی نسل 

بعدی چیپست کوالکام است.
گزارش مذکور می افزاید سامسونگ هنوز تصمیم قطعی اش 
را در رابطه با اینکه پرچمداران بعدی خود را با اگزینوس آماده 
سازی کند و یا اسنپدراگون نگرفته و تست های در حال انجام 
داده هایی را در اختیارش قرار خواهند داد که این تصمیم گیری 

دشوار را قدری برایش آسان تر خواهند نمود.
گفتنیست مشخصات فنی اسنپدراگون 820 هنوز به صورت 
کامل اعالم نشده، ولی تا به حال ذکر گشته سیستم-روی-
تولید  به   FinFET نانومتری  فناوری 14  با  اشاره  مورد  چیپ 
خواهد رسید، 4 هسته ی پردازشی 64 بیتی خواهد داشت، 35 
درصد میزان کارایی اش افزایش یافته، به پردازنده ی گرافیکی 
آدرنو 530 مجهز بوده و از حافظه های رم LP-DDR4 در کنار 

مودم های LTE Cat. 10 نیز پشتیبانی به عمل می آورد.
منبع: دیجیاتو

سلولهای هیدروژنی باتری، آیفون 6 را تا یک هفته از شارژ 
مجدد بی نیاز می کنند

گفته می شود شرکتی در انگلستان موفق شده سلول های باتری 

هیدروژنی بسیار کوچکی را توسعه داده و این سلول ها را ضمن 
حفظ باتری اصلی آیفون 6 در درون آن جای دهد و در نهایت 
سبب گردد تا اسمارت فون تولیدی کمپانی اپل به مدت یک 

هفته بی نیاز از شارژ مجدد وظایفش را به سرانجام برساند.
از سوی دیگر منابع آگاه می افزایند برند اول حال حاضر جهان 
که در سال 2011 پتنتی مشابه در همین رابطه ثبت کرده به 
صورت کامل در جریان فعالیت های شرکت انگلیسی مورد بحث 
بوده، نظارت دقیقی بر روند تحقیق و توسعه دارد و همکاری 
های الزم را نیز صورت می دهد تا بتواند در آینده از پتانسیل های 

راهکار یاد شده بهره بگیرد.
 Intelligent کمپانی مخترع باتری مورد اشاره در باال، موسوم به
و  اکسیژن  ترکیب  از  خود  ابداعی  ی  شیوه  طی   ،Energy
هیدروژن به تولید انرژی می پردازد. در چنین روشی در کنار 
انرژی به دست آمده قدری حرارت و البته اندکی بخار آب پدید 

می آید.
سلولهای تازه طراحی گشته به قدری کوچک هستند که بدون 
هیچ مشکلی می توان آنها را در درون آیفون جای داد؛ به زبان 
ساده تر آیفون های بهره مند از آنها از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با 
نمونه های معمولی ندارند و تنها در قاب پشتی شان دریچه هایی 

بسیار کوچک برای خروج بخار آب و حرارت تعبیه شده.
مدیران Intelligent Energy بر این باور هستند راه حل توسعه 
یافته توسط آنها جهت ورود به محصوالت هدف هزینه ای در حد 
یک فنجان قهوه خواهد داشت، ولی در عوض می تواند بازاری 

بسیار گسترده و ارزشمند را در اختیارشان قرار دهد.
هنری ویناند، مدیر اجرایی این شرکت نیز که حاضر نشد به 
شایعات همکاری با اپل پاسخ روشنی بدهد، اظهار داشته “تا 
جایی که می دانیم تا به امروز هیچکس نتوانسته چنین روشی 

را عملی نماید.”
وبسایت تلگرافت مدعیست نمونه ی اولیه آیفونی که با راهکار 
نزدیک مشاهده  از  را  آماده سازی شده   Intelligent Energy
نموده و برای تامین هیدروژن مورد نیاز سلول باتری خاص آن، 
از درگاه هدفون یا همان جک 3.5 میلیمتری استفاده می شده.
البته ظاهرًا برای عرضه تجاری محصول به بازار بناست تا کارتریج 
هایی یکبار مصرف و ویژه ی موبایل های آتی تولید گردد که 
فرد با متصل کردنش به تلفن هوشمند خود قادر خواهد بود 
از هیدروژن درون کارتریج و سلولی که انرژی تامین می کند 

استفاده برده و دیگر تا یک هفته اسمارت فونش را شارژ نکند.
پیش بینی می شود این روش ظرف یک الی دو سال آینده 
تولید  اینکه  آماده ی بهره بردای باشد، ولی  به صورت کامل 
کنندگان موبایل از آن چگونه استقبال خواهند کرد مسئله ایست 

که تنها زمان قادر به پاسخگویی اش است.
منبع: دیجیاتو
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ایسوس می خواهد در سال آینده بین 10 تولید کننده برتر 
تلفن های هوشمند جای گیرد

ایسوس کمپانی شناخته شده و موفق آسیایی بدون شک یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان لپ تاپ در جهان محسوب می شود. در 
کنار لپ تاپ ها و کامپیوترهای شخصی، برند تایوانی مذکور طی 

سال جاری از تلفن های هوشمند متعددی نیز پرده برداشته.
زن فون 2 در ماه ژانویه همین امسال رونمایی شد و در درون 
خودش 4 گیگابایت حافظه ی رم را جای داده بود. اکثر اسمارت 
فون های کمپانی مورد بحث از چیپست های اینتل بهره می 
برند و در زمینه طراحی و کارایی نیز توانسته اند حواس قشر 

گسترده ای از کاربران را معطوف خود نمایند.
در کنار موفقیت زن فون ها، تبلت های ایسوس هم برایش بسیار 
خوش یمن بوده اند و در بازارهایی خاص فروشی مطلوب را 
تجربه کرده اند. اما حاال و آنطور که از شواهد و ظواهر بر می آید 
به نظر می رسد تایوانی ها به موفقیت های کنونی قانع نیستند و 

می خواهند جایگاه بهتری را به دست آورند.
در همین راستا جری شن، مدیر عامل وقت ایسوس، از تالش 
بازار در سال 2016  برای عرضه 40 میلیون اسمارت فون به 
سخن گفته و اظهار داشته که باید طی همین سال در بین 10 

نام اصلی و برتر تولید موبایل جای گیرند.
آقای شن افزوده شرکت متبوعش بنا دارد در سال جاری و در 
دومین بازار ارزشمندی که در اختیار دارد، یعنی اندونزی، 4 الی 
5 میلیون ذن فون بفروشد. ضمنًا ایسوس توقع دارد در 2015 
در هند، تایوان، برزیل و مالزی نیز یک میلیون ذن فون عرضه 

شده و توسط کاربران خریداری گردند.
این  آید  از اظهارت مدیر عامل ایسوس برمی  همانطوری که 
انتخاب  زیادی  وسواس  و  دقت  با  را  هدفش  بازارهای  شرکت 
قابل  پتانسیل  و  تقاضا  که  رود  مواردی می  به سراغ  و  نموده 
توجهی دارند و لذا شاید دستیابی به هدف گذاری سال آینده 

برای شان چندان دشوار نباشد.
جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که غول تکنولوژی ساکن 
تایوان در نیمه اول 2015 رقمی مابین 4 الی 5 میلیون ذن فون 
را راهی بازار کرده و حدس زده می شود در سه ماهه سوم همین 
سال نیز 6 میلیون دیگر از این محصوالت فروش روند. تحلیل 
گران بازار نیز برآیند می کنند تا پایان 2015 شاهد رسیدن فروش 

زن فون ها به مرز 21 میلیون دستگاه خواهیم بود.
عرصه ی  در  وضعیتش  ایسوس  که  گویند  می  ارقام  و  اعداد 
اسمارت فون ها در شرایط متعادل و خوبی قرار دارد، اما این 
نام بلند آوازه ی تایوانی بدون شک در پی جایگاه بهتر و البته 
مناسب تری برای خودش خواهد بود و نباید فراموش کرد که 
دستیابی به هدف گذاری انجام شده در همین راستا چالش های 
زیادی را در پیشرو قرار می دهد و باید دید تایوانی ها می توانند در 

2016 از چنین چالش هایی گذر کنند یا خیر.
منبع: دیجیاتو

تامین کنندگان قطعات اپل تایید کرده اند که آیفون بعدی 
دارای دوربین 12 مگاپیکسل است

آن  دوربین  آیفون، همواره  ترین بخش های  از محبوب  یکی 
بوده است و اپل با معرفی هر نمونه جدید از این تلفن هوشمند، 
همواره تالش کرده تا این بخش را به بهترین شکل بهینه کرده و 
طرفداران را نیز راضی نگه دارد. در این میان نباید تبلیغات مکرر 

اپل در مورد دوربین آیفون را نیز از یاد برد.
 8 سنسورهای  از  اپل  استفاده  شاهد  اخیر،  نمونه  چند  در 
مگاپیکسلی سونی در آیفون بوده ایم اما اکنون مدتی است که 
شایع شده بود این شرکت تمایل دارد برای جدیدترین آیفون خود 
که احتماال تا کمتر از 3 هفته دیگر و در 18 شهریور معرفی می 

شود، از یک سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده کند.
اپل  که  دهند  می  خبر  قطعات  کننده  تامین  منابع  اکنون 
می خواهد از یک لنز 5 بخشی استفاده کند. این منابع خبر می 
دهند که دوربین مورد نظر هم اکنون به شکل انبوه در دست 

ساخت است.
در لنز دوربین همانطور که گفتیم 5 بخش وجود دارند که هر 
کدام همانند یک لنز جداگانه فعالیت خواهد کرد و به شکل کلی، 
باعث به ثبت رسیدن جزییات بیشتری خواهند شد. این قسمت 
ها در واقع از پالستیک ساخته شده اند و برای اپل، هزینه ای 1 
دالری در بر دارند. در این میان باید توجه داشت که اپل شیشه 

محافظ لنز را نیز توسط یاقوت کبود محافظت می کند.
این لنز 5 بخشی اگرچه می تواند به ثبت تصاویری عالی کمک 
کند اما پیش از این، در موبایل های اندرویدی شاهد استفاده 
از لنز های 6 بخشی نیز بوده ایم؛ برای مثال وان پالس 2 که از 
دوربینی 13 مگاپیکسلی برخوردار است. لنزهای چند بخشی 
باعث می شوند تا نور به شکل واضح تری به سنسور دوربین 

رسیده و تصاویر به شکل بهتری به ثبت برسند.
اکنون گفته می شود اپل تصمیم دارد تا در آیفون های سال 

2016 خود از لنز های 6 بخشی استفاده کند.
منبع: دیجیاتو

کاربران فایرفاکس به زودی می توانند افزونه های کروم را 
اجرا کنند

موزیال از مدتی پیش اعالم کرده بود قصد دارد مرورگر فایرفاکس 
را امروزی تر کند، برنامه گسترده ای که سازنده امروز از جزئیات 

آن پرده برداشت.
یکی از مهمترین تغییرات آینده فایرفاکس برای این منظور به 
 API بخش افزونه ها باز می گردد، چرا که سازنده قصد دارد
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افزونه های خود را با WebExtensions جایگزین نماید، تغییری 
که باعث خواهد توسعه دهندگان بتوانند با ایجاد اصالحات 
جزئی، افزونه های خود را در مرورگرهای کروم، اپرا، مایکروسافت 

اج و فایرفاکس بکار گیرند.
نام  به  مکانیزمی  ایجاد  با  دارد  تصمیم  ضمنا  شرکت  این 
جداگانه  های  پردازش  به  را  مرورگر  عملکرد   ،electrolysis
تقسیم کند کند تا عالوه بر افزایش سرعت، امکان مواجه کاربر 

با بدافزارها نیز کاهش یابد.
موزیال همچنین تاکنون پس از مشخص شدن اینکه یک افزونه 
حاوی بدافزار است آن را به لیست سیاه انتقال می داد، اما به 
دلیل ناکارآمد بودن آن روش، از این به بعد توسعه دهندگان الزم 
است پیش از انتشار هر افزونه آن را برای بررسی به این شرکت 

ارائه نمایند.
از تاریخ 22 سپتامبر یا 31 شهریور و پس از ارائه نسخه 41 از 
فایرفاکس الزم است تمام افزونه ها مجددا بررسی شده و تاییدیه 
دریافت کنند تا موزیال اطمینان داشته باشد تغییرات جدید باعث 

عدم اجرای آنها نخواهد شد.
از تاریخ 15 سپتامبر یا 24 آذر نیز و با عرضه نسخه 43 فایرفاکس 
API جدید در این نرم افزار تعبیه شده و پس از 6 ماه، هیچکدام 
از افزونه هایی که تاییدیه مجدد را دریافت نکرده باشند امکان اجرا 

شدن روی این نسخه از مرورگر موزیال را نخواهند داشت.
سازنده فایرفاکس اعتقاد دارد هرچند سازندگانی که تنها برای 
این مرورگر افزونه می سازند باید برای مطابق کردن افزونه شان 
با تغییرات جدید تالش زیادی بکنند، اما در نظر گرفتن نتیجه 

نهایی این تغییر در دراز مدت انجام آن را به صرفه می کند.
توسعه دهندگان همچنین باید توجه داشته باشند که موزیال 
همانطور که پیشتر در شایعات هم شنیده بودیم، قصد دارد 
استفاده از فناوری های XUL و XPCOM را نیز از 12 تا 18 ماه 

دیگر کنار بگذارد.
در مجموع الزم است بگوییم تغییرات یاد شده هرچند برای 
توسعه دهندگان دردسر بزرگی به شمار می رود، اما در نهایت برای 

کاربران راحتی استفاده و امنیت بیشتر را به ارمغان خواهدآورد.
منبع: دیجیاتو

ایسوس نمونه ای 256 گیگابایتی از موبایل ZenFone 2 را 
معرفی کرد

ساخت  صنعت  بازیگران  بزرگترین  از  یکی  جاری  سال  در 
تا  گرفت  تصمیم  سامسونگ  نام  به  اندرویدی  موبایل های 
پشتیبانی از حافظه جانبی را در پرچمداران خود حذف کند. 
گلکسی اس 6 در ماه مارس رونمایی شد اما در روزهای گذشته، 
شاهد از راه رسیدن نوت 5 بوده ایم؛ موبایلی که برای کاربران 
حرفه ای تر ساخته می شود اما جدا از حذف شدن پشتیبانی از 
کارت حافظه، اکنون این شرکت نمونه 128 گیگابایتی آن را نیز 

در اختیار کاربران قرار نمی دهد.
دنباله  طلبی  فرصت  موجب  همواره  بزرگ،  بازیگران  ضعف 
روها می گردد. برای مثال در ماه های گذشته، ال جی تبلیغات 
گسترده ای را در مورد پشتیبانی G4 از کارت حافظه و باتری قابل 
تعویض انجام داد. اکنون نیز نوت 5 از راه رسیده و نسخه 128 
گیگابایتی ندارد، پس ایسوس تصمیم می گیرد تا با ارائه موبایلی 

دارای ظرفیت 256 گیگابایت، رقیب کره ای را دست اندازد.
گویا هنوز کار ایسوس با موبایل ZenFone 2 تمام نشده. شرکت 
تایوانی که تا کنون نمونه های مختلفی از پرچمدار یاد شده را 
روانه بازارها نموده، اما بار دیگر و برای دست انداختن سامسونگ، 
 ZenFone 2 را از تلفن هوشمند Deluxe Special Edition نمونه

معرفی می کند.
این موبایل امروز در کشور برزیل رونمایی شد و به گفته مدیران 
فروخته  مند  عالقه  کاربران  به  آینده  ماه  در  ایسوس،  ارشد 

می شود.
به جز ظرفیت حافظه داخلی، می توان گفت سایر اجزای داخلی 
این تلفن همراه تغییر ویژه ای نداشته اند. پرچمدار ایسوس از 
یک نمایشگر 5.5 اینچ با رزولوشن تمام اچ دی، 4 گیگابایت رم و 
همچنین چیپست 64 بیتی اینتل اتم Z3580 استفاده می کند 

که قدرت پردازشی آن نیز تا 2.5 گیگاهرتز باال می رود.
اگرچه این موبایل از حافظه داخلی 256 گیگابایت بهره می برد 
اما ایسوس پشتیبانی از کارت حافظه را در آن قرار نداده و بهتر 

است به همان مقدار قناعت نمایید.
منبع: دیجیاتو

سهم انویدیا از بازار کارت های گرافیکی بیش از 80 درصد 
است

مدت هاست که Nvidia نفس AMD را در عرصه کارت های 
گرافیکی بریده، حتی سال گذشته هم AMD کمتر از یک سوم 
بازار کارت های گرافیکی پی سی را در اختیار داشت اما گویا این 
مسئله روز به روز نفع بیشتری را عاید انویدیا می کند. در سه ماهه 
دوم سال 2015، سهم AMD از این بازار به 18 درصد کاهش 

یافت در حالی که انویدیا با سهم 82 درصدی خود می تازد.
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دقیقا دو سال پیش در همین روزها، AMD حال و روز بهتری 
داشت و انویدیا با تصاحب 62 درصد بازار هنوز سلطان کارت 
های گرافیکی بود، با این حال سهم 38 درصدی AMD هم 

نسبتا قابل قبول به نظر می رسید.

سیر نزولی AMD در بازار کامپیوترهای خانگی سبب گشته 
تا انویدیا از فرصت استفاده کند و به تجارتی که در آن همیشه 
حرف اول را می زده بپردازد. نسبت به بازه ی زمانی مشابه در 
سال گذشته اما، میزان فروش واحدهای پردازش گرافیکی روی 
پی سی و لپ تاپ، متناوبا 21.7 و 34.1 درصد کاهش داشته 

است.
AMD و Nvidia، هر دو شیب مالیمی را پیش گرفته اند، یکی 
به سوی پایین و دیگری به سوی باال. با این حال نباید فراموش 
کرد که پردازنده های گرافیکی هر دو کنسول اکس باکس وان 
و پلی استیشن 4 در حال حاضر توسط AMD ساخته می شود 
و برخالف نسل های گذشته، Nvidia این بار هیچ منفعتی از 
کنسول ها نمی برد اما AMD در سوی دیگر بازار حسابی سرگرم 

است.
منبع: دیجیاتو

فایرفاکس 40 ویژه ویندوز 10 آمد
موزیال در کنار عرضه مرورگر خود برای اندروید، مک و لینوکس، 

به روزرسانی فایرفاکس 40 را برای ویندوز 10 نیز عرضه کرد.
نسخه جدید نوید محافظت بیشتر در برابر بدافزارها هنگام نصب 
افزونه ها را می دهد. طبق آنچه در وبالگ موزیال منتشر شده 
کاربران  دادن  دست  از  مانع  می تواند  به روزرسانی  این  است، 

فایرفاکس شود.
زیرا همان طور که می دانید مرورگر پیش فرض در ویندوز 10 
مایکروسافت اج بوده و تغییر آن نسبت به قبل دشوارتر شده 
تغییر مرورگر  به  را  کاربران  به روزرسانی جدید می تواند  است. 

پیش فرض به فایرفاکس راغب تر کند.
غیر از تغییرات اندکی که در ظاهر این مرورگر جدید در ویندوز 
10 ایجاد شده است، فایرفاکس به طور خودکار موتور جستجو را 

به نوار ابزار ویندوز اضافه می کند.
موتور جستجوی پیش فرض مایکروسافت بینگ خواهد بود. 
البته اگر کاربر موتور جستجوی پیش فرض خود را نوع دیگری 

انتخاب کرده باشد، ویندوز همان موتور جستجو را در نوار وظیفه 
قرار می دهد.

برای  موزیال  امنیت،  بخش  در  شده  ایجاد  به روزرسانی  با 
توسعه دهندگان شخص ثالث یک فرآیند تائید قرار داده است و 
اگر افزونه ای بخواهد بدون گذراندن این تائید به مرورگر اضافه 

شود، به کاربر هشدار داده می شود.
البته در نسخه های آینده فایرفاکس، موزیال به طور خودکار این 

افزونه ها را غیرفعال خواهد کرد.
منبع: کلیک

معرفی اسمارت فون ایسوس با دوربین 13مگاپیکسلی
ایسوس به معرفی محصول جدید خود پرداخته که از قابلیت هایی 
مانند صفحه نمایش 5.5 اینچی و حافظه داخلی قابل توجهی 

برخوردار است.
Zen-  کمپانی ایسوس از محصول جدید خود در سری زنفون

Fone 2 Deluxe Special Edition رونمایی کرده است.
محصول جدید از ابعادی همانند ZenFone 2 برخوردار است 
اما تغییراتی در محصول جدید به وجود آمده تا آن را تبدیل به 

اسمارت فون متفاوتی کند.
کمپانی ایسوس در خبری آورده است، در طراحی این محصول 
بیش از 500 مثلث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا شکلی مثل 

یک الماس ایجاد شود.
از قابلیت های سخت افزاری این محصول می توان به صفحه 
 *  1080 رزولوشن  با   Gorilla Glass 3 اینچی   5.5 نمایش 
 Intel Atom Z3580 1920 پیکسل، پردازنده هشت هسته  ای
با فرکانس 2.5 گیگاهرتز ، دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی و 

دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی را اشاره کرد.
محصول  به  نسبت  بیشتری  داخلی  حافظه  از  جدید  نسخه 
قبلی برخوردار شده و از رم 4 گیگابایتی و درگاه کارت حافظه 
با پشتیبانی از رم MicroSD تا 128 گیگابایت پشتیبانی می 
 ZenFone 2 کند. سیستم عامل اسمارت فون جدید همانند
از اندروید 5 و رابط کاربری Zen UI پشتیبانی کرده و به باتری 

3000 میلی آمپری مجهز شده است.
 4G LTE )Cat.6( از ZenFone 2 Deluxe Special Edition
3G ،Wi-Fi ،Bluetooth 4.0، و GPS پشتیبانی می کند. این 
اسمارت فون با قابلیت Dual Active و همینطور تکنولوژی شارژ 
سریع Asus Boostmaster تبدیل به محصول متفاوتی شده تا 

تنها در 39 دقیقه به میزان 60 درصد شارژ یابد.
منبع: مهر

http://www.softgozar.com


Mag.Daneshjooyar.com18

سونی اسمارت فون جدیدی را برای نمایشگاه IFA آماده 
کرده است

طبق جدول زمان بندی نمایشگاه IFA، کمپانی سونی قرار 
است که در روز دوم سپتامبر یک کنفرانس برگزار کند. چند 
وقت پیش بود که این کمپانی با انتشار عکسی به ما نشان داد 
که در نمایشگاه IFA قرار است چیزهای مختلفی معرفی کند. 
از جمله این گجت ها می توان به ابزارهای پوشیدنی، دوربین، 
بازی، پخش کننده صوتی و تلفن همراه اشاره کرد. بدون شک 
تلفن همراه یکی از مهم ترین بخش ها یا حتی مهمترین بخش در 

کنفرانس سونی خواهد بود.
این حرف را از این جهت می زنیم که چند وقت پیش شاهد 
آن  در  که  بودیم   Sony Xperia GB سوی از  توییتی  انتشار 
عکسی به اشتراک گذاشته شده و در زیر آن نوشته شده بود: 
“برای تلفن هوشمندی با فوکوس بهتر آماده باشید، همه چیز در 
دوم سپتامبر شفاف خواهد شد.” با این جمله نمی توان فهمید 
که گوشی مورد نظر چه ویژگی هایی خواهد داشت، اما احتماال 
این گوشی همان اکسپرا Z5 معروف است که مشخصات آن را از 

قبل می دانیم.
سونی اکسپریا Z5 تلفن همراه هوشمندی است که مدتی است 
شایعاتی در مورد آن شنیده می شود. اگر شایعات درست باشند، 
باید نسخه های مختلفی از این گوشی با اندازه  ها و مشخصات 
سخت افزاری مختلف وجود داشته باشد. این نسخه ها اکسپریا 
Z5، اکسپریا Z5 Compact و اکسپریا Z5 Plus نام دارند. در 
غیر این صورت، تمامی شایعات تکذیب خواهند شد. تیزری که 
منتشر شده است، بر روی دوربین قدرتمند این گوشی تاکید 
بسیاری دارد، اما فعال نمی توان در مورد ویژگی های دیگر آن 

اطالعاتی به دست آورد.
آنچه که ما در مورد این گوشی می دانیم، فقط وجود یک سنسور 
اثر انگشت در آن است که در کناره بدنه فلزی آن جاسازی شده و 
درواقع با دکمه پاور ادغام گشته است. انتظار می رود که اکسپریا 
Z5 Plus، قوی ترین نسخه در بین این 3 مدل باشد. اما همان 
برای فهمیدن صحت  راهی  پیش تر هم گفتم، هیچ  طور که 
یا عدم صحت این اطالعات وجود ندارد، به جز این که تا دوم 
سپتامبر و برگزاری کنفرانس سونی منتظر بمانیم و خودمان 

ببینیم که شایعات تا چه حد درست بوده اند.
منبع: ای تی رسان

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بیشتر کاربران، ویندوز 
10 را دوست دارند

تقریبا یک ماه از معرفی رسمی ویندوز 10 را پشت سر گذاشته ایم 
و در این مدت میلیون ها نفر فرصت نصب و استفاده از این سیستم 
عامل را داشته اند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند و اکنون به 

نظر می رسد که در مجموع، واکنش ها نسبت به آن مثبت بوده 
 ،Brandwatch است. بر اساس یک مطالعه انجام شده توسط
بازخوردهای کاربران ویندوز 10 در یک شبکه اجتماعی مورد 
جمع بندی قرار گرفته و در نتیجه، شمار دوستداران این سیستم 

عامل بسیار بیشتر از کاربرانی بود که آن را دوست نداشتند.

