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صندوق پستي
ديجيتال راهي بازار
ميشود

با اين كه با متداول شدن ايميل ،تعداد نامههاي كاغذي كاهشي چشمگير داشته است
ولي چنين نامههايي همچنان وجود دارند پس نمي توان نقش صندوقهاي پستي در زندگي
مردم را ناديده گرفت .اين بار دست اندركاران حوزه فناوري با طراحي  Postybellتالش
كرده اند تا اين صندوقها را به تكنولوژي مجهز كنند .اين وسيله كوچك با 42×12×85
ميليمت��ر و وزن  50گرم ،يك سنس��ور و يك مدول  GSMدارد كه به صندوق پس��تي
ميچسبد .به محض تشخيص هر حركت كوچكي در صندوق پستي توسط سنسور ،مدول

 GSMبا شمارهاي كه از قبل مشخص شده تماس ميگيرد كه ميتواند شماره همراه يا
تلفن ثابت باشد .به اين ترتيب صاحبخانه از هر فاصلهاي از وجود نامه مطلع ميشود .همين
قابليت اين ايده را از انواع پيشين آن كه با وايفاي يا بلوتوث كار ميكردند و تنها تا فاصله
 30متري را پوشش ميدادند ،كاربرديتر نشان ميدهد .باتري اين وسيله  2تا  3ماه كار
ميكند و در صورت تمام شدن باتري ،از طريق اپ اندرويد ميتواند به صاحبخانه خبر دهد.
قرار است اين وسيله آگوست  2014با بهاي  40دالر راهي بازار شود.

برزیل 2014با تراشه تشخیص گل و تصویرهای  4000پیکسل

نگاه

فناوری؛ جام جهانی فوتبال را متفاوت میکند

بازيهاي وطني نيازمند
حمایت بيشتر

آريااسرافيليان
صنعت نوپاي بازيسازي در ايران
به رغم محدوديتهاي بيشمار موجود
و پيمودن فرازو نشيبهاي بسيار ،در
مدت اخير ،پيشرفتهاي قابل قبولي
را شاهد بوده و روند كيفي صعودي را
طي ميكند .شاكل ه اين هنر و صنعت
را سه المان توليد كننده ،پخشكننده
و مصرفكننده تش��كيل ميدهند و
در اين ميان نق��ش خبرگزاريها در
پوشش خبري مناسب از فعاليتهاي
صورت گرفته بسيار پررنگ خواهد بود.
در هر يك از اين زمينهها ضعفهايي
مشاهده ميش��ود كه چالشهايي را
براي چرخيدن چرخهاي اين صنعت
در پي خواهد داشت.
توليدكنندههاي بازيهاي رايانهاي
موظ��ف به رعاي��ت اس��تانداردهايي
هس��تند تا محصولي شايسته و قابل
قبول را عرضه كنند و در اين ميان عدم
تخصيص بودجههاي كافي و كمبود
نيروي متخصص از معضالت توليد به
حساب ميآيد .وجود محدوديتهايي
كه در ارتباط با دارندگان تكنولوژي به
روز و ناشرين بازي در خارج از كشور
وجود دارد باعث ش��ده تا بسياري از
مس��يرها را از اول رفت��ه و نهايت��اً در
عرض��ه محص��والت تولي��د داخل به
خارج از كشور با موانعي مواجه باشيم.
با وجود اين آثار فاخر ايراني در مدت
اخير فرصت نمايشهايي شايسته را
فراي مرزهاي كشورمان پيدا كردند.
با صرفنظر از مشكالت ياد شده در
بخش توليد ،در قدم بعد نقش ناشرين
بازي و پخشكنندهها مطرح ميشود تا
بازيهايي را كه توليدكنندگان عليرغم
موانع ياد شده به سرانجام رسانيدهاند
به نحو احس��ن به دس��ت مخاطبين
خود برسانند .تبليغات گسترده نقش
به سزايي در مهيا كردن بازار مناسب
خواهد داش��ت .امري كه ت��ا به حال
بهاي الزم به آن داده نشده است .اغلب
مصرفكنندگان گلههايي از مشكالت
نصب و فعالسازي قفلهاي جلوگيري
از كپي غيرقانوني و همچنين پشتيباني
محصوالت داشتهاند .اما آنچه بيش از
هرچيز باعث ميشود تا نشر و پخش
بيشترين مش��كالت صنعت را با خود
يدك بكش��د نگاهي اس��ت كه اغلب
ناشرين بازي به آن دارند .پخش بازي
ايراني و حتي قبول ضرر ،مساوي است
با درياف��ت مجوز پخش ب��ازي كپي
ش��د ه خارجي .خدا را شاكريم چنين
قانوني به تصويب رسيد تا نگاهي هم
به بازيهاي ايراني ش��ود .تا زماني كه
چنين ديدگاهي در پخش بازي ايراني
حاكم اس��ت ،نميتوان توقع استقبال
بااليي از فروش يا س��رمايهگذاري در
اين صنعت داش��ته باش��يم .با نگاهي
ويژه از س��مت مسئوالن و ساماندهي
بهتر اين صنف و ايج��اد راهكارهايي
براي پخش مويرگي قوي و جلوگيري
از كپي غير قانوني بازيهاي داخلي و
تناس��ب ميان قيمت عرضه بازيهاي
داخلي در قب��ال بازيهاي خارجي از
جمله مواردي اس��ت كه بايد به آنها
پرداخت ويژهاي شود.
رأس بع��دي مثل��ث صنع��ت،
مصرفكنن��ده ي��ا «بازيباز» اس��ت
ك��ه با تهيه و بازي ك��ردن بازيهاي
ايران��ي حمايت خ��ود را از توليدات
داخ��ل انجام ميدهد .اي��ن كار روند
بوميسازي را تكميل ميكند .چنين
الگوي مصرفي در كشورهايي همچون
ن و ...به
ژاپن ،كره جنوبي ،روسيه ،چي 
اجرا درآمده و ص��د البته نتايج فوق
العاده درخش��اني را به همراه داشته
است .ش��ايان ذكر است كه حمايت
دولت از توليدات و تأمين اعتبار الزم
و بسترهاي مناسب زمينه ساز چنين
الگويي خواهد بود .اين الگو كاربران را
تش��ويق به استفاده از توليدات بومي
همان كشور ميكند تا آنجا كه مقدار
فروش بازيها و كنس��ولهاي بازي
غربي به طرز شگفتآوري در كشوري
مانند ژاپن پايين اس��ت و همانقدر
هم مايه تعجب اس��ت برخي بازيها
يا كنسولهاي دستي ژاپني به ميزان
بسيار باالتري از ميزان فروششان در
ديگر كش��ورها در خود ژاپن فروش
داشته و مورد استقبال قرار ميگيرند.
بناب�� ر اين فرهنگ تهي��ه محصوالت
ايراني و رعايت حق تكثير آنها باعث
برگشت سرمايه براي توليدكنندگان و
سرمايهگذاران خواهد شد .با اين توقع
كه توليدكنن��دگان هم نهايت تالش
خود را در ارائه محصولي شايس��ته و
فاخر انجام دهن��د .در اين زمينه نيز
اقدامه��اي خوبي ص��ورت پذيرفته و
چنين روي��هاي در مي��ان بازيبازان
عزيز تدريجاً در حال نهادينه ش��دن
است.