 Brandwatch اما بود  مثبت  پاسخ ها  درصد  مجموع، 92  در 
این نکته را هم یادآور می شود که تا پایان این مطالعه به تدریح 
محبوبیت ویندوز 10 در حال کاهش بوده و به ازای هر 500 
بازخورد مثبت، 100 بازخورد منفی ثبت شده است. همچنین 
Brandwatch این موضوع را نیز مورد مطالعه قرار داد که کدام 
قسمت ویندوز محبوبیت بیشتر یا کمتری داشته و به ترتیب 
باعث بازخوردهای مثبت یا منفی کاربران شده است و در نتیجه 
با 80 درصد  ویندوز  و محبوب  کورتانا دستیار صوتی مشهور 
بازخورد مثبت در صدر جدول و دنبال آن Edge مرورگر جدید 
جدید،  منوی  استارت   ،Xbox با  یکپارچگی  مایکروسافت، 
دسکتاپ چندگانه، Action Center و نوار وظیفه ویندوز قرار می 
گیرند؛ در مقابل در پایین لیست هم  Office Suite جا گرفته که 

فقط 40 درصد از کاربران آن را دوست داشته اند.
منبع: ای تی رسان
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آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند

دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه 
دانشگاه صنعتی شریف

با هدف تولید و تجاری سازی نرم افزارهای تلفن همراه 

همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نویسی
زمان برگزاری: 19 الی 21 شهریور ماه

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
شرکت کنندگان در غالب تیم های 2 الی 4 نفره در 48 ساعت فرصت دارند تا نسخه اولیه یک نرم افزار 

موبایل را با موضوع مشخص شده از طرف کمیته داوری را برنامه نویسی و ارائه کنند.

توضیحات
1- سه تیم اول جوایز نقدی دریافت خواهند کرد.

2- تیم داوری از اساتید برتر  دانشگاه صنعتی شریف و با مدیریت جناب آقای دکتر ربیعی )مدیر آزمایشگاه و مدیر گروه فناوری 
اطالعات دانشگاه صنعتی شریف( می باشد.

سرفصل مسابقات به زودی در سایت برنامه اطالع رسانی خواهد شد.
1- ثبت نام رایگان می باشد.

2- ظریفت ثبت نام محدود و اولویت با تیم هایی می باشد که زودتر ثبت نام کرده باشند. 
3-  گروه ها در قالب تیم های 2 الی 4 نفره خواهند بود.

4- ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت اختصاصی مسابقات انجام خواهد پذیرفت.
5-  مدت زمان ماراتون 48 ساعت می باشد. 

6- گروه ها با حضور در محل مسابقه، امکان خروج از محل تا پایان مدت زمان ماراتون را نخواهند داشت. 
7- تامین محل استراحت، وعده های غذایی، میان وعده ها و اینترنت پرسرعت بر عهده برگزار کننده ماراتون می باشد.

 
مهلت ثبت نام 

پایان مرداد 1394

جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت MPM.SHARIF.IR  مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: 66028۹63-5
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در سال ۲۰۱۵ کدام مرورگرهای موبایلی محبوبیت بیشتری دارند؟

رضا مقدری
نویسنده

 کمپانی گجت لب به تازگی نتایج تحقیقی را منتشر کرده که در 
آن به مرورگرهای موبایلی مورد استفاده در کشورهای مختلف 
پرداخته شده است. همانطوری که انتظار می رود در گزارش 
از شرکت گوگل  کروم  کنار  در  اپل  کمپانی  از  مذکور سافاری 
پیشتاز بوده و سایر اپلیکیشن های مشابه سهم اندکی را به خود 

اختصاص داده اند.
البته ناگفته نماند که آمار و ارقام در مورد برخی نقاط جهان و 
کشورهای خاص دارای تفاوت هایی منحصر به فرد هستند که 
این امر از عادات کاربران آن منطقه و احتمااًل نیاز هایشان ناشی 

می شود.
اجازه بدهید در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بازار ایاالت متحده، 
58.28 درصد از این بازار در اختیار مرورگر سافاری قرار دارد که 
همین موضوع نشان می دهد اپل تا چقدر در میهن خود موفق 

بوده.
بعد از سافاری کروم محبوب 31.15 درصد از موبایل های اهالی 
ایاالت متحده است و 7.72 درصد از سهام نیز به مرورگر پیش 
فرض اندروید یا همان Android Browser می رسد. در نهایت 
از یک درصد  اپرا و مرورگر بلک بری کمتر  اینترنت اکسپلورر، 

کاربران آمریکایی را جذب خودشان کرده اند.
بازار چین  بازاری که می بایست مورد توجه قرار گیرد  دومین 
است. در سرزمین اژدهای سرخ 37.63 درصد از افراد به سراغ 
Android Browser رفته اند، سافاری پاسخگوی 35.82 درصد 
از ترافیک موبایلی کشور مذکور بوده و کروم و فایرفاکس هم اعداد 

19.9 و 4.41 درصد را به خود تخصیص داده اند.

هند که سومین بازار حائز اهمیت کنونی جهان را دارد کاربرانش 
توسط اندروید تسخیر شده اند و 46.58 درصدشان با کروم به 
گشت و گذار اینترنتی می پردازند. Android Browser دومین 
مرورگر محبوب این قشر به حساب می آید و مالک 18.41 درصد 
از اسمارت فون های ساکنین سرزمین فیل هاست و در نهایت 
سافاری و UC Browser مورد استفاده 11.92 و 11.31 درصد 

از افراد هستند.
در سایر نقاط جهان هم کروم و سافاری حرف اول را می زنند 
و مجالی به هیچ نام دیگری نمی دهند. البته در این میان یک 

استثانا نیز وجود دارد؛ آفریقای جنوبی.
ترافیک  از  درصد   28 بری  بلک  مرورگر  جنوبی  آفریقای  در 
اینترنتی-موبایلی را پاسخگوست و این عدد برای کروم به 29.99 
درصد می رسد. ویتنام هم جز موارد خاص قرار می گیرد زیرا 
 Android Browser 83.94 درصد از موبایل های ساکنین اش

را برگزیده اند.
با تصاحب  از بزرگترین موفقیت هایش را  در پایان کروم یکی 
53 درصدی بازار کشور پرو به دست آورده در حالیکه دانمارکی 
ها 72.78 درصدشان با سافاری کنار آمده اند و به آن به چشم 

برترین گزینه ی فعلی نگاه می کنند.
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میعاد بافراست
نویسنده

فناوری فورس تاچ اپل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

آیفون های خود را معرفی  از  آینده سری جدیدی  اپل در ماه 
معرفی  پالس  و 6  آیفون 6  اس  سری  چون  اما  کرد  خواهد 
خواهند شد، نمی توان انتظار تغییرات در ظاهر گوشی را داشت. 
به نظر می رسد عالوه بر تغییرات سخت افزاری درون گوشی 
شاهد اضافه شدن فناوری فورس تاچ اپل به آیفون های جدید 

باشیم. اما فورس تاچ چیست و چه کاربردی دارد؟
انتظار می رود اپل در ماه آینده آیفون 6 اس و 6 اس پالس را 
معرفی کند. بنابر رویه ی سال های گذشته این شرکت، نمی توان 
انتظار تغییرات محسوس در طراحی ظاهری گوشی را داشت 
اما به نظر می رسد این بار شاهد تغییری بزرگ اما غیرظاهری 
خواهیم بود و آن اضافه شدن فناوری فورس تاچ به آیفون های 

جدید است.
این فناوری چیست و کار با آن چه حسی را به کاربر منتقل 
می کند؟ اپل دو گجت خود مجهز به فناوری فورس تاچ را در 
ماه های گذشته معرفی کرده است و این بار می خواهد آن را به 
عنوان فناوری پیش روی خود در سال 2015 وارد آیفون ها نیز 
بکند. حال  با رجوع به این دو گجت می توان پیش بینی هایی در 

مورد آینده ی فورس تاچ در آیپدها و آیفون ها داشت.
فورس تاچ چیست؟

فورس تاچ صفحه نمایش حساس به مقدار فشار را با بازخورد 
لمسی ترکیب می کند. نوعی از این فناوری در کنترلرهای ایکس 
باکس وان استفاده شده اما نکته ای که باعث جذابیت فناوری 
اپل می شود، ساخت صفحه نمایش حساس به مقدار فشار 
است، چرا که غالب صفحات نمایش امروزی هیچ حساسیتی به 

مقدار فشار انگشت ندارند.
اپل واچ از فناوری فورس تاچ در صفحه نمایش خود بهره می برد، 
این در حالی است که مک بوک های جدید این فناوری را در 
ترک پدهای خود جاسازی کرده اند. این دو با وجود بهره گیری 
از فناوری یکسان، حسی بسیار متفاوت را به کاربر القا می کنند.

اما  است  معمولی  ترک پدهای  همانند  بوک  مک  ترک پد 
متفاوتی  عملکرد  لمس  فشار  اثر  در  واقع  در  آن  کلیک های 
دارند. در واقع فشار بیشتر بعد از کلیک بر روی ترک پد می تواند 
عملکردهای مختلفی را نتیجه دهد. در یک وبسایت می تواند 
واژه یا اصطالحی که بر روی آن کلیک کرده اید را شرح دهد  یا 
در طی پخش ویدئو این لمس می تواند سرعت پخش را کاهش 
یا افزایش دهد. فورس تاچ می تواند فشارهای مختلف لمس 
را تشخیص دهد اما در حال حاضر استفاده های آن محدود 

هستند.
بر روی  بیشتر  به فشارهای  واچ  اپل  در  تاچ  همچنین فورس 
صفحه نمایش بازخوردهای مختلفی را نشان داده و به نظر 
و  می شود  ساعت  بدنه ی  در  کوچکی  لرزش  باعث  می رسد 
بیشتر برای نشان دادن منوهای زیرمجموعه بکار می رود. زمانی 
که اپلیکیشن موسیقی در حال اجرا است فشار بیشتر بر روی 
صفحه نمایش گزینه هایی مانند پخش تصادفی را فعال می کند. 
صفحه  روی  بر  بیشتر  فشار  ساعت  دادن  نشان  هنگام  در  یا 
نمایش گزینه های مختلف برای پوسته ی ساعت را در اختیار 

شما قرار خواهد داد.
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 Taptic اما اپل واج قطعه جدیدی غیر از قطعه های معمولی به نام
Engine نیز دارد. این موتور باعث می شود که ساعت شما عالوه 
و  مختلف  لرزش های  ایجاد  توانایی  معمولی،  لرزش های  بر 

پیچیده را نیز داشته باشد.
فورس تاچ چه آینده ای پیش رو دارد؟

استفاده از فناوری فورس تاچ در صفحات نمایش بزرگ به چه 
معنا خواهد بود؟ به نظر می رسد ورود این فناوری به آیپد می تواند 
حس یک کلیک واقعی را به کاربر منتقل کند. گزارش ها حاکی 
از آن هستند که اپل در سیستم عامل iOS 9 ویژگی هایی مانند 
اپل واچ را وارد گوشی  و تبلت های خود خواهد کرد و دکمه های 

مجازی پر کاربردتری را در اختیار کاربر قرار خواهد داد.
تجربه ی یک دکمه ی واقعی بر روی صفحه نمایش بزرگ می تواند 
بسیار جذاب باشد. سوالی که پیش می آید این است که آیا این 
فناوری می تواند حسی مانند تایپ بر روی یک صفحه کلید 

فیزیکی را به کاربر منتقل کند؟
فناوری فورس تاچ را بر روی آیپد تصور کنید. به نظر می رسد 
حس فشار دادن دکمه ها در هنگام تایپ می تواند باعث بهبود 
حس و عملکرد کاربر شود. به عالوه شاید با فشار بیشتر بتوان 
حروف را به حروف بزرگتر تبدیل کرد و یا ویژگی هایی از این 
دست را فعال کرد. در بسیاری از اپلیکیشن های دیگر نیز 
می توان کاربردهای متنوعی را برای فناوری فورس تاچ متصور 

بود.
همچنین آیپد پرو با صفحه نمایش 13 اینچی خود می تواند 
در کنار یک قلم استایلوس حساس به فشار لمس قرار گرفته 
و به گجتی بی نظیر تبدیل شود. برای هنرمندان و طراحان 
هنری نیز این قلم می تواند بسیار کاربردی باشد و به آن ها 

اجازه ی خلق آثار هنری بی نظیری را بدهد.
پرو  سرفیس  قلم  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  البته 
و قلم استایلوس موجود در گلکسی نوت 5  مایکروسافت 
سامسونگ می توانند فشارهای مختلف روی صفحه نمایش 
را تشخیص دهند اما این ویژگی تنها به نوشتن بر روی صفحه 

نمایش محدود است و در سایر بخش ها کاربردی ندارد.
شاید بتوان گفت تجربه ی استفاده از فناوری فورس تاچ در 
آیپد بسیار بهتر از آیفون باشد، چرا که حس استفاده از صفحه 
کلید مجازی را می تواند به طرز چشم گیری بهبود ببخشد. 
البته در حال حاضر با توجه به استفاده های فورس تاچ در 
اپل واچ و مک بوک نمی توان به آینده ی نزدیک این فناوری 
برای کاربران عادی امیدوار بود اما به طور قطع می توان گفت 
که اپل برنامه های بزرگی برای فناوری جدید خود دارد و زمان 

آن ها را بیش از پیش مشخص خواهد کرد.
در حال حاضر این مسئولیت بر دوش اپل است تا فناوری 
فورس تاچ را تنها به یک ویژگی تبلیغاتی تبدیل نکرده و از آن به 
بهترین نحو ممکن استفاده کند. این فناوری نباید جایگزین 
لمس طوالنی مدت در گوشی ها شود و یا تنها گزینه های 
بیشتر مانند پاک یا از نصب درآوردن اپلیکیشن ها را در اختیار 
کاربران قرار دهد. اپل باید فورس تاچ را به بلوغ برساند و از 

پتانسیل های آن استفاده کند.
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هادی ترکی
نویسنده

7 کاری که قبل از همه باید با گوشی اندرویدی خود انجام دهید!

در  از جعبه  را  آن  است.  مبارک  اندرویدی خریده اید؟  گوشی 
می آورید و حسابی خوشحال هستید. اگر کمی هم ندید بدید 
باشید، ممکن است از فرط هیجان آب دهانتان خشک شده 
و دستانتان بلرزد! خونسردی خود را حفظ کنید عزیزان! ملت 
ویالی 2000 متری می خرند و کامال ریلکس هستند. این که 
فقط یک گوشی است! ولی از شوخی گذشته، همه می دانند 
که برای یک عاشق فناوری، هیچ چیزی لذت بخش تر از آنباکس 

کردن یک گجت که متعلق به خودش باشد نیست!
یادتان باشد همان شخصی سازی اندروید که دائم به آن می بالید، 
ممکن است این جا موجب سردرگمی شما بشود، چرا که گوگل 
با قرار دادن قابلیت های شخصی سازی بسیار، دست شما را در 
آوردن هر بالیی بر سر گوشی بی زبان باز گذاشته  است! خیلی 
کارها هست که می توان با یک گوشی اندرویدی کرد، ولی از کجا 
باید شروع کرد؟ گیج شده اید؟ هیچ اشکالی ندارد. ما به شما 
می گوییم که پس از بیرون آوردن گوشی با آن چه کار کنید. فقط 

از شدت خوشحالی آن را نخورید، بقیه اش با ما!
این شما و این 7 کاری که پیش از همه باید برای گوشی  خود 

انجام دهید:
1- گوشی خود را بررسی کنید

قبل از هر کاری، حتی قبل از باز کردن جعبه، کامال آن را بررسی 
کنید تا مطمئن شوید که پلمپ است. به هیچ وجه اجازه ندهید 
فروشنده پلمپ را برایتان باز کند. دیده شده که این عزیزان با 
تردستی هایی که دیوید کاپرفیلد هم از دیدن آن مات و مبهوت 
شده، گوشی پلمپ را در حین باز کردن، با گوشی معیوب عوض 
کرده اند! پس از باز کردن پلمپ، گوشی را در دست گرفته و خوب 
و با دقت آن را وارسی کنید. به هر حال شما صاحب این گوشی 
هستید و قرار است عمری را در کنار هم به خوبی و خوشی 
سپری کنید! ابتدا مطمئن شوید که دستگاهتان کامال سالم 
است و لوازم همراهش نیز مشکلی ندارند. برگه گارانتی )همان 
کاغذ حاوی جوک در ایران!( را بررسی کنید و دفترچه راهنمای 
محصول را بخوانید. بعضی دستگاه ها، همراه با خود یک وسیله 
کوچک، مثال یک سوزن برای تعویض سیم کارت و یا خروج باتری 
دارند. آن را دور نیندازید تا بعدا به دردسر نیفتید. داخل جعبه 
را چک کنید، معموال یک کابل میکرو یو اس بی، شارژر و یک 

هدفون نیز در جعبه وجود دارد.

2- شارژ اولیه و اینترنت
بدون گوش دادن به حرف فروشنده های بی سواد، مبنی بر کار 
کردن با گوشی تا مرز خاموش شدن و 10 ساعت شارژ اولیه و …، 
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گوشی را شارژ کرده و پس از پر شدن، آن را از پریز جدا کنید. قرار 
است چند ساعتی با آن کار نمایید تا فوت و فن آن دستتان بیاید، 
پس بهتر است شارژش کامال پر باشد تا در حین کار خاموش 
نشود. ضمنا اگر اینترنت سیم کارتتان محدود است، فعال داده 
تلفن همراه را خاموش کنید، چرا که اغلب گوشی های اندرویدی، 
در ساعات اولیه اتصال به اینترنت آپدیت هایی را دریافت می کنند 
اگر  پس  دارند.  مگابایت  صد  چند  با  برابر  حجمی  بعضا  که 
بسته اینترنت خود را به قیمت خون مدیر کل اپراتور مورد نظر 
خریده اید، فعال داده تلفن همراه را خاموش کنید تا تمام حجم 

اینترنت گرانبهایتان یک ساعته به باد نرود!

3- به اکانت گوگل خود وارد شده و شوری به پا کنید!
روشن  بار  اولین  برای  را  خود  اندرویدی  تلفن  گوشی  وقتی 
می کنید، پس از سالم، این گجت بصورت خیلی مودبانه چند 
درخواست از شما دارد، یکی از آن ها مربوط به وارد شدن به اکانت 
گوگل شما، برای هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر است. می توانید 
این گزینه را با پاسخ منفی رد کنید، اما ما توصیه می کنیم که اصال 
این کار را نکنید. به اکانت گوگل خود وارد شوید و مطمئن باشید 
که جز منفعت، چیزی برای شما نخواهد داشت! وارد شدن به 
اکانت گوگل، ویژگی ها و برنامه های بسیاری را برای شما فعال 
می کند، و اولین گام بلند شما به سوی شخصی سازی هرچه 
بیشتر دستگاه اندرویدیتان است. این کار موجب تنظیم ایمیل، 
از طریق  باعث دسترسی شما  و  و مخاطبین تان شده  تقویم 
گوشی، به اطالعات سایر دستگاه هایتان می گردد. در واقع، با 
احراز هویت شما، دستگاه هایتان با هم همگام می شوند. اگر 
قبال هم گوشی اندرویدی داشته اید، خوشحال باشید، چون قرار 
است چیز های شگرفی ببینید! به محض اتصالتان به گوگل پلی، 
تلفنتان آماده دانلود برنامه هایی می گردد که در گوشی قبلی خود 
عادت داشتید از آن ها استفاده کنید! جلوی چشمان حیرت زده 
شما، این گجت جدید تبدیل به ورژن جدیدتر و سریع تر همان 

گوشی قدیمی می شود!
4- خود را از شر اشغال کننده های بی جای حجم خالص 

کنید!

اسمارتفون ها همیشه به صورت پیش فرض، دارای برنامه هایی 
هستند که نمی توانید حذفشان کنید، مگر این که آن ها را روت 
کنید که ما اصال و ابدا این کار را توصیه نمی کنیم! این برنامه ها 
فضایی بر روی تلفن شما اشغال کرده و آن را کند می کنند. اگر 
خواهان افزایش سرعت گوشی خود هستید، باید به طریقی 
از شر آن ها خالص شوید. ممکن است وقتی دارید دستگاه 
یک  نصب  اجازه  بر  مبنی  پیغامی  با  می کنید،  راه اندازی  را 
آنتی ویروس یا برنامه ای برای سایر خدمات مواجه شوید. شما 
مختارید که این درخواست ها را رد کنید. اعتقاد ما این است که 
در هنگام راه اندازی اولیه تلفن، غیر از ورود به اکانت گوگل خود، 
نیاز به هیچ کار خاص و موافقت با نصب هیچ برنامه ای ندارید. 
ما حتی داریم نصب برنامه های پیشنهادی خود سیستم را هم 
نسبتا غیر ضروری اعالم می کنیم، پس لزومی ندارد که بگوییم 
برخی  که  ندهید  اجازه  اصال  رفتید،  عالءالدین  پاساژ  به  اگر 
دوستان فروشنده  نمای سارق )لفظ محترمانه دزد!( به بهانه 
نصب برنامه پولی از شما بگیرند! حتی لوازم جانبی را هم از همان 
مغازه نخرید؛ چون خطر خری دن یک موبایل به همراه یک کاله 

گشاد در مغازه موبایل فروشی زیاد است!
به منوی برنامه ها در قسمت تنظیمات رفته و برنامه های غیر 
آن ها  به حذف  قادر  را غیر فعال کنید. ممکن است  ضروری 
نباشید، اما می توان آن ها را غیرفعال کرده و آپدیت هایشان را 
متوقف کرد. با همین ترفند، فضای استفاده شده توسط این 
برنامه ها را به حداقل برسانید. به هرحال این برنامه ها، آن قدر 
هم بی مصرف نیستند! ممکن است روزی به آن ها احتیاج پیدا 
کنید. در این صورت با فعال کردن مجددشان می توانید از آن ها 
استفاده کنید. ممکن است شما با گوشی های اندروید خیلی 
آشنا نباشید و ندانید که حذف کردن یک برنامه خوب است یا نه، 

پس فعال غیرفعال کردن، شیوه خوبی است.

5- همگام با بقیه؛ نو شوید!
چون اسمارت فون جدیدتان دارای همان برنامه های اسمارت فون 
قدیمیتان است، دلیلی ندارد که شما هم در ایام قدیم مانده و 
به همان شیوه عمل کنید. خرید یک دستگاه جدید، فرصت 
بسیار خوبی برای دور ریختن برخی عادات بد و گرفتن چند 
تصمیم جدید است. هنوز از Apex یا Nova Launcher استفاده 
می کنید؟ این ها در سال 2012 روی بورس بودند. حاال این 
دستیار صوتی گوگل ناو است که بسیار محبوب و روی بورس 
است! این دستیار، حاال بهتر از هر زمان دیگری از دستورات 
صوتی بلند پشتیبانی می کند. این دستیار مرتبا کارت هایی به 
شما پیشنهاد می دهد که در واقع نوعی پیش بینی از جستجوها 

و عالیق شماست!

http://www.softgozar.com


ماهنامه تخصصی دانشجویار | شماره هفتم | مردادماه 1394  27

راستی، آیا شما جزء آن دسته از افراد هستید که عالقه مند به 
استفاده از مرورگر پیش فرض خود گوشی هستید؟ خب، چرا به 
مرورگر محبوب و توانای گوگل یعنی کروم یک فرصت نمی دهید 
تا توانایی خود را تمام و کمال به شما بنمایاند؟ کروم می تواند با 
هرکدام از دستگاه های دیگر شما که دارای مرورگر کروم هستند، 
کامال همگام شده و لذت استفاده از یک مرورگر واحد را بچشاند. 
اگر جزء افراد دوستدار ماجراجویی هستید، شاید بهتر باشد یک 
کیبورد خوب هم برای گوشیتان دانلود کنید. پیشنهاد ما به شما، 
SwiftKey یا Swype است. کیبوردهایی هوشمند که می توانند 

عادات نوشتاری شما را یاد بگیرند!

6- دستگاهتان را ایمن کنید!
است،  مهمی  شخصی  اطالعات  دارای  شما،  همراه  تلفن 
مخصوصا اگر اهل عکاسی از اهل خانواده، انجام کارهای بانکی 
و خرید با تلفن همراهتان هستید، نیاز دارید که تدابیری امنیتی 
بیندیشید تا خدای نکرده روزی هویت و اطالعاتتان در معرض 
خطر قرار نگیرند. تلفن خود را بردارید و یک پین یا الگو برای 
آن بگذارید. بدون رمز، اطالعات شما همواره در معرض تهدید 
هستند. اگر هم گوشی تان دارای حسگر اثر انگشت باشد که 
دیگر عالی است! با وجود حسگر اثر انگشت، امنیت و سرعت 
بسیار باالتری در استفاده از تلفن هوشمند خود دارید. تلفن 
خود را چک کنید و ببنید که آیا ویژگی Smart Lock را دارد یا نه؟ 
این ویژگی به شما اجازه می دهد که در مواقعی خاص، بدون وارد 
کردن رمز عبور وارد گوشی خود شوید. مثال می توانید گوشی 
خود را به گونه ای تنظیم کنید که در مواقعی که به یک پخش 

کننده بلوتوث متصل شده  باشد، قفل نشود، از جمله هنگامی 
که به سیستم پخش صدای داخل خودرو متصل شده است. 
همچنین گوشی با این ویژگی می تواند تشخیص دهد که چه 
موقع بر روی میز گذاشته شده یا کاربری جدید از آن استفاده 

می کند.

7- سعی کنید دستگاه خود را خوب بشناسید!
برای سر در آوردن از همه گوشه و کنارهای گوشی خود، چند 
ساعتی وقت بگذارید. تک تک قسمت های تنظیمات گوشی 
را بررسی کنید، این کار بعدها موجب صرفه جویی در وقت شما 
خواهد شد؛ و البته شاید گوشی شما دارای ویژگی های جالب 
قرار است  آن  جا که  از  آن بی خبرید!  از  باشد که  و جدیدی 
اطالعات بسیاری را روی تلفن همراه خود بریزید، و از آن جا که 
شما از گوشی خود برای ارتباطات بین شخصی هم استفاده 
خواهید کرد، می شود گفت که گوشی شما، به نوعی شبیه خود 
شماست، پس با آن غریبگی نکنید! تغییر تلفن همراه را همانند 
نقل مکان از خانه ای به خانه دیگر ببینید. قرار نیست که همه 
وسایل خانه قدیمی را دور برزید، بلکه تعدادی از آن وسایل، با 
نو، دکور خانه جدید شما را تشکیل می دهند. مکان  وسایل 
جدید را تمیز و مرتب کنید. به هر حال قرار است مدتی را ساکن 
آن باشید! تنظیم و راه اندازی یک تلفن اندرویدی ممکن است 
کمی گیج کننده و طوالنی به نظر برسد، اما می توان از این پروسه 

لذت برد. آخر مگر آدم سالی چند بار این کار را تجربه می کند؟
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امیر مستکین
نویسنده

الگوهای ورودی اندروید تا چه حد امن هستند؟

 همه در حالی که تمایل ویژه ای به ایمن بودن داریم، از پسورد 
یا گذرواژه ها متنفریم. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از 
کاربران داده های خود را با گذرواژه هایی ساده حفاظت کنند و 
در نتیجه، دسترسی هکرها به اطالعات شخصی به شکل فزاینده 
ای افرایش پیدا کند. اکنون و در زمانه فعلی، هنوز هم گذرواژه 
هایی همچون »password«، »p@$$w0rd« و »1234567« 

به شدت پر استفاده هستند.
»پترن  و سپس گوگل  در سال 2008 عرضه شد  اما  اندروید 
– الگو« ها را معرفی کرد. تا کنون تصور می شد که پترن الک 
اندروید  )ALP( ایمن تر از پسوردهای معمول است چرا که الگوها 
پیچیدگی بیشتری دارند و مربوط به مسائلی که کاربر به آنها 
عالقه دارد نیز نمی شوند. حال اما مشخص گشته که پسوردهای 
الگو-مانند اندروید نیز همانند گذرواژه های قدیمی تر، قابل 

حدس زدن هستند.
Marte L‐ge، فارغ التحصیل دانشگاه علم و فناوری است و 
موضوع مورد بحث را برای تحقیق پایان نامه اش در نظر گرفته. 
وی 4 هزار گونه مختلف الگوی الک اندروید را جمع آوری کرده 
و به این نتیجه رسیده که بخش عمده ای از آنها، )44 درصد( در 
میان نقطه های فوقانی سمت چپ نمایشگر متمرکز شده اند و از 
آنجا آغاز می شوند. در واقع 77 درصد الگو ها با یکی از 4 گوشه 

آغاز گشته اند و میانگین طول پترن ها نیز 5 نقطه است. با چنین 
شرایطی، حدودا 9000 احتمال برای پسورد شما وجود دارد اما 
وی دریافته که تعداد باالیی از پترن ها صرفا از 4 نقطه استفاده 
می کنند،  که همین موضوع باعث خواهد شد تا احتماالت کلی 
به 1624 عدد تقلیل پیدا کنند. جالب تر اینکه در بیشتر موارد، 
از نقطه ای که در یک گوشه قرار گرفته، پترن به طرفین و یا باال و 
پایین کشیده شده که با توجه به تعداد کم نقطه ها  )میانگین 4 یا 

5 عدد( احتمال حدس زدن آن نیز بسیار باال می رود.
قابل  ها  »انسان  گوید:  می   ArsTechnica به   L‐ge خانم 
پیش بینی هستند. همان ویژگی هایی که در پسوردهای شامل 
عدد و حروف کشف شده بودند، اکنون در پسورد های الگویی 

نیز وجود دارند.«
الگوهای اندروید حداقل باید دارای 4 نقطه و در نهایت می توانند 
متشکل از 9 نقطه باشند. داشتن 9 نقطه، باعث می گردد تا 
شخصی که می خواهد به موبایل شما راه پیدا کند، با 389.112 

احتمال رو به رو گردد.
به عنوان بخشی از پایان نامه، خانم L‐ge از افراد مختلف خواسته 
تا سه پترن متفاوت ایجاد کنند. الگوی اول برای یک اپلیکیشن 
خرید به کار می رود، الگوی دوم برای برای اپلیکیشن بانکداری 
و الگوی سوم نیز برای حفاظت از یک موبایل هوشمند. جالب 
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اینکه بیشتر مشارکت کنندگان در این آزمایش صرفا الگوهایی با 
استفاده از 4 نقطه را به کار برده اند.

برخی به استفاده از 9 نقطه نیز روی آورده اند اما در این میان، 
پترن های 8 نقطه ای کم طرفدارترین بوده اند. در این نمودار، 
می توانید کاربران آقا را در ردیف اول و کاربران خانم را در ردیف 

دوم به همراه الگوهایی که انتخاب کرده اند مشاهده کنید.

بر اساس نتایج این آزمایش، آقایان اهمیت بیشتری برای امنیت 
خود قائل بوده و از الگوهای طوالنی یا پیچیده تری استفاده 

کرده اند.

L‐ge باور دارد که پیچیدگی نقطه ها بسیار مهم تر از تعداد 
آنهاست. اینکه کاربر از 4 نقطه بهره گیرد و آنها را در جایگاه 
شماره های 2، 1، 3، 6 قرار دهد بسیار مهم تر است تا به سادگی 

1، 2، 3، 6 را انتخاب کند.
هک های اخیر به خوبی نشان داده اند که بسیاری از گذرواژه ها 
هنوز هم »password« و »1234567 « و »letmein« )بگذار 
داخل شوم( هستند. L‐ge می گوید که کاربران در پترن های 
اندروید نیز رفتار کامال مشابهی را از خود بر جای گذاشته اند. 
تحقیقات مورد بحث از این جهت بسیار با اهمیت هستند که به 
ما می گوید شخص نقض کننده، معموال کافیست که از میان 
10 احتمال، یکی را انتخاب کرده و به موبایل اندرویدی شما وارد 
شود. در بیشتر حالت ها نیز گفته شده که نهایتا یک شخص با 

100 تالش می تواند به موبایل شما راه پیدا کند.
که  بود  زمانی  تحقیق  این  نکات جالب  از  یکی  میان  این  در 
مشاهده شد کاربران چپ دست هم معموال همانند کاربران 

راست دست، از یک نقطه مشخص پترن خود را آغاز می کنند.
L‐ge در نهایت پیشنهاداتی نیز برای کاربران دارد تا الگوهایشان 
را ایمن تر کنند. مشخصا در مرحله اول، کاربر باید نقطه های 
اضافه عالوه بر پیچیدگی بیشتری را انتخاب کند. وی همچنین 
شانس  الگو،  در  بیشتر  های  تقاطع  از  استفاده  که  دارد  باور 
بازگشایی آن توسط هکر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. 
خانم L‐ge همچنین باور دارد که بهتر است کاربر از طریق منوی 
تنظیمات، نمایش الگوها در هنگام کشیدن آنها روی نمایشگر را 

غیر فعال نماید.
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سعید میرزاپور
نویسنده

مهاجرت از iOS به اندروید بدون از دست رفتن اطالعات

تعویض یک اسمارت فون و تبادل اطالعات به موبایلی که سیستم 
عاملی مشابهی با گوشی قبلی ما دارد، کار نسبتا ساده ای است 
اما زمانی که یک اسمارت فون جدید با سیستم عامل متفاوت 
را خریداری کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موضوع یک 
مسئله رایج برای افرادی است که می خواهند از iOS به اندروید 

مهاجرت کنند.
این مسئله می تواند یک کار پیچیده باشد اما در این مقاله تصمیم 
داریم تا چند روش کاربردی را برای این کار آموزش و بهترین راه ها 
را برای انتقال اطالعات از آی فون به اندروید ارایه دهیم. پس تا 

انتها همراه ما باشید.
چگونه مخاطبان را انتقال دهیم؟

این موضوع بر اساس اقداماتی که پیش از این برای ذخیره سازی 
مخاطبان خود انجام داده اید، می تواند ساده باشد. اگر شما تمام 
مخاطبین خود را در حساب جی میل تان ذخیره کرده باشید، به 
سادگی می توانید آن ها را در دستگاه اندرویدی جدیدتان داشته 
باشید و تنها کافی است که از طریق دستگاه جدید به حساب 
جی میل خود وارد شوید و در این هنگام تمام شماره های ذخیره 

شده به صورت خودکار دانلود خواهند شد.
اما اگر شما مخاطبانتان را در حساب گوگل ذخیره سازی نکرده 
باشید، کار نسبتا پیچیده ای را در پیش خواهید داشت. از طریق 
iCloud وارد عمل شوید و یک فایل CFV. از مخاطبین خود 
دریافت کرده و آن را بر روی دستگاه اندرویدی خود وارد کنید 
)import(. برای انجام چنین کاری به صورت زیر وارد عمل کنید:
 Mail, 1- در آی فون وارد بخش تنظیمات شوید و به قسمت

Contacts, Calendars بروید.
 Contacts گزینه iCloud 2- به بخش تنظیمات رفته و در قسمت

را فعال کنید.

3- در این هنگام مخاطبان شما بر روی سرویس ابری اپل آپلود 
خواهند شد.

4- اکنون از طریق مرورگر خود به وب سایت iCloud.com بروید 
و از طریق اپل آی دی خود در آن وارد شوید.

5- گزینه Contacts را انتخاب کرده و سپس آیکون چرخ دنده را 
در قسمت زیرین صفحه و سمت چپ آن لمس کنید.

6- گزینه Select all را انتخاب نمایید.
و گزینه … آیکون چرخ دنده دوباره کلیک کنید  بر روی   -7

Export vCard را انتخاب نمایید.
8- زمانی که فایل CVF. دانلود شد، شما می توانید آن را در 
حساب گوگل خود و یا به صورت مستقیم در گوشی تان وارد 

کنید.
9-  اگر می خواهید برای این کار از سرویس مخاطبان گوگل 
استفاده کنید، وارد وب سایت contacts.google.com شوید و 
 Go to old و بعد از آن بر روی گزینه Import سپس بر روی گزینه

contacts کلیک کنید.
10- اما اگر می خواهید فایل CVF. به صورت مستقیم وارد 
گوشی شما شود، در این صورت نیاز دارید تا آن فایل را از طریق 
از  مثال  )برای  انتقال دهید  به گوشی خود  راه های مختلفی 
طریق کارت حافظه( و بعد از این کار وارد برنامه تماس شوید و 
به منو بروید. اکنون بخشی با نام Import/export وجود دارد که 
با انتخاب فایل مورد نظر از طریق آن می توانید مخاطبان خود را 

وارد گوشی کنید.
چگونه تقویم و رویداد های آن را منتقل کنیم؟

همانند مخاطبان که می توانید به آن ها از طریق حساب گوگل 
خود دسترسی داشته باشید، در خصوص تقویم نیز این موضوع 
صادق است اما همانند قبل باید این اطالعات را از پیش در 
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اختیار حساب گوگل خود قرار داده باشید و سپس در گوشی 
جدید به حساب گوگل خود وارد شوید تا تمام اطالعات در این 
خصوص به اسمارت فون جدید منتقل شوند. اما برای انتقال 
تقویم و رویداد های آن می توانید از طریق روش زیر نیز وارد عمل 

شوید:
 Mail, گزینه  سپس  و  بروید  گوشی  تنظیمات  بخش  به   -1

Contacts, Calendars را انتخاب نمایید.
2- گزینه Add Account را انتخاب کرده و سپس وارد حساب 

iCloud خود شوید.
 iCloud 3- به گوشی اجازه دهید تا اطالعات تقویم را با حساب

شما همگام کند.
وارد  و  بروید   iCloud.com وب سایت  به  مرورگر  طریق  از   -4

حساب کاربری خود شوید.
آن  کاربری  رابط  تا  بر روی گزینه Calendar کلیک کنید   -5

نمایش داده شود.
6- در سمت چپ، بر روی گزینه Share Calendar در کنار تقویم 

مورد نظر خود کلیک کنید.
7- در صفحه پاپ آپ باز شده، گزینه Public Calendar را تیک 

دار کرده و آدرس URL موجود در زیر آن را کپی کنید.
8- در یک سربرگ )Tab( جدید از مرورگر، آدرس کپی شده را 

وارد کنید.
9- حال می بایست در این آدرس webcal را به http تغییر دهید 
و سپس کلید اینتر )Enter( را فشار داده تا وارد صفحه مربوطه 

شوید.
10- اکنون مرورگر شما فایل تقویم تان را با فرمت پیش فرض 
دانلود خواهد کرد و این همان چیزی است که در بخش تقویم 

iCloud شما قرار دارد.
11- اکنون فایل دانلود شده را درون یک پوشه در کامپیوتر خود 

قرار دهید و از طریق این بخش قادر خواهید بود تا نام فایل خود 
را تغییر داده و البته می بایست پسوند ics. را نیز به آن اضافه کنید 

.)calendar.ics :مثال(
12- وب سایت Google Calendar را اجرا و وارد حساب کاربری 

خود شوید.
13- در سمت چپ صفحه، منوی موجود در سمت راست سایر 

تقویم ها را کلیک کنید.
14- گزینه Import Calendars را انتخاب نمایید.

15- فایل دانلود شده از iCloud را انتخاب کنید و البته از طریق 
این بخش می توانید مقصد تقویم خود را نیز در صورت وجود 

چند تقویم وارد نمایید.
16- بر روی گزینه Import کلیک کنید تا فایل مورد نظر شما 
فایل  بتوانید  می بایست  شما  فرآیند  اتمام  از  بعد  شود.  آپلود 
آپلود کرده خود را در محیط وب سایت در کنار سایر تقویم ها 
مشاهده کنید و در این هنگام نیز تقویم جدید شما در دستگاه 

اندرویدی تان همگام سازی خواهد شد.

انتقال تصاویر
بدون شک از بین رفتن برخی از تصاویر در حین تبادل اطالعات 
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بین گوشی قدیمی و جدید موضوع بسیار نگران کننده ای است. 
شما می توانید برای انجام این کار همانند افراد غارنشین عمل 
کنید و از طریق روش های قدیمی به انتقال تصاویر بپردازید. اما 
در مقابل افراد قادر هستند تا با چند عمل ساده تمام تصاویر را 
از طریق سرویس های ابری بر روی دستگاه جدید خود منتقل 

کنید.
سرویس های  در  را  خود  تصاویر  می توانید  کار  این  برای  شما 
مختلفی نظیر Drive، دراپ باکس و سایر سرویس ها ذخیره 
کنید اما به نظر می رسد که استفاده از سرویس جدید گوگل با نام 
Photos در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد زیرا این سرویس 
به شما امکان این را می دهد که بتوانید تصاویر نامحدودی را با 
کیفیت عالی ذخیره کنید و البته برای اندروید و iOS نیز منتشر 

شده است.
1- نسخه iOS اپلیکیشن Photos را دانلود کنید.

2- در حین نصب، برنامه از شما سوالی در خصوص اینکه آیا 
تهیه شود خواهد  پشتیبان  فایل  تصاویر شما  از  می خواهید 

پرسید که می بایست این قابلیت را فعال کنید.
3- در این حال تصاویر شما شروع به آپلود شدن خواهند کرد که 
این موضوع می تواند حجم قابل توجهی از ترافیک اینترنتی شما 

را مصرف کند.
از طریق دستگاه  اتمام رسید،  به  آپلود تصاویر  زمانی که   -4
اندرویدی خود وارد عمل شوید و برنامه Photos را از طریق گوگل 

پلی دانلود کنید.
5- بعد از عملیات مربوط به نصب برنامه، شما قادر خواهید بود تا 

تمام تصاویر خود را در آن جا مشاهده و استفاده کنید.

البته شما می توانید این کار ها را از طریق کامپیوتر نیز انجام 
دهید، برای انجام این کار به صورت زیر وارد عمل شوید:

1- آی فون و گوشی اندرویدی خود را از طریق کابل USB به 
کامپیوتر متصل کنید.

 My Computer 2- در کامپیوتر ویندوزی خود، وارد قسمت
شوید.

3- در این حین شما قادر خواهید بود تا دو دستگاه جدید را در 
بخش Portable Devices مشاهده کنید که یکی از آن ها حافظه 
آی فون و دیگری حافظه دستگاه اندرویدی شماست )اگر قادر 
نیستید که این دو دستگاه جدید را مشاهده کنید می بایست 

اقدام به نصب درایور گوشی ها نمایید.(
4- حافظه آی فون را در یک پنجره جدید اجرا کنید.

5- حافظه دستگاه اندرویدی خود را در یک پنجره دیگر باز کنید.
6- در پنجره مربوط به حافظه آی فون تصاویر در پوشه ای تحت 
عنوان DCIM قرار گرفته اند که می توانید تصاویر خود را در آن 

محل مشاهده کنید.
7- حال به سادگی می توانید تصاویر خود را انتخاب و کپی کرده 
و به حافظه دستگاه اندرویدی که اکنون در یک پنجره مجزا اجرا 

کرده اید، انتقال دهید.