سال بیستم شماره 5628
چهارشنبه  3اردیبهشت 1393

ميثملطفي
س��اعت  5عصر به وق��ت محلی در
روز  12ژوئن( 22خرداد) در ورزش��گاه
 Arena Corinthiansس��ائوپائولو
ی��ک ج��وان معل��ول برزیل��ی از روی
صندلی چرخدار خود بلند میش��ود و
با قدمهای آهسته خود به وسط میدان
میرسد تا با این اتفاق مسابقات «جام
جهان��ی فوتب��ال  »2014ب��ه صورت
رس��می آغاز ش��ود .از هماکنون کمتر
از  60روز ت��ا آغ��از بزرگتری��ن رقابت
جه��ان در عرصه فوتب��ال باقی مانده و
این بیستمین باری است که فدراسیون
جهانی فوتبال( )FIFAاین مسابقات را
برگزار میکند و برای دومین بار کشور
برزی��ل میزبان این رقابتها میش��ود.
در این مس��ابقات تیم ملی فوتبال 31
کشور جهان حضور دارند و در روز 13
ژوئیه( 22تیر) هم قهرمان این رقابتها
مشخص میشود.
 ëتراشه تشخیص گل
فیف��ا برای نخس��تین ب��ار تصمیم
گرفت��ه اس��ت ک��ه در ای��ن دوره از
مس��ابقات فن��اوری  Goal-Lineرا
مورد اس��تفاده قرار دهد .در مسابقات
قبلی جام جهانی برای اس��تفاده از این
فناوری بحثه��اي فراوان به میان آمد
و در نهایت نمایندگان کشورها تصمیم
گرفتند این اتف��اق را عملی نکنند .اما
پس از آنکه تیم ملی فوتبال انگلستان
اعتراضات شدید خود را در مقابل گلی
که آلمان به آنها زد اعالم کردِ ،
«سپ
بالتر» رئیس س��ازمان فیفا رسماً اعالم
کرد که هماکنون زمان آن فرا رس��یده
اس��ت تا بار دیگ��ر پرون��ده مربوط به
اس��تفاده از فناوری هوشمند Goal-
 Lineباز شود .در سال  2012میالدی
«انجم��ن بینالمللی فوتب��ال» پس از
انجام بررسیهای فراوان استفاده از این
فن��اوری را در مس��ابقات فوتبال مجاز
دانست و پس از بررسیهای فراوان در
اکتبر  2013س��رانجام شرکت آلمانی
 GoalControlب��رای س��اخت این
فناوری برگزیده شد.
این فناوری در اصل یک سیس��تم
تصمیمگیرن��ده هوش��مند محس��وب