چگونه موسیقی ها را انتقال دهیم؟
شما همچنان می توانید از طریق روش قدیمی موسیقی ها را از 
دستگاهی به دستگاه دیگر انتقال دهید و البته این کار به مراتب 
ساده تر از آپلود موسیقی ها بر روی Google Play Music است. 
البته انجام چنین کاری باعث خواهد شد که بتوانید تمام آن 
موسیقی ها را در کامپیوتر خود نیز داشته باشید. اکنون فرض 
می کنیم که شما در آی فون خود از iTunes استفاده می کنید. 

حال از طریق آن یک موسیقی را دانلود کنید.
بعد از انجام این کار از طریق Google Music Manager وارد 
 Google Play Music عمل شوید و تمام موسیقی های خود را در
آپلود کنید که این باعث خواهد شد موسیقی های مورد نظر شما 
در تمام دستگاه های اندرویدی تان همگام شوند. اما مشکل 
اصلی این است که اگر فایل دانلود نشده باشد، شما می بایست 
در حین پخش آن مقداری دیتا )ترافیک( مصرف کنید، پس 
مطمئن شوید که فایل ها را برای استفاده آفالین دانلود کرده 

باشید. برای انجام این کار ها به صورت زیر وارد عمل شوید:
خود  کامپیوتر  برای  را   Google Music Manager برنامه  -1

دانلود کنید.
2- برنامه را نصب و اجرا نمایید.

 Upload songs to عنوان  تحت  گزینه ای  حال  این  در   -3
Google Play وجود دارد که می بایست در این بخش گزینه 
iTunes را انتخاب کنید و تنظیمات اولیه را نیز پشت سر بگذارید.
4- در این هنگام منتظر باشید تا برنامه تمام موسیقی های شما را 

در Google Play Music آپلود کند.
باقی کار ها به عهده خودتان است!

بدون شک انتقال اطالعات از گوشی قدیمی به اسمارت فون 
جدید )iOS به اندروید( کار خسته کننده ای است و ما نیز در 
این مقاله برخی از راه های انجام چنین کاری را آموزش دادیم 
خصوص  در  شما  که  باشید  داشته  توجه  نکته  بدین  باید  اما 
اپلیکیشن های خود می بایست به صورت دستی وارد عمل شوید 
و نسخه اندرویدی آن ها را یافته و بر روی دستگاه جدیدتان نصب 
کنید، زیرا هیچ راهی برای انتقال برنامه ها از iOS به اندروید وجود 

ندارد.
عالوه بر این شما می بایست تمام اسناد و فایل های خود را به 
صورت دستی در سرویس های ابری آپلود کنید تا بتوانید به 

سادگی آن ها را در دستگاه اندرویدی خود دانلود نمایید.
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امیر یاوندحسنی
نویسنده گزارش ویژه:

در اولین استارتاپ ویکند همدان چه گذشت؟
شروع روز اول

بعد از ظهر یک روز تابستانی حول و حوش ساعت 16.30 بود 
که به همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، رسیدم. چیزی که 
از همان ابتدابرایم خیلی جذاب آمد این بود که در همدان همه 
مسیرها به میدان امام )ره( ختم می شد. در واقع نقشه منحصر به 
فرد و دوار شهر همدان این ویژگی خارق العاده را رقم زده بود. به 

قول یکی از دوستانم در همدان گم نمی شوی!!!
استارتاپ ویکند  اولین  برگزاری  محل  به  پرس وجو  کمی  با 
همدان یعنی، مجتمع شهیدآوینی )همدانی ها به آن تئاتر شهر 
می گویند!( رسیدم. به سبک و سیاق بیمارستان ها یک خط زرد 
را به راهنمایی نگهبان مجتمع دنبال کردم تا به ورودی سالن 

برگزاری مراسم رسیدم.
پس از معرفی خودم و اینکه به عنوان خبرنگار ماهنامه دانشجویار 
شدم.  وارد  سالن  به  آمده ام،  مراسم  خبری  پوشش  جهت 
شرکت کنندگان در حال مطرح کردن ایده هایشان بودند. ظاهرا 
در استارتاپ ویکندها رسم بر این است که هرکسی ایده ای دارد 
 Present در مدت 60 ثانیه به توضیح آن و به اصطالح فرنگی اش

کردن آن ایده می پردازد.
در استارتاپ ویکند، پس از اینکه ایده ها مطرح شد، آن ها را به رأی 
می گذارند و شرکت کنندگان، ایده های برتر را انتخاب می کنند. 

پس از مشخص شدن ایده های برگزیده، افرادی که ایده هایشان 
برگزیده شده  مأمور به تشکیل تیم هایشان برای شروع یک رقابت 
جهت پرورش ایده شان در طول سه روز برگزاری رویداد می شوند. 
وجود  کنندگان  شرکت  و  ایده  صاحبان  بین  در  مطلوبی  جو 
داشت. عده ای با شوق بسیار به طرح جزئیات ایده هایشان برای 
شرکت کنندگان می پرداختند و عده ای هم در سکوت ترجیح 
داده بودند مهارت های افراد موردنیازشان را روی یک کاغذ نوشته 

و منتظر شوند شرکت کنندگان به سراغشان بیایند!
خالصه اینکه تیم ها شکل گرفتند و پس از آشنایی با یکدیگر 

آماده پرورش ایده تیم شان در این رقابت پرهیجان شدند.
چیزی که بیش از هرچیز یک شوک حسابی به قلب من )نگارنده 
مطلب( وارد کرد این بود که پس از پایان مراسم روز اول وقتی 
صحبت از محل اسکان من به میان آمد و جویای آدرس محل 
رزرو  را  اسکانتان  محل  خودتان  مگر  که  گفتند  شدم  اقامتم 
نکرده اید؟ که البته با بال بال زدن های اینجانب و پیگیری های 
برادرانه دوست خوبم پرهام محمدعلیزاده )از مسئولین برگزاری(

و برادر ظهیری عزیز، این مورد به خوبی و خوشی حل شد!
پایان روز اول/
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راستش را بخواهید همدان اینقدر زیبا بود که بی خیال خستگی 
راه شوم و نتوانم قید همدان گردی را بزنم. بنابراین همان شب پس 
از پرس وجو از همدانی های عزیز فهمیدم که ظاهرا در شب های 
همدان جایی به باصفایی تپه عباس آباد نمی توان پیداکرد. این 
بود که به همراه سه تن از شرکت کنندگان استارتاپ ویکند به بام 
همدان رفتیم و دقایقی کوتاه را در هوای خنک و دلچسب آن جا 

به تماشای همدان نشستیم.
شروع روز دوم

در ابتدای روز دوم رویداد،حول وحوش ساعت 8 صبح بود، که 
از منتورهای )مربیان( استارتاپ ویکند در  مجتبی فرهانچی، 
جمع شرکت کنندگان و در راهروی محل برگزاری رویداد، اقدام 

به تشریح بوم مدل کسب و کار کرد.

جمع  از حضور آن تایم )به موقع( و مدیریت زمان او حظ فراوان 
برد؛ چرا که در عین حضور شرکت کنندگان خبری از مسئولین 

برگزاری رویداد نبود!
البته ذکر این نکته ضروری است که بعدها کاشف به عمل آمد که 
مسئولین عزیز برگزاری، درتمام این  مدت در طبقه پایین محل 
رویداد در حال تدارک فضای کار گروهی تیم ها و هم چنین میز 
سرو صبحانه بودند! بگذریم؛ پس از سرو صبحانه و درحالیکه 
بوم مدل کسب وکار به همه تیم ها داده شده بود تا براساس ایده 
خودشان آن را تکمیل کنند، منتورها نیز در میان تیم ها به توضیح 

تخصصی تر آن می پرداختند و مشکالت را برطرف می کردند.

بام همدان - تپه عباس آباد
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در اولین تصویر ایمان داوودیان، مدیر پروژه کانون کارآفرینان 
ایران را در حال تشریح جزئیات بوم مدل کسب وکار برای تیم 

باریاب می بینیم.

 MVP در تصویر باال نیما رحیمی را درحال توضیح نحوه تدوین
برای تیم iPlan می بینیم.

حال  در  که  شاهمرادی  فرید  به  می شود  مربوط  سوم  تصویر 
توضیح نحوه تکمیل بوم مدل کسب وکار به تیم بیاهمدان است.

تالش تیم ها در بررسی ایرادات ایده هایشان و یافتن راه حل هایی 
جهت بهبود آن ها چیزی بود که مرا به وجد می آورد.

چیزی که من از استارتاپ ویکند یاد گرفتم این است: تالش، 
تالش و بازهم تالش! شما باید بی وقفه در زمانی کوتاه به صورت 
هماهنگ و تیمی تالش کنید تا بتوانید ایده خود را پرورش 
داده و وارد بازار کسب وکار شوید. این رمز موفقیت هر تیمی در 

استارتاپ ویکند است.
تقریبا به پایان روز دوم رویداد استارتاپ ویکند رسیده ایم. اکثر 
تیم ها بوم مدل کسب وکار خود را تکمیل کرده اند و به عنوان مثال 
تیم تابلوروان تا حد زیادی از فاز عملی ایده خود را نیز پیاده سازی 
کرده است. به هر حال تیم ها فردا در عین خستگی یک روز کار 
تیمی مداوم، لحظه های آخر  را هم به کار ادامه می دهند چرا که 

فردا موعد برداشت زحماتشان است.
در نهایت روز دوم استارتاپ ویکند هم به پایان رسید.

پایان روز دوم/

منتورهای استارتاپ ویکندهمدان
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شروع روز سوم
سوم  روز  می خواهد  بلندی  همت  بخواهید  را  راستش 
استارتاپ ویکند را که با خستگی مفرط دو روز گذشته  همراه 
حساسیت  اما  کنید.  شروع  صبح  ساعت 8  راس  شده است، 
رقابت بعالوه ی حجم باالی کار و زمان کم باعث می شود بتوانید 
قید خواب مطبوع صبح گاهی را زده و در کنار هم تیمی هایتان 

برای اتمام کارتان حاضر شوید.
روز سوم، وقتی به محل برگزاری رویداد رسیدم، دیدم که همه 
تیم ها در تب وتاب جمع بندی نهایی ایده شان هستند. بعضی از 
تیم ها MVP خود را تکمیل کرده اند و برخی هنوز در حال انجام 
مراحل نهایی هستند. منتور ها بازدید های تکمیلی خود را انجام 
می دهند. تیم ها قرار است تا ساعت 3 بعدازظهر کارهایشان را 
جمع بندی کرده و برای دمو )ارائه ای پیش از ارائه اصلی( حاضر 

شوند. 
در این بین اما حضور غافلگیرانه داوران و مشاهده عملکرد تیم ها 
و بررسی بوم کسب وکارشان هیجان کار را دوچندان کرده و همه 

را به تب وتاب انداخته است. 
در اوج داغی رقابت، برخی دست از سلفی گرفتن برنمی دارند و 

به ثبت خاطرات کمک می کنند.
راستش را بخواهید خود من هم عالقه ی وافری به این کارشان 

نشان می دهم و تقریبا پای ثابت عکس هایشان هستم!
وقت سرو ناهار فرا می رسد. خود من شاهد بودم که یکی از افراد 
تیم باریاب حین خوردن ناهاربه صورت هم زمان با لپ تاپش به 

طراحی  نیز می پرداخت.
سرانجام ساعت 3 بعد ازظهر فرارسید و تیم ها آماده ارائه دمو به 

منتورهای استارتاپ شدند. 
یکی دیگر از مرسومات استارتاپ ویکند ارائه کار هر تیم به داوران 
در مدت زمان 5 دقیقه است. هر تیم در این مدت زمان فرصت 
دارد تا ایده خود را برای تیم داوری تشریح داده و از روندکاری و 

سطح پیاده سازی ایده اش در این دو روز سخن بگوید.
در تصویر زی دمو تیم iPlanرا مشاهده می کنید. نیما رحیمی با 
گرفتن زمان به سمت ارائه دهنده در مدیریت زمان 5 دقیقه ای به 

او کمک می کند.

فرید شاهمرادی - میالد احرامپوش
 در حال تست کار تیم تابلو روان
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پس از ارائه دموی تمام تیم ها نوبت به برگزاری مراسم اختتامیه 
شده است.  برپا  غوغایی  افراد  تک تک  دل  در  می رسد. 
برای  را  استارتاپ ویکند  فلسفه  دیگر  یک بار  داوودیان  ایمان 
شرکت کنندگان توضیح می دهد. او همچنین گله می کند از 
دوستانی که لفظ استارتاپ را به جای استارتاپ ویکند به کار 
می برند. یادم می آید میالد احرام پوش هم صبح روز اختتامیه 
در مقایسه بین لفظ استارتاپ و استارتاپ ویکند مثال جمعه و 

جمعه بازار را آورد!
ایمان داوودیان در ادامه با قرعه کشی اولین تیمی که قراربود 

ایده خود را پرزنت کند را مشخص کرد. تیم بیا همدان!

ایده تیم بیاهمدان یک سایت گردشگری بود که پیشنهادات 
خوبی را در قالب پکیج هایی به گردشگران و بومیان شهر همدان 

ارائه می داد. 
 appsaz تابلوروان، باریاب و ،iPlan پس از تیم  بیا همدان تیم های

به ترتیب از ایده خودشان برابر هیئت داوران دفاع کردند.
ارائه ها که تمام شد هیئت داوران برای تصمیم گیری نهایی به 
مدت 30 دقیقه به بررسی ایده ها پرداخت. شرکت کنندگان هم 
در این مدت پذیرایی شدند و تا می توانستند با هم سلفی گرفتند!

اما نوبت به اعالم نتایج رسید.

iPlan :تیم سوم

تیم دوم: تابلوروان

و اما تیم اول: اپ ساز

در این رقابت تیم های بیاهمدان و باریاب هم به ترتیب چهارم و 
پنجم شدند.

از طرف تیم برگزاری استارتاپ ویکند همدان هدایایی به تیم های 
شرکت کنندگان  کلیه  به  تهران  فنی  مجتمع  طرف  از  و  برتر 

هدایایی به رسم یادبود اهداشد.
پایان روز سوم/

هیئت داوران استارتاپ ویکند همدان
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عکس دسته جمعی استارتاپ ویکند همدان

تیم برگزاری  استارتاپ ویکند همدان

یادگاری با بچه های بیا همدان
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۱۰ درسی که کارآفرینان باید بیاموزند

محسن موالیی نسب
نویسنده

شروع کارآفرینی قدم گذاشتن در مسیری طوالنی و پر از چالش 
است.در این مسیر پر از موانع مختلف میتوان با توجه به تجربیات 
گذشتگان و شکست هایی که شرکت های نوپا متحمل شده اند 

احتمال موفقیت را افزایش داد و از اشتباهات رایج در این مسیر
پیشگیری نمود. در این مقاله 10 درسی که باید از شکست 

استارتآپ ها اموخت آورده شده اند.
درس اول: ایده محصول را با مشتریان اعتبار سنجی کنید

یک ایده در مرحله اول بسیار درخشان و تهییج کننده به نظر می 
رسد و کارآفرین را ترغیب می کند تا بر روی آن سرمایه گذاری 
نموده و محصولی را روانه بازار نماید. اما در بسیاری از موارد به 
با شکست  کارآفرینان  نمیخرد  را کسی  اینکه محصول  دلیل 
مواجه میشوند.باید با طرح دقیق بازار یابی و تحقیق بازار تمام 
نظرات مشتریان احتمالی و هدف را جمع اوری و به خوبی در 
خصوص نیازشان به محصول تحلیل نمود و به هر نشانه ای که 
میتواند از عدم نیاز مشتری به محصول خبر دهد به خوبی توجه 
نمود.بنابر این مسئله تنها سرمایه گذاران نیستند و به نظر اغلب 
کارآفرینان شکست خورده مهمترین کسانی که باید به نظرات 

انها توجه کنید مشتریان هستند.
شرکای  و  کاری  تیم  همکاران،  اهمیت  درک  دوم:  درس 

تجاری
یکی از مسائلی که در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد تیم 
سازی و انتخاب شرکا است. معموال افراد بر مبنای دوستی و نه 
شناخت حرفه ای و تخصصی با هم برای تاسیس یک استارتاپ 
همراه می شوند و یا اینکه کار را به تنهایی پیش میبرند. نکته قابل 
تامل این است که بسیاری از کارآفرینان موفق به اهمیت این 
موضوع اذعاندارند که نمیتوانند همه کارها را به تنهایی صورت 

دهند و نیاز به یک و یا چند شریک و همکار مناسب دارند.
ضرب المثل ایرانی میگوید جنگ اول به تر از صلح اخر است 
بنابر این در ابتدای مسیر و برای انتخاب شرکا ی خود سختگیر 

باشید و افراد را به راحتی همراه خود نکنید بلکه خوب در مورد 
خصوصیات اخالقی و هماهنگی خودتان با انها مطالعه کنید تا 
بعد از رسیدن به موفقیت با آنها دچار مشکل نشوید و یا در شرایط 

سخت تنها نمانید.
اگر به این مسله خوب دقت نکنید میتواند منجر به مشکالت 
متعددی شود که تا مرز انحالل و تعطیلی کسب و کار شما پیش 

میرود.
درس سوم: تالشگر و مهاجم باشید

بسیاری از کسب و کار های نوپا به دلیل اینکه مدیران انها منتظر 
مشتریان میمانند با شکست مواجه میشوند. در حقیقت در بازار 
رقابتی امروز باید به سراغ مشتریان بروید و خدمات و کاال ها خود 
را عرضه کنید و با فشار منطقی و عقالنی سعی کنید محصول 
خود را عرضه کنید. در حقیقت اتفاقی که در ایران بسیار میبینیم 
این است که بسیاری از صاحبان مشاغل و کسب و کار های نوپا 
تهاجمی عمل نمیکنند و به گونه ای کسر شان خود میدانند که 
خودشان را به مشتریان بالقوه شان عرضه کنند در صورتی که با 
یک تماس تلفنی و عرضه خدمات میتوانند مشتری را در اتخاذ 
تصمیم نهایی برای انتخاب انها از بین رقبا کمک کنند و پشتکار 

و تعهد خود را نشان دهند.
درس چهارم: بدانید که تامین منابع مالی زمان گیر هستند
بسیاری از موسسان استارتاپ ها براورد های دقیقی از زمان 
تامین منابع مالی ندارند و ان را بسیار زودتر از مان واقعی تخمین 
وام  دریافت  برای  ایرانی  های  شرکت  مثال  عنوان  به  میزنند. 
از بانک ها با یک زمان 6 تا 9 ماهه مواجه هستند که در عمل 
این زمان را کوتاه تر از مقدار واقعی تخمین میزنند نتیجه این 
امر آن است که هزینه های متعددی که یک کسب و کار دارد 
را نمیتوانند پرداخت کنند و از سوی دیگر به درامد کافی هم 
دست پیدا نکرده اند و نتیجه این امر ضرر های بزرگ و شکست 
است.بنابراین قبل از شروع کس بو کار زمان مناسب برای تامین 

به نقل از ماهنامه
کارآفرین ناب
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منابع مالی و سناریو های مختلف را در نظر بگیرید. سناریو های 
مختلف کمک میکنند تا در صورت شمست یک مسیر تامین 

مالی بتوانید مسیر های دیگر را دنبال کنید.
درس پنجم: درامد ها را واقع بینانه پیش بینی کنید

در بسیاری از طرح های کسب و کار میبینید که تعداد محصول 
فروخته شد اعداد بسیار تهییج کننده ای هستند اما در عمل 
مشاهده می شود که این تعداد هرگز فروخته نمیشود و مشتری 
به میزان مورد انتظار از محصول استقبال نیمکند. در حقیقت 
بازار  غربال  و شناخت درست  یابی  بازار  اصول  اساس  بر  باید 
محصول و یا خدمت خود بدانید که چه تعداد مشتری را باید به 
صورت واقعی انتظار داشته باشید.در بسیاری موارد انتظارات 

شما براورده نمیوشند.
درس ششم: ترسیم یک چشم انداز بلند مدت

برای دست  اند که  از کارآفرینان موفق تصریح کرده  بسیاری 
یابی به موفقیت نیاز به یک چشم انداز بلند مدت دارید.شما 
باید در ابتدای شروع کسب و کار چشم اندازی وسیع برای کار 
خود در نظر بگیرید که در صورت توسعه کسب و کار مسیر را گم 
نکنید و بتوانید بر اساس ان چشم انداز پیش بروید و به نیاز ها و 
خواسته های مشتریانتان چاسخ بدهید و این چشم انداز قابل 
اصالح وبهبود است اما وجود ان در ابتدای راه برای شناخت 
مسیر اصلی بسیار مهم و حیاتی است. بسیاری از کسب و کار 
ها وقتی رشد میکنند دچار نوعی سردرگمی میشوند و این امر 
منجر به انتخاب مسری های نادرست توسط موسسان می شود 

که نتیجه ای جز شکست ندارد.
درس هفتم: پول باد آورده

ضرب المثل ایرانی میگوید باد اورده را باد میبرد. باید توجه 
داشت که گاهی عرضه یک مخصول به دلیل نو بودن و عدم 
شناخت بازار در مراحل ابتدایی منجر به فروش بسیار زیاد و درامد 
باال میشود و این پول باد اورده می تواند شرکت را در خود غرق 
کند. پول های هنگفت میتوانند مدیران شرکت را به این نتیجه 
برسانند که هرچه بسازند و به بازار عرضه کنند اگرچه نواقصی 
داشته باشد باز هم فروش خواهد رفت و این امر موجب شکست 
میشود جرا که مردم بعد از فروکش کردن خواسته اولیه دیگر 

محصول ناقص و با کیفیت پایین را نمیخرند.
درس هشتم: محصول منحصر بفردی ارائه کنید

 در دنیای رقابتی امروز که به شدت پویا است کارآفرینان نیمتوانند 
محصولی را ارئه کنند که بکر بوده و رقیبی نداشته باشد.اما می 
توان پروسه های جدیدی را با الگو برداری از نمونه های موفق 
از  زیاد  پیروی  محصول  ارائه  در  کرد  دقت  باید  نمود.  ارائه  را 
نمونه های عام پسند و شبیه شدن به این نمونه ها باعث موفقیت 

نیست و منجر به هدر رفتن سرمایه و زمان میشود.بهرت است 
بر ساخت محصول خودتان و کیفیت ان تمرکز کنید نه به شبیه 
بودن به نمونه های موفق. اتفاقی که در نمونه های استارتاپ 
فناوری اطالعات ایرانی می افتد این است که مدت ها زمان و 
مبالغ زیادی صرف خرید قالب ها و پوسته های شبیه به سایت 
های خارجی مشود بدون توجه به توان و پشتیبانی سرور ها 
برای ترافیم و یا ویژگی های الزم برای ارئه خدمت و نتیجه چیزی 

نیست جز شکست چون همه چیز ظاهر نیست ....
درس نهم: به یاد داشته باشید ساختن یک کسب و کار 

فرایندی مستمر است
یک شرکت استارتاپ محصول و یا خدمت جدید را به بازار عرضه 
میکند اما اگر بر مبنای این محصول و برای ادامه آن کسب و کاری 
طراحی و مدیریت نکنید خیلی زود محصول نابود می شود.یک 
کسب و کار بخش های متعددی دارد مانند طراحی محصول، 
تولید، ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان، کانال های توزیع ف 
تبلیغات و بازار یابی و فروش و خدمات پس از فروش آیا برای اینها 
برنامه ای دارید؟ اگر برنامه تان فقط ایجاد یک محصول است باید 

بدانید که در مسیر شکست گام برمیدارید.
درس دهم: یک سرمایه گذار مناسب بیابید

بسیاری از جوانان ایرانی با مشکل تامین سرمایه مواجه هستند. 
در ایران روش های تامین منابع مالی محدود به سرمایه های 
های  گرانت  صورت  به  دولتی  مالی  های  حمایت  شخصی، 
های  سرمایه  خصوص  در  است.  بانکی  های  وام  و  پژوهشی 
شخصی شما میتوانید ازادی بیشتری داشته باشید اما میزان این 
سرمایه ها محدودند. در خصوص مورد دوم مسیر دریافت این 
گرانت ها برای شرکت ها یتجاری بسیار طوالنی و تقریبا میتوان 
گفت فاقد اثر بخشی مناسب هستند چرا که در زمان مناسب و 
به سهولت در اختیار نیستند. در خصوص وام های بانکی نیز با 
توجه به پروسه طوالنی اخذ وام ها معموال این منابع قابل برنامه 
ریزی نیستند. بنابر این یافتن سرمایه گذاران خصوصی مناسب 
که بر روی ایده شما سرمایه بگذارند بسیار مهم است و از یافتن 
انها مهم تر این است که بتوانید افراد مناسب را بیابید افرادی که 
کسب و کار شما را بشناسند و با چالش ها موانع و نقاط قوت 
و ضعف ان انا باشند تا در مواقع لزوم بتوان به راحتی مسائل را 
با آنها در میان گذاشت و به نتیجه مطلوب رسید.بسیاری از 
استارتاپ ها در مراحلی که نیاز به تزریق سرمایه از سوی سرمایه 
گذار داشته اند به دلیل مشخص نبودن روند ها و استاندارد ها و 
زمانبندی ها و عدم درک درست سرمایه گذار با مشکل اساسی 

مواجه شده و شکست خورده اند.

http://www.softgozar.com


ماهنامه تخصصی دانشجویار | شماره هفتم | مردادماه 1394  43

چگونه به افراد استارتاپ مان انگیزه دهیم؟
هنگامه فرخی
نویسنده

ترجمه و خالصه از مرکز آموزش 
و مشاوره کارآفرینی
)setka.ir( ستکا

را  تیم  یا هدایت یک  راه اندازی کسب  وکار  تاکنون تجربه  اگر 
داشته  باشید به خوبی با اهمیت انگیزه در کار تیمی آشنائید. 
انجام  انگیزه دارد، می تواند کارهای بزرگی  افرادش  تیمی که 
دهد. به قول بزرگی، »خیلی سخته با کسی بجنگی که هرگز 
تسلیم نمی  شه.«اگر از کارآفرینان موفق یا حتی ناموفق بپرسید، 

خواهندگفت:
 راه اندازی کسب  وکار بسیار سخت است. این بار سنگین هم بر 
دوش کارآفرین است و هم بر دوش اعضای تیم اش. اگر تیم یک 
استارتاپ انگیزه کافی برای تحمل این سختی  ها را نداشته باشد، 

نباید توقع داشت که موفقیت چندانی حاصل شود.
در این مقاله در نظر داریم چند ابزار کاربردی برای انگیزه دادن 
به شما معرفی کنیم. کتاب  های بسیاری در مورد روش  های 
انگیزه  بخشی وجود دارد که می  توان از آن  ها برای مطالعه بیش 

تر استفاده کرد.
نظریه انتظار

یکی از بهترین نظریاتی که در زمینه انگیزه وجود دارد، نظریه 
انتظار )Expectancy Theory( است. ما تجربیات موفقی در به 
کارگیری این نظریه داشته  ایم. این نظریه بیان می کند که افراد 
رفتار  دارند،  اقدامات خود  پیامدهای  از  که  انتظاری  براساس 
می کنند. این نظریه سه عامل را برای انگیزه  بخشی مطرح می  
کند. نکته مهم این است که در این سه عامل ادراک افراد اهمیت 
دارد؛ یعنی به طور مثال وقتی در مورد ارزشمندی کار صحبت 
می کنیم، مهم ادراک افراد از ارزشمندی کار است. ادراک افراد 
می تواند با واقعیت تفاوت کند، ولی باید توجه داشته باشیم که 
افراد براساس ادراک شان رفتار می کنند و نه براساس آن  چه در 

واقعیت است.
ارزشمندی کار: اگر َنفس کار و نتایج آن از نظر افراد با ارزش 
داشت.  خواهند  آن  اجرای  برای  تری  بیش  انگیزه  باشد، 
ارزشمندی کار بستگی به ترجیحات و ارزش  های فردی دارد؛ اما 
چگونه می توان ادراک افراد از ارزشمندی کار را تغییر داد؟ چگونه 
می توان کاری کرد که افراد احساس ارزشمندی بیش تری کنند؟ 
برای این کار باید ابتدا خصوصیات فرد را بشناسید. برای برخی 
افراد ُپر هیجان بودن و تکراری نبودن کار از مهم ترین معیارهای 
ارزشمندی کار است. به این افراد باید سعی کنیم تا جایی که 
مقدور است کارهای تکراری ندهیم، یا اگر کار تکراری می دهیم 
با اضافه کردن مواردی به کار، آن را از حالت تکراری بودن بیرون 
آوریم؛ مثاًل اگر یک بازاریاب تلفنی را یک روز به بازاریابی حضوری 

بفرستید.
بعضی افراد آموزش برایشان خیلی ارزشمند است و دوست دارند 
کاری کنند که در آن رشد داشته باشند. یک ایده ی خوبی که 
در یکی از شرکت  ها دیده ام، ایده ی جلسات هم  آموزی بود. در 
این جلسات به صورت هفتگی یکی از اعضای تیم در مورد هر 

موضوعی که تمایل داشت به بقیه آموزش  هایی ارائه می داد.
انتظار: عامل دیگری که در این نظریه مطرح شده، انتظار است. 
انتظار به این معناست که فرد تا چه اندازه احساس می کند اگر 
تالش کند می تواند در نهایت خروجی موفقی داشته باشد و به 
عملکرد خوبی دست یابد. این موضوع از دو جنبه قابل بحث 
است.  خود  درونی  قابلیت  های  به  اعتماد  اول  جنبه  است. 
حتمًا شما هم با افرادی روبرو بوده اید که به قابلیت  های درونی 
خودشان اعتماد ندارند. در اینجا نقش کارآفرین ایجاد اعتماد به 
نفس است. به اعضای تیم خود بازخورد دهید که کار خود را بهتر 
انجام دهند. در فرآیند انجام کار مانند یک مربی در کنار آن  ها 

باشید. بر نقاط مثبت شان تکیه کنید.
جنبه دوم جنبه بیرونی است. برای مثال اگر قرار است کار تیمی 
انجام شود، اگر سایر اعضای تیم همکاری نکنند، نمی توان توقع 
داشت که در نهایت تیم خروجی خوبی داشته باشد. کارآفرین 
باید فضای کاری، شرایط تیم و مواردی از این دست را نیز در نظر 
داشته باشد. سعی کنید همه  ی امکانات را برای موفقیت تیم 
فراهم کنید. حتی گاهی ممکن است در ترکیب تیم دستکاری 

کنید.
سودمندی: در این جا پاداش مطرح می  شود. این معیار بررسی 
می کند فرد تا چه میزان باور دارد که اگر عملکرد خوبی داشته 
و خروجی مورد انتظار را برآورد کند، پاداش خواهد گرفت. این 
عامل تا حدود زیادی محیطی است و با عدالت رابطه تنگاتنگی 
دارد. پاداش الزامًا پاداش مادی نیست. به تشویق  های لفظی 
توجه داشته باشید، مسیر شغلی افراد را ترسیم کنید و به آن  ها 
بگوئید. حقوق و دستمزد را با معیارهای مناسب و عادالنه طراحی 
کنید. قول  های واقعی به اعضای تیم تان بدهید و قول  هایتان را 
برآورده کنید. استارتاپی را می  شناسیم که بنیانگذارش به علت 
عدم وفاداری به قول  هایش یکی از بهترین نیروهای خود را از 
دست داد. نیروهای خوب مهم  ترین سرمایه  های یک شرکت 

هستند و نباید به راحتی آن  ها را از دست داد.
نظریه انتظار از معتبرترین و کاربردی  ترین نظریه  های انگیزشی 
است. در مورد عوامل آن فکر کنید و سعی کنید متناسب با 
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کارهایی که برای اعضای تیم تان تعریف می کنید، آن ها را در 
نظر بگیرید. در ادامه توصیه  هایی دیگر برای افزایش انگیزه 

خدمت تان ارائه می کنیم.
فرد مناسب را انتخاب کنید

"روزولت" می گوید: »بهترین مدیر کسی است که این مهارت را 
دارد تا برای هر کاری فرد مناسب را انتخاب کند و به اندازه کافی 
می  تواند بر خودش مسلط باشد تا در حین انجام کار از سر راه 

او کنار برود.«
برخی کارآفرینان فکر می کنند کار آن  ها این است که کارمند 
استخدام کنند و سپس وی را به شکل دلخواه در بیاورند. این 
تفکر اشتباه است. شما باید فرد مناسب را پیدا کنید و سپس 
محیطی فراهم کنید تا این فرد به باالترین سطح عملکرد خود 
دست یابد. انتخاب  های نادرست می  تواند هزینه  های باالیی 
برایتان داشته باشد. ممکن است پس از شش ماه که روی یک 
فرد وقت گذاشتید و به وی آموزش  های الزم را دادید، متوجه 

شوید که او برای این کار مناسب نیست.
احتمااًل با کتاب از »خوب تا عالی« آشنا هستید. این کتاب 
یکی از کتاب  های بسیار مفید مدیریتی است که ترجمه خوبی 
نیز برای آن شده است. در این کتاب این مطلب این  گونه بیان 
شده است: »افراد مناسب را سوار اتوبوس کن، افراد نامناسب را 
از اتوبوس پیاده کن و سپس افراد مناسب را در صندلی مناسب 

بنشان.«
یکی از دالیلی که افراد انگیزه کافی برای کار ندارند، این است که 
مناسب آن کار نیستند. مثاًل اگر فردی می  خواهید که طراحی 
تبلیغات را برای شما انجام دهد، این فرد باید فردی خالق و با 
حوصله باشد. برخی از کارآفرینان را دیده  ام که به قضیه استخدام 
نیرو چندان که باید اهمیت نمی دهند. استخدام یک کار بسیار 
مهم و البته پیچیده است. حتمًا قبل از استخدام، به ویژگی  های 

شخصیتی و فنی فردی که نیاز دارید، توجه کنید.
احساس تعلق به افراد بدهید

انسان موجودی اجتماعی است. طرز فکر و احساس ما درباره ی 
خودمان تا حد زیادی به نگرش و احساسی که تصور می کنیم 
دیگران نسبت به ما دارند وابسته است. این موضوع یکی از 

موضوعات مهم در روانشناسی است. اگر فرد احساس کند که 
مورد قبول اطرافیانش به خصوص مدیر و همکارانش نیست، 
مضطرب خواهد شد. این اضطراب به شدت انگیزه و عملکرد 
افراد را پایین می  آورد. فضایی ایجاد کنید که افراد خود را عضوی 
فعال و مهم بدانند. تمام اعضای تیم شما باید احساس کنند که 
فرد مهمی هستند. باید تأثیر خود را ببینند و بدانند. باید متوجه 

شوند که در خروجی کار تأثیر دارند.
جلسات اجتماع  سازی برگزار کنید

از یکی از اساتید نکته  ای در مورد سبک زندگی مردم کشورهای 
اسکاندیناوی یاد گرفتیم. مردم این کشورها ساعت کاری خیلی 
باالیی ندارند؛ شاید حدود  7 ساعت در روز، ولی عملکرد بسیار 
خوبی دارند و زمان کار بسیار باانگیزه هستند و همین موضوع 
موجب شده ساعت مفید کاری باالیی داشته باشند. یکی از 
کارهایی که این مردم انجام می  دهند، قرارهای اجتماع  سازی 
است. در این قرارها که در یک ساعت مشخص و هر روز انجام 
می  شود، افراد در یک رستوران، کافی  شاپ یا البی محل کار 
حاضر شده و به گفت  وگو با یکدیگر می  پردازند. در این جلسات 
صحبت  های غیر کاری ردوبدل می  شود. افراد جویای حال هم 
می  شوند و با همدیگر چیزی می  خورند. این جلسات بعضًا یک 
یا دو ساعت طول می  کشد. شاید برای شما هم عجیب باشد 
که این افراد در میانه  ی روز یکی دو ساعت وقت خود را صرف 
چنین کاری می کنند، ساعاتی که می توانست صرف کار کردن 
شود. واقعیت این است که اگر افراد در ساعات کاری خود انگیزه 
کافی داشته باشند در ساعات محدود می  توانند نتایج بزرگی را 

داشته باشند.
مسئله انگیزش یکی از مسائلی است که در فرآیند راه  اندازی 
یک استارتاپ حتمًا با آن مواجه خواهید شد. برخی کارآفرینان 
جوان را دیده  ایم که به این مسائل چندان اهمیت نمی  دهند و 
تمرکزشان را بر روی مسائل فنی می  گذارند. اما واقعیت این است 
که اگر همین مسائل به درستی با آن  ها برخورد نشود، می تواند 
حتی یک استارتاپ را از هم بپاشاند. مطمئن باشید که با یک 
سری تغییرات کوچک در این زمینه می  توانید به نتایج بزرگی 

دست یابید.با انگیزه و انگیزه  بخش باشید.
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بسیاری از افراد به جای فعالیت در یک مجموعه اداری، چه 
دولتی و چه خصوصی، ترجیح می دهند که برای خودشان 
از افراد در اصطالح فریلنسر گفته  کارکنند. به این دسته 
انجام  از طریق  را  فریلنسر ها معموال درآمد خود  می شود. 
پروژه هایی که جذب کرده اند و در منزل و یا دفتر شخصی شان 
انجام می دهند بدست می آورند. در ادامه 37 نکته کلیدی در 
رابطه با موفقیت در فریلنسیگ آورده شده است. با ما همراه 

باشید.

در . 1 را  دستمزد  از  بخشی  که  بخواهید  جدید  مشتریان  از 
ابتدای کار پرداخت کنند تا زحماتتان به باد نرود.

 در ابتدای کار ذکر کنید که هرگونه سفارش اضافی در حین . 2
کار مشمول هزینه جداگانه خواهد شد و هزینه اولیه تنها در 

مورد قرارداد اولیه خواهد بود.
 به غریزه تان اعتماد کنید! تا زمانی که مشتری ای را به خوبی . 3

نشناخته اید، از هر شیوه پرداختی ناشناخته ای اجتناب 
کنید.

 همیشه زمان واقع گرایانه ای برای انجام کارها در نظر بگیرید.. 4
هیچگاه بیش از حد سفارش نگیرید و کارها را دیرتر از موعد . 5

مقرر تحویل ندهید. این کار باعث می شود که مشتریان دیگر 
با شما همکاری نکنند.

به . 6 داشتید،  ویدئویی  کنفرانس  یا  تماس  مشتریان  با  اگر 
لباسی که پوشیده اید و زبان بدنی که استفاده می کنید، 

توجه داشته باشید.
 تاخیر در صدور فاکتور باعث می شود که مشتریان شما را . 7

فردی ناکارآمد تلقی کنند.

 کارکردن به صورت فری لنسینگ به شما آزادی های ویژه ای . 8
می بخشد! از این آزادی ها به نحو احسن استفاده کنید.

  انتقاد و بدگویی نسبت به رقابت موجود در عرصه کاری تان . 9
شیوه نامناسبی برای پیشبرد کارتان خواهد بود.

شما ارباب زمان خود هستید! برنامه ریزی خوبی برای آن . 10
داشته باشید.

  شما قادر هستید با هوشمندانه تر و جدی تر کار کردن درآمد . 11
خود را افزایش دهید.

 تازه مسافرت رفتید؟ باز هم می توانید بروید! چون رئیسی . 12
وجود ندارد که به شما نه بگوید.

ببینید. . 13 تدارک  خود  برای  کار  اتاق  در  را  مناسبی  فضای 
میتوانید از میز تحریرهای کمجا استفاده کنید تا فضای 

زیادی از منزل را اشغال نکند.
مرز . 14 و  شوید  قائل  تمایز  فراغت  زمان  و  کاری  زمان  بین   

مشخصی را با همسر و فرزندانتان تعیین کنید.
 بهترین حالت نشستن در مقابل کامپیوتر این است که . 15

مانیتور درست در مقابل شما و هم سطح با چشمانتان باشد.
16 . ِ کارتان را به فامیل و دوستان معرفی کنید. شاید دوست 

دوست ِ پسرخاله تان به بهترین مشتری شما بدل شود.
فضای . 17 شبکه ای  بازاریابی  برای  مکان ها  بهترین  از  یکی 

مجازی است.
همیشه بعضی سفارش ها و بعضی کارفرماها هستند که به . 18

شما احساس بدی می دهند. به غریزه تان اعتماد کنید و 
بگویید: نه!

زمانی که یکی از کارفرماهایتان مشکل ساز از آب درآمد، . 19
سعی کنید با انتظارات او کنار بیایید و رابطه مثبتی با او 

شادی حسن پور
نویسنده

37 نکته طالیی در فری لنسینگ
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برقرارکنید.
اگر بتوانید از مشتریان رضایت مند گواهی نامه خوبی . 20

در مورد کارتان دریافت کنید، یک قدم از سایر رقبا پیش 
خواهید بود.

از مشتریانی که کارشان را به دقیقه آخر موکول کرده اند و از . 21
شما کار فوری می خواهند، هزینه بیشتری دریافت کنید.

 به دوستانتان به طور واضح بگویید که اگرچه شما در خانه . 22
کار می کنید، اما اینطور نیست که هر وقت دلشان خواست 

بتوانند به خانه تان بیایند.
سعی کنید بخش اعظمی از کارتان را در زمان های آرام و . 23

بی هیاهو انجام دهید تا وقتی که خانه شلوغ تر می شود، 
کار سبک تر و فشار کاری کمتری داشته باشید.

  پس اندازی برای روزهای سخت داشته باشید تا اگر روزی . 24
سفارش های کمتری داشتید، از نگرانی پس نیفتید!

 حیطه های نزدیک به حیطه شغلی تان را نیز بیاموزید تا . 25
بتوانید از آنها نیز کسب درآمد کنید )به عنوان مثال اگر 
نیز  را  ویراستاری  دوره های  می توانید  هستید،  مترجم 

بیاموزید(.
یک فریلنس موفق نیازمند میزان کارایی باالیی است؛ پس . 26

از آفت های کارایی دوری کنید.
تحویل کارها زودتر از موعد مقرر مشتریان را تحت تاثیر قرار . 27

می دهد.
اگر رزومه کاملی داشته باشید می توانید در این بازار کار . 28

شلوغ به موفقیت برسید.

مشتریان خود را حفظ کنید: حفظ مشترین فعلی تالش . 29
و هزینه کمتری نسبت به ایجاد مشتریان جدید می طلبد.

آن رشته می تواند . 30 به متخصصان  برخی کارها  واگذاری 
میزان کارایی شما را در آن حیطه های بخصوص افزایش 
دهد )به عنوان مثال، اگر نویسنده هستید، می توانید تایپ 

نوشته هایتان را به یک تایپیست حرفه ای بسپارید(.
شبکه های اجتماعی به شما کمک می کند تا با مشتریان . 31

جدید آشنا شوید، اما این شبکه ها آفت های بزرگ کارایی 
شما نیز محسوب می شوند؛ بنابراین استفاده از آنها را به 

حداقل برسانید.
سعی کنید به طور منظم به چشم و مغزتان استراحت . 32

بدهید تا با شادابی بیشتری به کارتان ادامه دهید.
همه از کلمه »رایگان« خوششان می آید. پس چرا بخش . 33

کوچکی از کارتان را به صورت رایگان برای مشتریان انجام 
نمی دهید؟

با مدیریت جدی زمان می توانید با آفت های کارایی خود . 34
مبارزه کنید.

شخصیت تان را در میان شیوه های بازاریابی تان بگنجانید.. 35
یک فری لنسر خوب ارزش خود را می داند و تنها به خاطر . 36

پیروزی در رقابت و به دست آوردن مشتری قیمت ها را به 
نصف کاهش نمی دهد.

هر از چندگاهی پروموشن های خاص و تخفیفاتی ارائه . 37
دهید! این کار باعث افزایش سطح کار و در نتیجه درآمد 

می شود.

دانشجویار
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، به اشتراک بگذارید، جایزه بگیرید!

#
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۹ استارتاپی که از مرگ حتمی به موفقیتی عظیم دست یافتند

محسن وفانژاد
نویسنده

و  کوچک  استارتاپ  هزاران  سال  هر   
سراسر  در  مختلف  افراد  توسط  بزرگ 
جهان شکل می گیرد. برخی از آن ها 
در  و  آورند  نمی  دوام  بیشتر  ماه  چند 
مدت زمانی اندک به مرز ورشکستگی 
می رسند و برخی دیگر با قدرتی فراوان 
راه خود را به سوی صدر جدول باز می 

کنند.
شاید برخی از استارتاپ های دهه 70-
رسیده  جایی  به  اکنون  میالدی   80
باشند که تک تک ما آن ها را ستایش 
آنطور  همیشه  داستان  اما  کنیم  می 
که ما فکر می کنیم پیش نمی رفته. 
مدیرعامل ها اخراج می شدند و شرکت 
به جایی می رسید که دیگر راهی جز 
اعالم ورشکستگی باقی نمی ماند اما 
با چه جاللی در  ببینید که  باید  حاال 
حال فروش محصوالت خود هستند و 

چه پول ها که پارو نمی کنند.
نمونه  دو  جابز  استیو  و  ماسک  ایالن 
اند  بوده  موفقی  های  مدیرعامل  از 
چندان  اوضاع  روزگاری  اگرچه  که 
مساعدی نداشتند اما حاال شرکت های 
شان در مسیری گام نهاده که حداقل تا 

دهه ها نام شان به نیکی یاد می شود.

اپل
های  بازگشت  ترین  بزرگ  از  یکی  اپل 
تاریخ تکنولوژی است. موسس آن، استیو 
جابز، سال 1985 از شرکت اخراج شد و 
طی 12 سال غیبت جابز، اپل به جایی 
رسید که فاصله ای با اعالم ورشکستگی 
نداشت. به همین سبب، مدیران تصمیم 
 1997 سال  در  دوباره  را  جابز  گرفتند 
استخدام کرده و وی نیز با سرمایه گذاری 
اپل  مایکروسافت،  دالری  میلیون   150
را دوباره زنده کرد. آخر همان سال، اپل 
iMac را معرفی نمود و پس از دو-سه سال 

شرکت را به سوددهی رساند.
SpaceX تسال و

بحران  با  همزمان   ،SpaceX و  تسال 
اقتصادی در سال 2008، به مشکل مالی 
شدیدی برخوردند. ماسک در مصاحبه 
ای با بلومبرگ گفت: »من می توانستم 
تسال یا اسپیس اکس را انتخاب کنم یا 

پولی که برایم باقی مانده بود را میان هر دو 
تقسیم کنم«. SpaceX به عنوان تیر آخر 
خود با ناسا تماسی برقرار کرد تا اگر امکان 
اش وجود داشته باشد همکاری ای میان 
شان شکل بگیرد و این استراتژی جواب 
ناسا،  دالری  میلیارد   1.6 قرارداد  داد. 

SpaceX را کامال نجات داد.
حال  در   SpaceX که  زمان  همان  در 
سقوط بود، Tesla ماهانه 4 میلیون دالر 
ناقابل ضرر می داد. به جای انتخاب یکی 
از آن ها، قرارداد 1.6 میلیاردی با ناسا، 
تسال  داد.  افزایش  را   SpaceX سرمایه 
نیز با درخواست وامی بزرگ، 20 میلیون 
گفتمان  از  پس  کرد.  جویی  صرفه  دالر 
بسیار با سرمایه گذاران اش، وی درست 
در شب کریسمس سال 2008، زمانی 
که تسال دیگر تقریبا ورشکسته شده بود، 

شرکت اش را زنده نگه داشت.
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Airbnb
Airbnb در سال 2008 توسط سه نفر 
که ایده اجاره ی خانه و تفرجگاه ها از 
طریق اینترنت را داشتند تاسیس شد. 
به  چندان  زمان  آن  در  گذاران  سرمایه 
این ایده اعتقادی نداشتند و درخواست 
بار   7 شرکت،  موسس  چسکی،  برایان 
توسط سرمایه گذاران مختلف رد شد تا 
این  به Y Combinator رسیدند.  اینکه 
استارتاپی که سرمایه گذاران عالقه ای به 
آن نداشتند، حاال ارزشی معادل 25.5 

میلیارد دالر دارد.

Blogger
که  نبود  نفری  اولین  ویلیامز  اوان  شاید 
اما  کرد  استفاده  را  بالگینگ  عبارت 
 ،2000 سال  در   Blogger تاسیس  با 
می توان وی را بنیان گذار وبالگ نویسی 
دانست. سرویس وی هیچگونه درآمدزایی 
نداشت و یک سال بیشتر طول نکشید تا 
بالگر سقوط کند و کارمندان اش اخراج 
شوند. بدون هیچ کارمندی، بالگر سر پا 
ماند و ویلیامز سعی نمود تا با یافتن راهی 
واقعی  شرکت  یک  آوردن،  در  پول  برای 
سرویس  گوگل   ،2002 اواخر  بسازد. 
بالگر را با مبلغ گزارش شده 60 میلیون 
دالر خرید. 13 سال بعد، بالگر هنوز زنده 

و پویاست. ویلیامز سپس در نقش گیری و 
توسعه توییتر و Medium نیز تالش های 

بسیار نمود

Evernote
تصمیم   2008 سال  در  فیل لیبین 
گرفت تمام کارکنان خود را اخراج کرده 
از  پیش  بار  یک  ببندد.  را   Evernote و 
اینکه به رختخواب برود، حوالی ساعت 
3 صبح ایمیل خود را چک کرد و نامه ای 
از یک شخص سوئدی را یافت. این آقای 
و  بود  شده   Evernote عاشق  سوئدی 
می خواست روی کمپانی سرمایه گذاری 
وی،  دالری  هزار   500 سرمایه  با  کند. 
Evernote هیچگاه به طور کامل بسته 
نشد و حاال ارزشی معادل 1 میلیارد دالر 

دارد.

Pandora
تیم  توسط   1999 سال  در  پاندورا 
وسترگرن تاسیس شد و تا پیش از ترکیدن 
حباب دات کام توانست اندکی سرمایه به 
دست آورد. اما به هر حال هر منبعی یک 
روز به اتمام می رسد و پول وسترگرن هم 
تمام شد. وی با این رویکرد پاندورا را اداره 
کرد که اگر کسی به رایگان کار می کند 
می تواند بماند و اگر نمی تواند اخراج 

است. استراتژی او جواب داد و پاندورا در 
سال 2011 عرضه عمومی شد.

Intuit
در سال Intuit ،1985 تمام سرمایه خود 
را از دست داد و هیچ درآمدی هم کسب 
پرداخت  به کارکنان  نمی کرد. حقوقی 
نمی شد و لوازم اجاره ای از جمله مبلمان، 
میز و کامپیوترها نیز پس فرستاده شدند. 
امید  با  کارکنان  از  برخی  حال  این  با 
را  کردن  کار  رایگان  صورت  به  آینده  به 
ادامه دادند. زمانی که Quickbook ها 
عرضه شدند، کمپانی هم دوباره به مسیر 

پیشرفت خود بازگشت.

IBM
سیری   IBM میالدی،   90 دهه  اوایل 
وحشتناک را پیش گرفته بود و قرار بر این 
شد که شرکت به چندین واحد عملیاتی 
کوچک تبدیل شود. لو گرشتنر، در روز 
دروغ آپریل سال 1993 به سمت ریاست 
کمپانی رسید و یکی از بهترین بازگشت 
های ممکن را برای IBM رقم زد. پس از 
اخراج تعداد کثیری از کارمندان و کسب 
درآمد از طریق فروش برخی دارایی ها، 
گرشتر نقشه ی پیشین را منحل کرد و 

همه تحت پرچم IBM متحد شدند.
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سالم؛ در این قسمت از ماهنامه معموال در رابطه با روش های 
یا  و  کامپیوتر  ی  رشته  در  کسب شده  تخصص  از  درآمدزایی 
مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد در این حرفه صحبت 
می کنیم. در آخرین شماره، یعنی شماره 6 ماهنامه، بانک های 
اطالعاتی رو بررسی کردیم، اما در این شماره با توجه به ایجاد 
تغییرات بنیادین در آموزش ها و ظاهر وب سایت تصمیم داریم 
نحوه ی کسب درآمد متخصصین از گروه دانشجویار رو خدمتتون 
عرض کنم. ان شاالله نقطه ی عطفی باشه برای درآمدزایی بیشتر 
و ورود به بازار کار توسط شما و سعی میکنم نوشته رو به صورت 

عامیانه و صریح بیان کنم.
برای ورود به بازار کار و کسب درآمد مهمترین عامل موثر داشتن 
کافی  اندازه ی  به  باید  ابتدا  یعنی  است،  کار  فن  و  تخصص 
تخصص کسب کنید و سپس با رعایت مسائل مربوط به بازاریابی 

و ... آماده ورود به بازار کار شوید.
برای کسب تخصص و یادگیری باید چیکار کنیم؟

از نظر ما 3 راه وجود دارد که بتوانید به یک متخصص تبدیل 
شوید: اول، آموزش دیدن در آموزشگاه های حضوری و نشستن 
سر درس اساتید. دوم، کارآموزی در یک شرکت معتبر و استفاده از 
تجربیات اهل فن و سوم، استفاده از منابع آموزشی غیرحضوری 

است. هر کدام از این راه ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. 
دغدغه ی  همیشه  کالس،  در  حضور  یعنی  اول  راه  مورد  در 
پیداکردن یک آموزشگاه حرفه ای با استاد حرفه ای و کاربلد وجود 
داشته و معموال کمتر آموزشگاه ها به جذب اساتید حرفه ای اقدام 
می کنند و اگر این کار انجام بشودهزینه های میلیونی از هنرجوها 
دریافت می شود. با این حال اگر استاد حرفه ای وارد کالس بشود 
و شما به عنوان هنرجو هزینه کنید به دلیل گزینش نشدن 
هنرجوها با وجود 2 نفر هنرجوی ضعیف سطح علمی کالس به 
شدت افت خواهد کرد و بازدهی آن برای شما جهت ورود به بازار 
کار به شدت پایین می آید. عالوه بر این مواردی همچون زمان بر 
بودن، هزینه رفت و آمد و ... همگی از معایب این راه حل است. 
اما در عین حال دارای مزایایی چون ارتباط مستقیم با استاد، رفع 
اشکاالت توسط استاد در حین آموزش، ملزم بودن به یادگیری 

در صورت وجود تعهد به استاد در کالس و ... وجود دارد.

در راه کار دوم یعنی کارآموزی در یک شرکت معتبر تنها مشکلی 
بودن  و  شرکت ها  این  توسط  شما  گزینش  روست،  پیش  که 
متخصص دلسوز در شرکت برای انتقال تجربیات است که در 
صورت بودن این مورد و به قول معروف اگر در شرکت هدف اگر 
بیگاری کشیدن نباشد مطمئنا بازدهی خیلی خوبی برایتان 
خواهد داشت. با این حال باز هم با وجود دانشگاه و رفت و آمد 

و... از مشکالت این راه کار است.
در  آموزشی  فیلم های  قالب  در  امروزه  که  سوم  راه کار  اما  و 
سایت های مختلف به شدت در حال رشد است، مورد تاکید و 

تایید ماست.
از  استفاده  یعنی  روش،  این  مشکل  عمده ترین  گذشته  در 
فیلم های آموزشی، آکادمیک بودن آن بود. یعنی فقط به موارد 
تئوری و دانشگاهی پرداخته می شد و معموال موارد عملی در 
آموزش دیده نمی شد که باعث به نتیجه نرسیدن هنرجویان بعد 
از مشاهده آموزش بود. ایده ی اولیه ی دانشجویار هم به خاطر 
وجود این کاستی بود. دانشجویار سعی کرد که با جذب افراد 
متخصص در زمینه ی انجام پروژه در بازار کار و تجربیات چند 
ساله ی موسسین سایت در بازار کار این کاستی را برطرف کند. با 
وجود آموزش های پروژه محور که مخاطب بعد از درک موارد اولیه 
با ایجاد پروژه به صورت قدم به قدم، از ابتدایی ترین مراحل تا 
مرحله ی پایانی پروژه را درک می کند و می تواند مشاهده کند که 
یک پروژه از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود، پروژه هایی 

که به صورت ناب بحث بازار کار هستند را می آموزد.
اما مشکل اساسی که در  سایت های آموزشی مشاهده می شود، 
با مدرس و فرد کاربلد برای رفع  نبودن امکان ارتباط هنرجو 
مشکالت است. تیم دانشجویار از اولین روزهای کار خود سعی 
در رفع این مشکل داشته و در حال حاضر با توجه به باال بودن 
تقاضاها در قالب جدید و سیاست های جدید سایت، تدبیری 
اندیشیده شده که برنامه ی زمانبندی حضور مدرسین در سایت 
منتشر شود تا همیشه در حین آموزش بتوانید با ایشان ارتباط 
به رفع  و  استفاده کنید  از تجربیاتشان  باشید،  برخط داشته 

مشکالت آموزشی تان بپردازید. ادامه دارد...

پل ورود به بازارکار

علی اصغر تقی زاده
نویسنده
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دست پخت گوگل، پویا و سریع!
GO بررسی زبان برنامه نویسی 

عرفان اکبری منش
نویسنده

قسمت هفتم:
آرایه ها

آرایه ها عناصری با شماره های متوالی هستند و جهت ذخیره 
داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. هر آرایه می تواند بیش از 1 
مقدار را در خود نگهداری نماید. آرایه برای هر عضو یک اندیس یا 

index در نظر می گیرد که کلید آرایه نیز گفته می شود. 
نمونه ای از تعریف آرایه 

var abc [3]string

abc نمونه ای از یک آرایه است که از 3 رشته تشکیل شده است.
برنامه زیر را بنویسید و اجرا کنید :

package main
import “fmt”
func main() {
         var abc [3]string
         abc[0] = “a”
        fmt.Println(abc)
}

پس از اجرا خروجی به شکل زیر خواهد بود:
[a     ]

همانطور که مشاهده می کنید آرایه ای که تعریف  کردیم دارای 
3 عضو است که مقدار a را به عضوی که دارای اندیس 0 است 
اختصاص دادیم و در خروجی دو اندیس باقی مانده از آرایه به 
دلیل اینکه از نوع رشته هستند مقدار خالی گرفته اند. در آرایه ها 
اندیس ها از 0 شروع می شوند؛ یعنی در این آرایه ی 3 عضوی 
اندیس های ما شامل 0 و 1 و 2 هستند. همیشه شماره اندیس 

آخرین عضو یکی کمتر از تعداد عضوهای آرایه است. 
مثالی دیگر از آرایه ها

func main() {
         var numbers [4]int8
         numbers[10 = [0
         numbers[20 = [1
         numbers[30 = [2
         numbers[40 = [3
        var sum int0 = 8 
        for i := 0; i < 4; i++ {
               sum += numbers[i]
        }
        fmt.Println(sum)
}

خروجی عدد 100 است. این برنامه مجموع مقادیر درون اعضای 
آرایه را به خروجی می برد. 

در برنامه باال آرایه ای با نام numbers از نوع int8 با 4 عضو تعریف 
کردیم و سپس به ترتیب مقداردهی عناصر را انجام دادیم. 

در مرحله بعد متغیری با نام sum از نوع int8 تعریف می کنیم 
و به آن مقدار اولیه 0 می دهیم. سپس یک حلقه با شرط کمتر 
به  مربوط  مقدارهای  و  می کنیم  ایجاد  آرایه  اعضای  تعداد  از 
اعضای آرایه را با مقدار قبلی متغیر sum جمع می کنیم که در 

نهایت مجموع مقادیر درون متغیر sum ذخیره می شود و آن را به 
خروجی می بریم.

را  آرایه  تعداد عضوهای  اینکه  دلیل  به  نکته: در شرط حلقه 
می دانستیم عدد 4 را قرار دادیم اما روش بهتر این است که از 
ببریم. شما  بهره  قرار می دهد  ما  اختیار  در   Go که امکاناتی 
می توانید به جای قراردادن تعداد اعضا از تابع زیر استفاده کنید. 
len(numbers)

شرط حلقه را به شکل زیر تغییر دهید: 
; i < len(numbers);

کوتاه تری  راه  از  می توانید  آن  مقداردهی  و  آرایه  تعریف  برای 
استفاده نمایید:

shorter := [5]int{50 ,40 ,30 ,20 ,10}

و اما روشی دیگر: 
Shorter := [5]int {  
         10,
         20,
         30,
         40,
}

نکته: توجه داشته باشید که در انتها نیز عالمت , را قرار دهید. 
همانطور که در باال مشاهده می کنید پس از عدد 40 عالمت 
, قرار گرفته است و شما نیز می بایست این سینتکس و نحوه 

دستوری را رعایت نمایید. 
Slices 

یک slice مشابه آرایه  است با این تفاوت که طول slice می تواند 
متغیر باشد و نیازی به تعیین آن در ابتدای تعریف نیست.

 slice نمونه ای از تعریف
var abc []string

تنها تفاوت میان آرایه abc در مرحله قبلی و اسالیس abc در این 
مرحله در نبودن طول درمیان براکت است. در این بخش abc با 

طول 0 ایجاد می شود.
 make تابع از  بایست  دارید می   slice اگر قصد ساختن یک

استفاده کنید: 
abc := make([]string, 3)

با این دستور اسالیس abc با طول 3 از نوع string ایجاد کرده ایم. 
همچنین شما می توانید پارامتر سوم را اضافه کنید که نشانگر 

ظرفیت آن است. 
روش دیگر ایجاد اسالیس به شکل زیر است: 

abc := []string{“a”, “b”, “c”}
newArr := abc[0:2]

قبل از عالمت :  نشانگر نقطه شروع و بعد از آن نشانگر نقطه 
پایانی است. 
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هک ها ونفوذهای متعدد طی سال های اخیر ما را با یک واقعیت 
روبه رو کرده است و آن اینکه کلمه عبور )Password( به تنهایی 

سیستم امنیتی ضعیفی است.
مشکل آنجاست که ترکیب حروف به تنهایی می تواند به سادگی 
قابل دستیابی باشد به خصوص از طریق روش هایی چون ایمیل 

آلوده.
برای چندین  از یک پسورد  اینکه مردم عموما  از طرف دیگر 
برای دزدیدن  را  حساب خود استفاده می کنند راه ساده تری 

اطالعات آنها ایجاد می کند.
به گزارش آی تی ایران، حاال اما اوضاع در حال تغییر است و 
شرکتها به دنبال روش های جایگزینی برای پسورد هستند. در 
زیر نمونه ای از تکنولوژی هایی که شرکتها مشغول جایگزینی آنها 

با پسورد هستند را ذکر می کنیم.
امواج مغزی به جای پسورد

استفاده از امواج مغزی به جای پسورد کمی ترسناک به نظر 
می رسد اما واقعیت این است که امواج مغزی می تواند جایگزین 

مطمئنی برای پسوردهای امروزی باشد.
دریافت  به  قادر  که  سنسورهایی  از  استفاده  با 
electroencephalograms )به اختصار EEGs( یا همان امواج 
مغزی هستند کامپیوترها می توانند هویت یک فرد را مشخص 

کنند.
از 45  نیویورک  در   Binghamton دانشگاه دانشمندان  اخیرا 
داوطلب برای آزمایش میزان امواج مغزی آنان در برابر پاسخ به 

یک کلمه یکسان بهره گرفتند.
و  کردند  ضبط  را  داوطلبان  از  هرکدام  مغز  واکنش  محققان 
مشخص شد که کامال با هم متفاوتند. این اطالعات بعدا توسط 
یک سیستم کامپیوتری مورد تحلیل قرار گرفت و کامپیوتر با 

دقت 94 درصد هویت هرکدام از اشخاص را مشخص کرد.
محققان این دانشگاه این سیستم جایگزین پسورد را » اثر مغز« 
)چیزی مثل اثر انگشت( نام گذاری کردند اما واقعیت این است 
که آنها نخستین کسانی نبودند که به چنین یافته هایی دست 

یافته است.

در سال 2013 محققان مدرسه اطالعات دانشگاه برلی تجربه 
مشابهی را انجام دادند و سپس یک هدست 200 دالری ابداع 

کردند که قادر به خوانش امواج مغزی بود.
آنها نام این سیستم را پسورد ذهن نامیدند. تا پیش از این هم 
محققان دیگری به چنین نتایجی رسیده بوند اما تا قبل از این 
ثبت امواج EEG نیازمند سنسورهای گران قیمتی بود. حاال با 
ارزان شدن این سنسورها امکان بهره گیری از امواج مغزی به 

جای پسورد فراهم شده است.
ضربان قلب به جای پسورد

شرکت کانادایی Nymi یک دسبتند دیجیتالی را تولید کرده 
که فقط با یک ضربان قلب کار می کند. یعنی از ضربان قلب 
دستبند  این  برای  می توان  نفر  یک   electrocardiogram یا 

دیجیتالی استفاده کرد.
این دستگاه از طریق بلوتوث با سایر تجهیزات مانند گوشی 
هوشمند یا لپ تاپ ارتباط برقرار کرده و هویت شخصی که این 

دسبتند را پوشیده تایید می کند.
شرکت Nymi اخیرا اعالم کرده که از این دسبتند می تواند برای 
یک تبادل مالی استفاده کرد. کاربر با نزدیک کردن دستبند به 

ترمینال پرداخت می تواند چیزی را خریداری کند.
از طریق خود  نه  تعیین هویت  اینجا  این استکه که در  نکته 
دستبند ) چیزی که مثال در ساعت اپل دیده ایم( بلکه وابسته 
به یک ضربان قلب مشخص است. بنابراین حاال این هم روش 

دیگری برای عبور از پسوردهاست.
صدا به عنوان پسورد

صدا به عنوان یک ویژگی خاص راه دیگری است که شرکتها به 
دنبال استفاده از آن برای تعیین هویت هستند. اوایل ماه جاری 
بانک آلمانی ING اپلیکیشنی را منتشر کرد که بر مبنای استفاده 

از صدای کاربر به جای درج رمز ورود است.
کاربران می توانند با استفاده از شناسایی صوتی از طریق این 
اپلیکیشن وارد حساب بانکی خود شده و پول انتقال دهند یا 
حساب خود را چک کنند. این بانک این سیستم را بر اساس 
ارایه   Nuance شرکت  صدای  تشخیص  سیستم  تکنولوژی 

 چهار تکنولوژی که جایگزین پسورد  می شوند

محمد اکبری عظیمیان
نویسنده
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داده است.
تفاوت نوع و شکل بیان هر شخص به مراتب پیچیده تر از آن است 
که بتوان آن را با کپی برداری دور زد و به همین دلیل جایگزین 

مناسبی برای پسوردهای امروزه محسوب می شود.
اما ماجرای تحلیل صوتی ورای استفاده از صدای خود شخص 
است.هفته گذشته تیمی از محققان انستیتو تکنولوژی فدرال در 
زوریخ ابزاری ارایه دادند که » اثبات صوت« نام دارد که می تواند 
از  بسیاری  در  اکنون  هم  )که  مرحله ای  دو  پسورد  عنوان  به 
سرویس های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد( قرار داده شود.

اساس این سیستم بر تجزیه تحلیل صدای محیطی است که شما 
یک بار آن را در هنگام ایجاد حساب به سیستم وارد کرده  اید. بعدا و 
در هنگام نیاز دوباره وقتی صدای محیط را به سیستم می فرستید 
)مثال میکروفن گوشی را برای چند ثانیه باز نگاه می دارید( صدای 
محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت وجود همان 
نویزها و صداهای محیطی )مثال داخل یک اتاق( اجازه عبور صادر 

می شود.

چهره به جای پسورد
استفاده از ابزار شناسایی صورت البته سالهاست در بازار وجود 
دارد اما در این سالها بهبودهای زیادی پیدا کرده و به آرامی وارد 

بازار امنیت می شود.
 Windows مایکروسافت در ویندوز 10 امکانی قرار داده به نام
Hello که در زمان ورود کاربر به سیستم می توان با استفاده از 
پسوردی  دیگر  دوربین دستگاه  از طریق  تصویر چهره  دریافت 
را وارد نکرد. به مرور این سیستم راه  حل های محکم تری را برای 
شناسایی چهره ارایه داده که مثال از طریق یک عکس نتوان آن را 
 RealSense فریب داد. هم اکنون اینتل سیستم شناسایی تصویر
3D camera را داخل برخی از دستگاهها قرار داده که حتی عمق 

یک تصویر را می توانند اندازه بگیرند.
گوگل هم سیستم تشخیص چهره را در دستگاه های اندرویدی 
خود قرار داده که می توان مرحله ورود به تبلت یا گوشی اندرویدی 
را از طریق آن به راحتی انجام داد اما این سیستم به مراتب از 

دوربین های infrared امنیت کمتری دارد.

#Daneshjooyar
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، به اشتراک بگذارید، جایزه بگیرید!

http://www.softgozar.com


ماهنامه تخصصی دانشجویار | شماره هفتم | مردادماه 1394  55

به جرات می توان گفت که ویندوز 7 سیستم عامل بسیار خوبی 
برای کاربران دسک تاپ بود.اما خب جهان به سمت گجت های 
لمسی پیش رفت و مایکروسافت مجبور به تغییر.تغییری که با 
هدف تجربه سیستم عامل محبوب مایکروسافت بر روی دستگاه 
های لمسی با ویندوز 8 ارائه گردید.اما به نظر می رسید که ویندوز 
8 ، بیش از حد به سمت این گونه دیوایس ها پیش رفته بود ، 
تا جایی که تصور کنیم مایکروسافت فراموش کرده که کاربران 

اصلی این سیستم عامل سیستم های دسک تاپی هستند !
تغییر دسکتاپ در ویندوز 8 مانند توهینی به کاربران بود و ویندوز 
10 درخواست عذرخواهی مایکروسافت برای این اتفاق است. 
در هسته ویندوز 10، مجموعه ای از بهترین امکانات ویندوز 7 
و ویندوز 8 قرار داده شده است، این امکانات شامل دسکتاپ 
می شوند.  ویندوز 8  لمسی  جنبه های  از  بعضی  و   7 ویندوز 
تعجبی ندارد که مایکروسافت این نسخه از ویندوز را سیستم 
عاملی جدید و آشنا معرفی می کند. استفاده از ویندوز 10 با 
ماوس و کیبورد راحت و استفاده از آن با صفحه لمسی حتی بهتر 
است. منوی استارت سیاه است، و قابلیت های جدید همچون 
منشی مجازی کورتانا و مرورگر Edge زندگی جدیدی به ویندوز 
داده است. مایکروسافت این سیستم عامل را به عنوان »ویندوز 
به عنوان یک سرویس« ارائه کرده است و این به آن معنی است 
که این سیستم عامل هیچ وقت کاماًل کارش تمام نمی شود و 
همیشه در حال تغییر و بروزرسانی است. و مهم تر از آن، ویندوز 
10 ثابت می کند که آرزوی مایکروسافت، این که یک سیستم 
عامل واحد بتواند در کامپیوتر ها، تبلت ها و گوشی ها کار کند، در 

حال به وقوع پیوستن است.
حاال که نسخه نهایی ویندوز 10 منتشر شده ، فرصت خوبی 
است که با نگاهی عمیق به این سیستم عامل به بررسی آن 

بپردازیم.در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.
خالصه

ویندوز 10 یک قدم ایده آل برای مایکروسافت است، که آن هم 
جمع کردن بهترین قسمت های ویندوز 7 و 8 در یک جا است. 
با قابلیت های جدیدی مانند کورتانا و Edge، بهبودهای زیاد 

رابط کاربری دسکتاپ و آپگرید رایگان مایکروسافت، این نسخه 
از ویندوز برای هر کسی که از ویندوز استفاده می کند سیستم 

عاملی است که ارزش امتحان کردن را دارد.
ما مایکروسافت را به خاطر تغییراتی که در ویندوز 8 انجام داده 
بود سرزنش نمی کنیم. نوآوری و در عین حال پایبند بودن به 
تاریخچه ای چند دهه ای سخت است. و تا آن جایی که با سیستم 
عامل ها سر و کار داریم، رابط کاربری ویندوز یکی از قدیمی ترین 
رابط های کاربری است و هسته اصلی طراحی آن به سال 1995 
باز می گردد. اما یکی از مشکالت اصلی ویندوز 8 این بود که در 
زمانی که هنوز بیشتر مردم در حال استفاده از کیبورد و ماوس 
بودند این نسخه از ویندوز برای صفحه های لمسی طراحی شد. و 
عالوه بر این طوری طراحی شد که استفاده از این ویندوز را برای 
کاربرانی که از صفحه لمسی استفاده نمی کردند سخت تر کرد. 
اما در حال حاضر لپ تاپ هایی با صفحه لمسی، و دستگا ه های 
چند منظوره مانند Surface رایج تر شده اند، و نوآوری های لمسی 
ویندوز 8 االن کارآمدتر به نظر می رسد. اما با توجه به نظرات 
منفی ای که طی سه سال گذشته در مورد ویندوز 8 بیان شده 
بود مایکروسافت تصمیم گرفت که از اول شروع کند. )هنوز دلیل 
واضحی وجود ندارد که چرا مایکروسافت نام »Windows9« را 
برای ویندوز جدیدش انتخاب نکرد، اما ما دوست داریم این طور 
فکر کنیم که مایکروسافت می خواست تا جای ممکن خود را از 

ویندوز 8 دور کند.(
شروع

قبل از این که به قسمت های مهم ویندوز 10 برسیم، باید فرآیند 
آپگرید را بررسی کنیم. اگر بخواهیم کوتاه بگوییم، آپگرید به 
ویندوز 10 فرآیندی بی دردسر است. روزهایی که باید ساعت ها 
از وقت مان و کمک متخصصان ویندوز را صرف آپگرید می کردیم 
گذشته اند. مایکروسافت هر بار فرآیند آپگرید ویندوز را آسان تر 
کرده است، در ویندوز 7 و 8 نیز همین اتفاق افتاد، اما با ویندوز 
10 این فرآیند از همیشه آسان تر است. اگر در حال حاضر کاربر 
 Get Windows« ویندوز هستید، فقط کافی است که روی اپ
Reserve Your Free Up-« کلیک کنید و system tray 10« در

آیدا صالحی
نویسنده

آخرین سرباز

نگاهی عمیق به سیستم عامل ویندوز ۱۰ مایکروسافت
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grade« را انتخاب کنید تا به صف انتظار بپیوندید. اگر این اپ 
را مشاهده نمی کنید مطمئن شوید که ویندوزتان آپدیت است. 
مایکروسافت تصمیم گرفته است که ویندوز 10 را در ابتدا برای 
آزمایش کنندگان Insider خود منتشر کند که این فرآیند از 29 
جوالی شروع شده، پس ممکن است مجبور باشید قبل از این که 

بتوانید ویندوز خود را آپگرید کنید کمی منتظر بمانید.
بیشتر ما از داخل نسخه قبلی ویندوز این آپگرید را انجام خواهیم 
داد، اما اگر مایل باشید می توانید توسط یک هارد اکسترنال 
یا درایو USB سیستم خود را بوت کنید و بقیه مراحل را انجام 
دهید. کل فرآیند نصب، بسته به تنظیمات تان، بین 20 تا 40 
دقیقه طول خواهد کشید، و بیشتر آن بدون نیاز به دخالت شما 

خواهد بود.
بعد از این که فرآیند نصب تمام شد از شما خواسته می شود که 
شخصی سازی های مورد نظر خود را انجام دهید و با استفاده از 
اکانت کاربری مایکروسافت تان وارد شوید. در یک سیستم مدرن 
با درایو دیسک سخت SSD، ویندوز 10 عمومًا در زمانی بین 
10 تا 15 ثانیه، تقریبًا به همان اندازه ی ویندوز 7 یا 8 لود خواهد 
شد. )اگر هنوز یک درایو SSD ندارید، االن بهترین زمان برای 
خرید آن است.( احتمااًل صفحه ورود برایتان آشنا خواهد بود. 
اما اگر سیستم شما از Windows Hello پشتیبانی می کند، 
یعنی سنسور اثر انگشت، اسکنر چشم یا دوربین اینفرارد دارد 
می توانید  اینتل(،   RealSense 3D دوربین  مانند  )دوربینی 
بالفاصله توسط تایید هویت زیستی وارد شوید. دستگاه های 
زیادی با قابلیت پشتیبانی از Windows Hello در حال حاضر 
وجود ندارند، دستگاه های کمی نیز که این قابلیت را دارند شامل 
Lenovo Think- و Dell Inspiron 15 5548، HP Envy 15t
این  به دموهایی که در  توجه  با  اما  Pad Yoga 15 می شوند، 
زمینه مشاهده کرده ایم به نظر می رسد که این قابلیت، جهشی 
منطقی از تایپ پسورد برای ورود باشد. مانند خیلی از جنبه های 
ویندوز 10، انتظار این را داشته باشید که حتی همین وارد شدن 

ابتدایی نیز در طی زمان جالب تر شود.
استارت منو، دلمان برایت تنگ شده بود

مانند بیشتر قسمت های ویندوز 10، بازگشت استارت منو باعث 
خوشحالی طرفداران قدیمی و کاربران جدیدی که به ویندوز 
می توانید  منو  استارت  در  شد.  خواهد  بودند  کرده  عادت   8
را پیدا کنید  از همه بیشتر استفاده می کنید  برنامه هایی که 
)قابلیتی که در چند نسخه قبل تر ویندوز وجود داشت و حذف 
شده بود(، و می توانید به لیستی از تمام برنامه هایتان دست 
پیدا کنید. اما بخش اعظم استارت منو از موزائیک های زنده 
تشکیل شده است، آیکون هایی که به نظر می رسد مایکروسافت 

نمی تواند بیخیال شان شود. در ویندوز 8 ما به این موزائیک ها 
که  ببینیم  می توانیم   10 ویندوز  در  اما  نمی دادیم  اهمیتی 
کارآمدتر شده اند، چون برای مشاهده آن ها نیازی نیست که به 
طور کامل دسکتاپ تان را ترک کنید. هم موزائیک های زنده و هم 
خود استارت منو قابلیت شخصی سازی را دارند، پس می توانید 
آن ها را به همان قدر که دلتان می خواهد کوچک یا بزرگ کنید. 
در بزرگ ترین حالت ممکن نمی توانید بین این استارت منو و 

استارت اسکرین ویندوز 8 تفاوتی قائل شوید.
گرچه پیدا کردن برنامه ها در استارت منو کمی سخت است، اما 
ما دیگر این کار را انجام نمی دهیم. خیلی بهتر است که دکمه 
استارت را بزنید )یا حتی بهتر از آن دکمه ویندوز روی کیبوردتان 

را بزنید( و نام برنامه مورد نظرتان را تایپ کنید.
و اگر یکی از کاربران کمیاب ویندوز 8 هستید که از استارت 
در  را  اسکرین  استارت  می توانید  می آید  خوشتان  اسکرین 
ویندوز 10 فعال کنید. اما توصیه ما این است که قبل از این کار 
حتما استارت منوی ویندوز 10 را امتحان کنید و ببینید روی 

دسکتاپ ها چقدر کارآمدتر است.

ویندوز 10 بیش از آن چیزی است که می بینید
یکی از بهترین نکته های ویندوز 10 قابلیت تبدیل آسان آن از 
پلتفرمی لمسی به پلتفرم دسکتاپ است. مایکروسافت به این 
قابلیت »Continuum )تسلسل(« می گوید، چون با این قابلیت 
داشته  مختلف  محیط های  بین  آسانی  جابه جایی  می توانید 
باشید. این قابلیت در واقع برای کامپیوتر های چندکاره ای از 
جمله Surface ساخته شده است، که با توجه به ابزارهای متصل 
به دستگاه می توانند به یک تبلت یا کامپیوتر تبدیل شوند. که 
البته این قابلیت در صورتی که بخواهید یک ماوس و کیبرد به 
تبلت تان متصل کنید نیز کارآمد خواهد بود. حالت تبلت ویندوز 
10 تسک بار را ساده تر می کند، تمام برنامه ها را در حالت تمام 
صفحه اجرا می کند و استارت اسکرینی با طراحی ویندوز 8 را 
نمایش می دهد. ویندوز 10 به صورت خودکار با تشخیص عدم 
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اتصال کیبوردتان می تواند بین این حالت ها جا به جا شود، و البته 
می توانید انتخاب کنید که این تغییر حالت را به صورت دستی و 

از منوی تنظیمات انجام دهید.
 »Continuum« قابلیت  برویم،  آینده  به  کمی  بخواهیم  اگر 
این توانایی را دارد که استفاده ما از کامپیوترها را تحت تاثیر 
قرار دهد. در دموهای اولیه، مایکروسافت نشان داد که چگونه 
می توان یک گوشی ویندوز 10 را، توسط یک کابل HDMI یا به 
صورت وایرلس، به یک مانیتور متصل کرد و به حالت دسکتاپ 
ویندوز وارد شد. این توانایی می تواند قابلیتی مفید برای سرگرم 
کردن کودکان در تعطیالت باشد، اما در آینده که گوشی ّهایمان 
قدرتمندتر شدند، می تواند حتی تاثیر بزرگ تری داشته باشد. 
این قابلیت می تواند به معنای پایان جابه جایی لپ تاپ ها برای 

بعضی از افراد باشد.
Sur- هنگام آزمایش نسخه های ابتدایی و نهایی ویندوز10 روی 
face Pro 3 در طی چند ماه گذشته، هنگامی که می خواستیم 
بین کارهای جدی و کارهای تفریحی مانند خواندن کمیک 
جابه جا شویم، قابلیت Continuum یکی از قابلیت های مورد 
عالقه مان بود. مسلمًا این قابلیت خیلی بهتر از حالتی است 
که ویندوز 8 بین تبلت ها و کامپیوترهای معمولی تفاوت قائل 

می شود.

کرتانا منشی مجازی را به دسکتاپ تان می آورد
بله، منشی های مجازی در حال حاضر چیز جدیدی به حساب 
نمی آیند، اما کرتانا مجموعه ای از توانایی های قابل توجه را به 
ویندوز 10 آورده است. هنگام تنظیم آن می توانید مشخص کنید 
که کرتانا همیشه منتظر دستورتان باشد )و با »هی کرتانا« فعال 
شود(. می توانید از آن سوال های ابتدایی در مورد آب و هوا یا 
زمان بندی تان بپرسید، یا می توانید از او بخواهید که توسط بینگ 
برایتان جستجویی انجام دهد. کرتانا می تواند جواب بعضی از 
سوال ها را حتی بدون استفاده از مرورگر به شما بدهد )باورتان 
نخواهد شد که سن واقعی تام کروز چقدر است(. اگر طرفدار 
فرمان های صوتی نیستید، می توانید دستورهایتان را در جعبه 
جست وجوی کرتنا در تسک بار وارد کنید و می توانید طوری 
تنظیمش کنید که فقط با فشردن دکمه خاصی دستورهای 

صوتی فعال شوند.
اگر نگران این هستید که کرتانا همیشه به حرف های شما گوش 
می کند، پیشنهاد ما این است که این ترس تان را فراموش کنید. 
قدرت اصلی کرتانا، مانند الکس یا Amazon’s Echo توانایی او 
در پردازش دستورات صوتی در هر لحظه است. اگر وسط کار 
روی یک سند کاری هستید می توانید بدون وقفه ایجاد کرد در 

کارتان از کرتانا بخواهید که بعدا چیزی را بهتان یادآوری کند یا 
 iOS برایتان دنبال چیزی بگردد. سیری، در صورتی که دستگاه
تان به برق متصل نباشد، به فعال کردن دستی نیاز دارد، و گرچه 
Google Now برای دستورات صوتی روی گوشی های اندروید 
استفاده می شود، هنوز هم به عنوان یک دستیار تمام وقت مورد 

اعتماد همه نیست.
با الهام گرفتن از منشی های واقعی، مایکروسافت برای کرتانا دفتر 
یادداشتی تهیه کرده است که ترجیحات شخصی شما را شامل 
می شود. خیلی از این ترجیحات توسط کرتانا و در طول زمان 
یاد گرفته می شوند، اما می توانید به طور مستقیم نیز این دفترچه 
را دستکاری کنید و برای مثال به کرتانا غذاها و رستوران های 
مورد عالقه تان را بگویید. تمام این ها به کرتانا کمک می کند 
به  بتواند جواب های شخصی تری  که در دستورات بعدی تان 
شما بدهد. کرتانا همچنین بخشی از برنامه ریزی مایکروسافت 
شماست:  دستگاه های  تمام  به  سرویس هایش  آوردن  برای 
مایکروسافت کرتانا را به زودی برای اندروید و در نهایت برای 
iOS عرضه می کند و در هر مورد نیز این اپ دفتری از ترجیحات 

شخصی شما را خواهد داشت.
کرتانا به همان خوبی سیری و Google Now دستورات صوتی را 
تشخصی می دهد. در تشخصی صدای ورودی تان خیلی دقیق 
عمل می کند )که البته بستگی زیادی به کیفیت میکروفون تان 
نیز دارد(، و در خیلی از موارد نتایج آن مفیدتر از نتایج برگردانده 
به  دسترسی  هنگام  کرتانا  البته  است.  سیری  توسط  شده 
اطالعات تان به خوبی Google Now عمل نمی کند. منشی 
Google Now آن قدر هوشمند است که زمان خروج تان برای 
از  سفارش هایتان  رسیدن  زمان  یا  بعدی  مالقات  به  رسیدن 
آمازون را به شما می گوید. این ها چیزهایی هستند که در نهایت 
در تمام منشی های مجازی وجود خواهند داشت ولی در حال 
حاضر Google Now به عنوان باهوش ترین منشی مجازی، 
حتی اگر مکالمه های زیادی با شما برقرار نکند، در صدر جدول 
منشی های مجازی باقی می ماند. اما کرتانا نزدیک ترین حالتی 
از منشی مجازی نسبت به منشی واقعی است که می توانید 

داشته باشید.

Edge: Sayonara, Internet Explorer
اگر همیشه آرزو داشتید که مایکروسافت از اینترنت اکسپلورر 
 Edge دست بردارد و مرورگر جدیدی را از پایه بسازد، احتمااًل
تمام  از  مرورگر  این  بودید.  دنبالش  که  است  چیزی  همان 
مانند  پروتکل هایی  نظر می کند،  پروتکل های قدیمی صرف 
ActiveX که اینترنت اکسپلورر را به هیوالیی کند و ناامن تبدیل 
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کرده بود. این مرورگر چند درس از گوگل کروم نیز گرفته است 
و طراحی مینیمالیست و موتوری پر سرعت دارد. در حقیقت، 
ما در آزمایش هایمان سرانجام Edge را به کروم ترجیح دادیم، و 
دلیل اصلی اش هم این بود که مرورگر گوگل در طی سال های 

گذشته به مصرف زیادی از رم رسیده است.
که  است  نرم افزارهایی  بهترین  از  یکی   Edge احتمااًل 
نرم افزار  این  کاربری  واسط  است.  کرده  منتشر  مایکروسافت 
ساده است: تب ها در باال، دکمه های back و forward و زیر آن 
دکمه refresh و آدرس بار. آدرس بار این مرورگر به خاطر کورتانا 
)بدون دستورهای صوتی( از مرورگر های دیگر هوشمندتر است. 
می توانید سوال هایتان را تایپ کنید و بیشتر اوقات در همان 
 Enter به جواب تان برسید، هیچ نیای به زدن Edge آدرس بار
برای انجام جست وجوی تان نیست. این همان چیزی است که 
گوگل در کروم روی آن کار می کرد اما Edge این قابلیت را به 

مرحله جدیدی برده است.
می توانید عالقه مندی ها، لیست خواندنی ها )مقاله هایی که 
ذخیره می کنید تا بعدًا بخوانید(، تاریخچه و دانلودهایتان را 
به  این که  از  قبل  تا  این ها  البته همه  تنظیم کنید،   Edge در
مایکروسافت  بود.  خواهند  چشم تان  از  دور  بروید  سراغشان 
همچنین قابلیت حاشیه نویسی را به Edge  اضافه کرده است: 
می توانید صفحه های وب را هر گونه که دوست داشتید هایالیت 
و عالمت گذاری کنید )قلم Surface برای این کار بسیار مفید 
است( و سپس آن ها را با فقط چند کلیک به Evernote بفرستید.

Xboxیک اپ بهتر برای
گرچه اپ Xbox راهی خوب برای در ارتباط ماندن با دوستانتان 
هنگام استفاده از ویندوز 8 بود، اما حاال قابلیت بازی کردن نیز 
به آن اضافه شده است. ویندوز 10 می تواند بازی ها را از هر 
 Xbox 360 داخل شبکه خانه تان )و البته بازی های Xbox One
سازگار( به ویندوزتان استریم کند. تمام کاری که باید بکنید این 
است که کنترلر Xbox One را به سیستم تان متصل کنید و دکمه 
 Xbox استریمینگ داخل اپ را فشار دهید. بازی ها هنوز هم در
One تان اجرا می شوند اما تصویر آن را به جای تلویزیون در 
کامپیوتر تان می بینید. همانطور که می توانید تصورش را بکنید 
چنین امکانی به شبکه ای قوی نیاز دارد، پس توصیه ما این است 
که Xbox یا کامپیوترتان )ترجیحًا هر دو( را به Ethernet وصل 
کنید. استریم کردن بازی ها روی شبکه WiFi امکان پذیر است 
اما حتی با روتری قوی نیز آزمایش ما در این مورد با مشکل مواجه 

می شد.
دستگاه Surface Pro 3 ما از نگاه داشتن استریم برای مدتی 

بیش از چند ثانیه اجتناب می کرد )احتمااًل به دلیل مشکالتی 
با شبکه بی سیم 5GHz 802.11n مان(، در حالی که سیستم 
دسکتاپ مان )که آن هم به شبکه 5GHz N با آنتنی خارجی 
For-  وصل بود( به خوبی از پسش بر آمد. توانستیم بازی های
 Xbox را به همان خوبی Destiny matches و za Horizon 2
One روی سیستم بازی کنیم. مشکالت ویدیویی کمی وجود 
دارد و بعضی اوقات ارتباط قطع می شود، پس برای بازی های 
مهم چندان امکان مناسبی نیست. با این حال این تازه شروع 
به کار این قابلیت است و می توانیم تصور کنیم که مایکروسافت 
چگونه این قابلیت را بهبود خواهد بخشید. اگر یک روتر پیشرفته 
AC دارید، احتمااًل با مشکالت کمتری در این زمینه مواجه 

خواهیدشد.
اپ Xbox One همچنین به عنوان مرکزی برای تمام بازی های 
روی سیستم تان نیز عمل می کند، این اپ حتی توانست بازی 
Broken Age را که توسط Steam نصب کرده بودیم تشخیص 
صورت  به  را  دلخواه تان  بازی های  می توانید  همچنین  دهد، 
لیست  با  را  چت  پارتی  یک  می توانید  کنید.  اضافه  دستی 
 Game از  کلیپ هایی  می توانید  و  کنید،  شروع  دوستان تان 
DVR library خود را در Xbox Live با دوستان تان به اشتراک 
بگذارید. به صورت کلی، این اپ خیلی کارآمدتر از اپ Xbox در 

ویندوز 8 عمل می کند.

دیگر اپ ها
ویندوز 10 همچنین نسخه های دوباره طراحی شده ای از دیگر 
Mail، Calen-اپ های اصلی را ارائه می دهد. اپ هایی همچون 
dar، Maps و Windows Store. همه این اپ ها فرم مینیمالیست 
زیبای ویندوز 10 را گرفته اند، اما چیزی که واقعًا جالب است این 
است که این اپ ها اپ های universal هستند که کمی دیرتر 
در همین امسال روی گوشی های ویندوز 10 نیز اجرا خواهند 
شد. هنوز هم منتظر آنیم که ببینیم توسعه دهندگان دیگر چگونه 
که  برنامه هایی  می شوند،  مایکروسافت   universal apps وارد
می توانند نوشته شوندو در دستگاه های مختلفی اجرا شوند، اما 
حداقل مایکروسافت ثابت کرده است که نوشتن چنین اپ هایی 

ممکن است.
اپ ها یکی از نقاط توجه کنفرانس توسعه دهندگان مایکروسافت 
بزرگ  از مشکالت  یکی  البته دلیل خوبی هم داشت.  و  بود، 
ویندوز 8 این بود که حتی با این که مایکروسافت قبل از انتشار 
این سیستم عامل از universal apps سخن می گفت، ویندوز 
یا   iOS از توسعه دهندگان، مانند 8 نتوانست جامعه ای قوی 
اندروید، را جذب خود کند. به همین دلیل بود که مایکروسافت 
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اعالم کرد توسعه دهندگان قادر خواهند بود برنامه های iOS  و 
اندروید را دوباره کامپایل کنند تا روی ویندوز 10 نیز قابل اجرا 
شوند. در واقع این همان روشی است که King از آن استفاده 
کرد و Candy Crush Saga را برای ویندوز منتشر کرد. همچنین 
ابزارهای جدیدی برای توسعه روی iOS و Linux  وجود دارد، 
پس توسعه دهندگان برای ساختن اپ های ویندوز حتی نیازی 

به ویندوز ندارند.
این اپ های جدید ویندوز 10 زیباتر از نسخه های ویندوز 8 خود 
هستند و خیلی بهتر نیز عمل می کنند. دلیل اصلی آن هم این 
است که می توانید این اپ ها را مانند نسخه های قبلی ویندوز در 
پنجره ها باز کنید. به خصوص اپ های Mail و Calendar آن قدر 
خوب هستند که ما برای مدتی از آن استفاده خواهیم کرد. این 
اپ ها سریع، سبک و جذاب هستند، همان ویژگی هایی که 
هیچ وقت از مایکروسافت انتظار نداشتید در برنامه هایش قرار 
دهد. اپ اخبار نیز بیش از آن چیزی که فکر می کردیم کارآمد 
است. و در واقع این اپ برداشت مایکروسافت از خبرخوان هایی 
مانند Feedly است با این تفاوت که این اپ درون خود سیستم 
عامل قرار دارد. این اپ توانست ما را از خبرهای جالب مانند 
»کشف یک سیاره زمین مانند توسط ناسا« مطلع کند و با کمی 
را  به آن عالقه مند هستید  آموزش می تواند اخباری که شما 

تشخیص دهد.
اپ Windows Store نیز آپگرید شده است و گشتن به دنبال 
اپ ها و نصب شان در این اپ خیلی آسان تر شده است. و چون 
از این اپ استفاده  مجبور نیستید که در حالت تمام صفحه 
آن  از  اصلی تان  کار  در  وقفه  ایجاد  بدون  می توانید  می کنید 
 Apple’s Mac استفاده کنید. این اپ خیلی بیشتر شبیه به
Store شده که بهبود خوبی نسبت به نسخه ویندوز 8 آن به 
 App حساب می آید. خیلی از کاربران ویندوز باید با مفهموم
با  فروشگاه  این  و  بیایند،  کنار  آن جا  از  اپ ها  نصب  و   Store

طراحی جدید خود به کاربران در این راه کمک خواهد کرد.

قیمت و نیازهای سخت افزاری
مایکروسافت با اعالم این که ویندوز 10 را )مخصوصًا برای کاربران 
ویندوز 7 و 8( رایگان عرضه خواهد کرد همه را شگفت زده کرد. 
این قضیه نشان داد، که برای یک بار هم که شده، این شرکت به 
جای مجبور کردن کاربران به خرید یک آپگرید دیگر از ویندوز، 
عالقه مند به جذب کاربران بیشتر است. همچنین مایکروسافت 
نشان داد که باید کاری کند که کاربران بخواهند از ویندوز 10 
استفاده کنند، تا این نسخه از ویندوز را به پلتفرمی مناسب برای 
توسعه دهندگان، و نقطه اتصالی برای استفاده از سرویس های 

برای  از یک محصول  بیش  ویندوز 10  کند.  تبدیل  آنالینش 
امپراطوری  پایه  عامل  این سیستم  دارد،  ارزش  مایکروسافت 

آینده مایکروسافت است.
بعد از یک سال اول، ویندوز 10 ویرایش Home با قیمت 120 
دالر و نسخه Pro آن با قیمت 200 دالر عرضه خواهد شد. با این 
حال افزایش زمان عرضه رایگان ویندوز 10 برای ما شگفتی آور 
نخواهد بود، به خصوص اگر شروع به محبوب شدن کند. مانند 
همیشه نسخه Home  ویندوز 10 برای بیشتر کاربران مناسب 
 Active ویژگی هایی همچون پشتیبانی از Pro است، و نسخه
Directory را به این سیستم عامل اضافه می کند. همچنین 
نسخه هایی برای شرکت ها و کاربران مدارس وجود دارد، و البته 
در پاییز امسال شاهد نسخه ای برای دستگاه های موبایل نیز 
از  را   Windows Media Center مایکروسافت( بود.  خواهیم 
ویندوز 10 حذف کرده است، پس اگر از این نرم افزار استفاده 

می کردید منتظر یک شوک واقعی باشید.(
نیازهای  همان  تقریبًا   10 ویندوز  سخت افزاری  نیازهای 
 1GB 1 پردازنده وGHz سخت افزاری ویندوز 8 است: حداقل به
برای نسخه bit-64( و 16 و 20 گیگابایت فضای   2GB( رم
خالی هارد درایو برای نسخه های 32 و 64 بیت نیاز دارید. در 
واقع تقریبًا همه می توانند از Windows 10 استفاده کنند. در 
حال حاضر ممکن نیست کامپیوتری بخرید که این امکانات 

سخت افزاری را نداشته باشد.

جمع بندی
ما بعد از کنفرانس Microsoft’s Build امیدهای زیادی برای 
ویندوز 10 داشتیم، جایی که برای اولین بار متوجه شدیم این 
کمپانی در حال عمل کردن مانند یک کمپانی پیشرو است. 
ویندوز 10 بهترین تجربه دسکتاپی را به شما ارائه خواهد داد که 
تا به حال از مایکروسافت داشته اید، و البته خیلی بیشتر از این ها. 
همچنین ویندوز 10 یک سیستم عامل خوب برای تبلت ها است، 
و برای جهانی با دستگاه های چندکاره آماده است و همچنین به 
نظر می رسد برای وارد شدن به دنیای موبایل ّها نیز آماده باشد و 
قدمی بزرگ برای این دستگاه ها به حساب بیاید. عالوه بر این ها 

ویندوز Xbox One 10 را به دستگاهی کارآمدتر تبدیل می کند.
حس خوبی است که برای اولین بار می توانیم بدون هیچ درنگی 
نسخه جدید ویندوز را به کاربران پیشنهاد کنیم. اگر دستگاهی 
با ویندوز 7 یا 8 دارید، هیچ دلیلی وجود ندارد که از این آپگرید 
رایگان مایکروسافت استفاده نکنید. و اگر به دالیلی دستگاهی 
است،  نصب  آن  روی  ویندوز  از  قدیمی تر  نسخه ای  که  دارید 
ویندوز 10 به اندازه کافی خوب است تا به خاطر آن یک سیستم 

جدید بخرید.
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 واژه هکر همیشه برای کاربران واژه ترسناکی بوده و هست، چرا 
که در دنیای کامپیوتر، هکرها همیشه بازیگر نقش منفی این 

میدان خواهند بود.
رخنه کردن یا هک به معنی سود بردن از یک روش سریع و 
هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه می باشد. در علوم 
مربوط به رایانه معنی هک گاه مساوی معنی کرک )crack( که 
رمزگشایی است نیز عنوان می شود. در گفتگوهای امروزی هک 
به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است. و کرک نیز به معنی 

رمزگشایی است و کراکر به فرد گشاینده رمز می گویند.
گستردگی واژٔه هک منحصر به رایانه نمی باشد و توسط افراد با 
تخصص های گوناگون در زمینه هایی از قبیل موسیقی، نقاشی 
و... نیز به کار می رود که به معنی دگرگونی های هوشمندانه و 

خالقانه فرد در آن زمینه می باشد.
یک لحظه غفلت، کاربر را به دام هکرها می  اندازد. واژه هکر از 
همه ترسناک تر است. کاربران عادی همیشه از این واژه وحشت 
داشته و خواهند داشت. چرا که در دنیای کامپیوتر، هکرها 
همیشه نقش منفی را به عهده گرفته و بازی می کنند. اما واقعیت 

اینگونه هم نیست.
نکته جالب اینکه همین هکر های ترسناک موجب پیشرفت های 
بسیاری در دنیای کامپیوتر شده  و شکل امروزی اینترنت، شبکه 

و کامپیوترها را رقم زده اند.
به طور کلی، هکرها دو نوع هستند؛ کاله سفید White Hat و 

کاله سیاه   Black Hat. کاله سفیدها یا وایت هت ها، هکرهایی 
هستند که از علم خود در راستای ارتقا کیفیت دنیای کامپیوتر 
استفاده می کنند و هکرهای کاله سیاه  یا بلک هت ها، هکرهای 
از کامپیوتر و علم خود برای شکستن  خطرناکی هستند که 
برنامه های شرکت ها و سازمان های بزرگ  رمزها و هک کردن 

سوءاستفاده می کنند.
در اینجا می خواهیم شما را با هکر های معروف جهان آشنا کنیم:

کوین میتنایک
به گزارش باشگاه خبرنگاران، میتنایک به معروف ترین هکر نسل 
خود تبدیل شده است. او از سوی وزارت دادگستری آمریکا به 
عنوان "جنایتکارترین هکر کامپیوتر" در تاریخ ایاالت متحده 

ضمیمه کلیک
هفتهنامه

هشت 
هکری که

 دنیا را
 تکان دادند!
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تحت تعقیب است. گفته می شود؛ روش هک او "هکر پوستر 
پسر" است. او سیستم های کامپیوتری و برخی از فن آوری های 
برتر جهان و شرکت های مخابراتی از جمله نوکیا، فوجیتسو و 

موتوروال را هک کرده است.
میتنایک پس از تالش های بسیار توسط اف بی آی در سال 
1995 دستگیر شد و پس از اعتراف به چندین اتهام او را به پنج 
سال زندان محکوم کردند. او در سال 2000 به صورت مشروط 
از زندان آزاد شد و امروز به عنوان مشاوره امنیت کامپیوتر کار 
می کند. میتنایک هرگز برای فعالیت های خود عنوان "هک" را به 
کار نبرد، بلکه به جای آن، عنوان " مهندسی اجتماعی" استفاده 

کرد.

ریچارد متیو استالمن
ریچارد متیو استالمن در دنیای مجازی به عنوان هکر شناخته 
نمی شود بلکه او را به عنوان رهبر مبلغان نرم افزارهای آزاد می 
شناسند. اما همین رهبر به علت قدرتی که در برنامه نویسی 
دارد هکر ماهری هم هست. در ضمن او از دشمنان سرسخت 

مایکروسافت است.
در دسته بندی هکرها یک هکر کاله سفید است و در دنیای 
مجازی تا به حال خرابکاری نکرده است ولی مانند هر هکری به 
حریم شخصی اعتقاد ندارد و می گوید تمام اطالعات دنیا باید به 

اشتراک گذاشته شود.
این هکر آمریکایی کنفرانس های بسیاری درباره هک و هکرها 
برگزار کرده و چهره هکرهای واقعی را به دنیا نشان داده است. 
یکی از کارهای معروف او هک کردن قوی ترین سیستم امنیتی 

مایکروسافت است.
استالمن درحالی که نماینده مایکروسافت در کنفرانس و در حال 
توضیح دادن همین مثال قوی ترین سیستم امنیتی بود به شبکه 
نفوذ کرد و در مقابل همه حضار و تنها در مدت 8 دقیقه، نرم افزار 

را هک کرد و در فهرست سیاه مایکروسافت قرار گرفت.
آدرین المو

آدرین المو بیشتر به خاطر نفوذش به شبکه کامپیوتر مجموعه 
هایی از قبیل مایکروسافت، یاهو، گوگل و نیویورک تایمز شناخته 
می شود. این هکر معموال از کافی شاپ و کتابخانه ها برای ترتیب 
دادن حمالت خود استفاده می کند و بر همین اساس نیز با لقب 

»بی خانمان« شناخته می شود.
به  و  نماید  نفوذ  تایمز  به شبکه  توانست  المو در سال 2002 
اطالعات تمام کسانی که برای این نشریه مطلب می نویسند، 
دسترسی پیدا کند. در پی این حمله و پس از 15 ماه تحقیق، 
سرانجام دادگاه حکم دستگیری آدرین را صادر کرد. او در نهایت 

توانست طی معامله ای با مراجع قضایی از زندان بگریزد و تنها 
شش ماه حبس خانگی را متحمل شود.

اما بعد از این ماجرا، زندگی برای المو چندان خوشایند پیش 
نرفت. او بعدها به خاطر تهدید نامزدش با اسلحه به یک مرکز 
نگهداری بیماران روانی منتقل شد و به علت ابتال به سندرم 

آسپرگر در همانجا بستری گشت.
به  خانمان  بی  از  بعدها  المو  لقب  که  بدانید  است  جالب 
»خبرچین« تغییر پیدا کرد. چرا که او در مقطعی چلسی منینگ 
را به مقامات قضایی آمریکا لو داد. خانم منینگ هکری بود که 
هزاران اسناد طبقه بندی شده دولتی را در اینترنت منتشر کرده 

بود.

استفان وزنیاک
استیو وزنیاک را باید جزو هکرهای کاله سفید دسته بندی کرد. 
اوهم دوره جان دراپر و با همه جزئیات Phreaking آشنا بود. 
نباید فکر کرد که همه روزهای زندگی هکری، وزنیاک به ساخت 
و فروش دستگاه غیرقانونی موسوم به جعبه آبی منحصر می شد. 
بلکه او همراه با استیو جابز با درآمد حاصل از فروش جعبه های 
آبی و همچنین فروش ماشین حساب HP مورد عالقه وزنیاک 
و ون فولکس واگن استیو جابز، نخستین کامپیوتر به نام اپل را 
ساختند. آن ها با کمک مشاوره های بسیار عالی بازاریابی استیو 
جابز تا جایی پیش رفتند که امروزه یکی از پیشگامان شرکت های 

سازنده کامپیوتر به شمار می روند.
جینسون

جینسون اولین هکری بود که به جرم کنترل ارتشی از کامپیوتر 
های دزدیده شده، محاکمه شد. او در سال 2004 با استفاده 
از کرمی به نام »rxbot« کنترل 500 هزار کامپیوتر را در دست 
گرفت و از قدرت ترکیبی آن ها برای از دسترس خارج کردن 
سایت هایی بزرگ استفاده کرد. جالب اینکه وی بعدها برای 
این سرویس شروع به تبلیغات کرد و خدمات خود برای حمله به 

سایت ها را در اختیار عموم قرار داد.
البته او در سال 2005 به خاطر همین تبلیغات به دردسر افتاد. 

http://www.softgozar.com


Mag.Daneshjooyar.com62

در آن زمان FBI در قالب یک عملیات مخفی، توانست خود را 
به عنوان یکی از مشتریان جینسون جا بزند و مدارک الزم جهت 

دستگیری این هکر را گردآوری کند.
در پی این دستگیری جینسون عالوه براینکه مجبور شد 58 هزار 
درآمد خود از راه هک را به FBI تحویل دهد، با جریمه ای 16 
 BMW هزار دالری نیز مواجه گشت. جینسون در اثر این اتفاق
خود را از دست داد و در نهایت 60 ماه از زندگی خود را در زندان 

سپری کرد.

مایکل کالس
کالس زمانی که فقط 15 سال سن داشت با هک کردن برخی 
از بزرگترین وب سایت های تجاری جهان نام خود را بدنام یا به 
عنوان یک هکر مشهور جهانی ساخت. روز ولنتاین سال 2000، 
او با استفاده از نام مستعار "مافیا بوی" هکر، دست به یک سری 
حمالت سایبری زد. در این حمالت که کالس راه اندازی کرده 
بود 75 کامپیوتر سراسری کشور و 52 شبکه داخلی و خارجی 

آسیب دیدند.
سایت های آسیب دیده مانند: ای بی، آمازون، یاهو و...بودند. 
او پس از این حمله بزرگ در حالیکه به آن مباهات می کرد در 
یکی از اتاق های چت آنالین، کافی شاپ ها دستگیر شد. او برای 
این جرایم به هشت ماه زندان کامل، یک سال تعلیقی، استفاده 

محدود از اینترنت و جریمه کوچک محکوم شد.
گروهی با نام مستعار مود

مود )MOD( یک گروه مستقر در نیویورک و از هکرهای نخبه 

هستند که سیستم های تلفن آمریکا را از اواسط تا اواخر سال 
1980 هدف قرار داده بودند. گروه انشعابی از لژیون خطرناک 
)LOD( که سیستم های وزارت دفاع و مقامات را هدف گرفته 
نفوذ   AT & T رایانه های  سیستم  به  آنها  آن،  از  بعد  بودند. 
کردند. به عبارتی حدود یک دهه این گروه مایه عذاب و وحشت 

سازمان ها بودند.
با  در سال 1992  گروه  این  پلیس  پیگیری هلی  با  نهایت  در 
بسیاری از اعضای خود دستگیر و راهی زندان شدند. بعد هم 

احتماال و طبیعتا به استخدام سیا یا پلیس در آمدند.

والدیمیر لوین
لوین با همکاری سه هکر دیگر توانست مبلغ 10.7 میلیون دالر 
را از حساب های بانکی مختلف از سراسر دنیا، سرقت نماید. او 
تمام فعالیت خود را در حالی انجام می داد که در آپارتمانش در 
سنت پترزبورگ نشسته بود و حتی از اینترنت نیز استفاده نمی 

کرد.
تلفنی  ارتباط  به  ارتباطی،  سیستم  به  نفوذ  با  لوین  واقع  در 
مشتریان با بانک گوش می داد و از این طریق اطالعات آن ها 
را استخراج می کرد. لوین در سال 1998 توسط همکارانش به 
پلیس لو داده شد و مجبور گشت تا پول های به دست آورده را به 
بانک ها باز گرداند و البته سه سال را نیز در زندان سپری بگذراند.
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در این قسمت با کمی تغییرات در افکتی که در سری قبلی این 
مجله ساخته بودیم افکت جذاب تری را خلق می کنیم.

ابتدا صفحه ای با نام index.html می سازیم و کدهای زیر را در 
آن وارد می کنیم:

<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”effect.css”>
</head>
<body>
<h1 class=”bounce”>Daneshjooyar</h1>
</body>
</html>

افکت های  ساخت  برای   effect.css نام  با  سندی  سپس 
انیمیشین می سازیم و آن را باز می کنیم.

کدهای زیر را درون فایل effect.css وارد می کنیم:
@keyframes bounceInDown {
  %100 ,%90 ,%75 ,%60 ,%0 {
    transition-timing-function: cubic-bezier(,0.215 
1.000 ,0.355 ,0.610);
  }
  %0 {
    opacity: 0;
    transform: translate3d(3000- ,0px, 0);
  }

  %60 {
    opacity: 1;
    transform: translate3d(25 ,0px, 0);
  }

  %75 {
    transform: translate3d(10- ,0px, 0);
  }

  %90 {
    transform: translate3d(5 ,0px, 0);
  }
  %100 {
    transform: none;
  }
}
bounce {
  animation-name: bounceInDown;   
  transform-origin: center bottom;
   animation-duration: 1s;
} 

توضیح کد
در خط 1 برای ساخت انیمیشن  ابتدا @keyframes را نوشته و 

سپس نام انیمیشن را bounceInDown می گذاریم.
در خط  2 زمان های %0 )ابتدای انیمیشن( %60 ، %75 ، %90 و 

%100 )انتهای انیمیشن( را انتخاب می کنیم.
 در خط 3  نحوه سرعت انتقال انیمیشن را در زمان هایی که 
انتخاب کردیم تنظیم می کنیم که به سلیقه خود می توانید تغییر 

دهید.
در خط 6 ما خاصیت opacity  را برابر با 0 در نظر می گیریم تا در 
ابتدای انیمیشن، عنصر به صورت مخفی و غیر قابل رویت باشد.
در خط 7 نحوه حرکت انیمیشن خود را در نقطه شروع انیمیشن 
)0%( تنظیم می کنیم  که ما -3000px  را در نظر می گیریم تا 

عنصر خود را از باال به حرکت در آوریم.
  transform در خطوط 10 تا 24 ما فقط با استفاده از خصوصیت
و متد translate3D و کاهش دادن مقدار دوم پارامتر این تابع 
عنصر را در زمان هایی که انتخاب کرده ایم )60%،75%،90%( از 

باال به پایین می آوریم. 
پس از ساخت قانون @keyframes  برای افکت انیمیشنی پرش 
)bounceInDown( ما باید آن را در کالسی که می خواهیم این 

افکت به آن اعمال شود تعریف کنیم.
 animation-name در خط  27 ما با استفاده از خصوصیت 
نام انیمیشنی که ساخته بودیم را نوشتیم  تا افکت پرش به این 

کالس اعمال شود .
در خط 28 ما موقعیت قرار گرفتن عنصری که این کالس را به آن 

اعمال کردیم مشخص می کنیم.
در خط 29 مدت زمان اجرای انیمیشن را مشخص می کنیم که 

برابر 1 ثانیه قرار دادیم.
animation-  نکته: برای تکرار انیمیشن می توانید از خصوصیت
iteration-count که اگر برای مثال برابر 2 قرار دهیم دوبار تکرار 
می شود و اگر برابر infinite قرار دهیم بی نهایت بار تکرار می شود.
نکته 2: برای اجرا در مرورگرهای مختلف پیشوند الزم برای مرورگر 
مورد نظر خود را قبل از خصوصیت ها قرار دهید و همچنین اگر 
از مرورگر کروم استفاده می کنید قبل از keyframes  پیشوند –

webkit- را اضافه کنید.

مهدی تاجیک
نویسنده

CSS3 با  )bounceInDown( آموزش ساخت افکت انیمیشن  پرش
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