میش��ود که به صورت لحظه بهلحظه
خط دروازه را بررس��ی میکند و امکان
خط��ای داوران را در جری��ان پذیرش
ی��ا عدم پذیرش گله��ا از بین میبرد.
سیستم جدید؛ تراشههای هوشمندی
را شامل میشود که داخل توپ فوتبال
ق��رار میگیرند و به ص��ورت همزمان
خط دروازه نیز بررس��ی میشود و هر
زمان که توپ به طور کامل وارد دروازه
ش��ود ،این خبر را اعالم میکند .البته
باید گفت که این سیس��تم هوش��مند
جایگزی��ن داور نمیش��ود و به عنوان
دس��تیار برای تصمیمگیری آس��انتر
مورد اس��تفاده ق��رار میگی��رد .با این
وجود ،تاکنون انتقادات فراوانی به این
سیستم شده و اش��کاالتی برای آن در
نظر گرفته شده است .اما سازمان فیفا
معتقد اس��ت که ج��ام جهانی 2014
برزی��ل بهترین زمان برای اس��تفاده از
فناوری تراشههای هوشمند تشخیص
گل محسوب میشود.
 ëسیستم تصویربرداری
سیس��تم هوشمند تش��خیص گل
تنها فناوری منحصر بهفردی محسوب
نمیشود که برای مسابقات جام جهانی
فوتب��ال  2014در نظ��ر گرفته ش��ده
اس��ت؛ زیرا کارشناس��ان میگویند که
در این دوره از مسابقات برای نخستین
بار سیستمهای تصویربرداری با کیفیت
 4هزار پیکس��ل م��ورد اس��تفاده قرار
میگیرند.
ب��ا مذاکرات ص��ورت گرفت��ه قرار
اس��ت که ش��رکت س��ونی تجهیزات
تصویرب��رداری برای پخش مس��تقیم
ای��ن مس��ابقات را تأمین کن��د .مرکز
«میزبانی خدمات رس��انههای» وابسته
به س��ازمان فیفا قراردادی را با شرکت
ژاپنی س��ونی به امضا رسانده است که
موجب میش��ود مردم سراس��ر جهان
این دوره از مس��ابقات را کام ً
ال متفاوت
تماشا کنند« .نیکالس اریکسون» مدیر
مرکز تلویزیون��ی فیفا نیز با تأیید خبر
یاد شده توضیح داد که برای مسابقات
برزی��ل از فن��اوری Ultra HDTV
اس��تفاده میش��ود ت��ا ب��ه موجب آن
تمامی تصاویر تهیه شده از ورزشگاهها
و محله��ای مختلف با کیفیت  4هزار

تاپ اپ

پیکسلی در سراسر جهان پخش شوند.
البته ش��رکت سونی توضیح داده است
که اگ��ر کاربران در س��ینمای خانگی
خ��ود قابلیت دریافت تصاوی��ر  4هزار
پیکسلی را نداشته باشند مهم نیست و
این باالترین کیفیتی است که میتوان
روی گیرنده تلویزیونی مش��اهده کرد.
ب��ر این اس��اس تلویزیونهای معمولی
با هر ن��وع صفحهنمایش و کیفیتی که
دارن��د میتوانند مس��ابقات فوتبال را
ب��اب میل کاربران پخ��ش کنند .البته
با توجه به اینک��ه پخش تصاویر چهار
هزار پیکسلی در شبکه تلویزیونی برای
نخس��تین بار در جهان اتفاق میافتد،
س��ونی همه مسابقات را با این کیفیت
پخش نمیکند و بر اساس برنامهریزی
صورت گرفته قرار اس��ت ک��ه یکی از
مس��ابقات  16تیم باقی مان��ده در روز
 28ژوئن ،مس��ابقات یکچهارم نهایی
در روز  4ژوئیه و مسابقه نهایی در روز
 13ژوئی��ه با کیفیت  4هزار پیکس��لی
پخش ش��وند .البته توجه داشته باشید
که بازیهای این دوره از مسابقات جام
جهانی فوتبال در  200کشور جهان به
صورت مستقیم پخش میشوند.
شرکت سونی پش��تیبانیهای فنی
دیگ��ری ه��م از فیف��ا انج��ام میدهد
ک��ه از جمله آنها میتوان به توس��عه
سیس��تمهای پخش مس��تقیم  4هزار
پیکس��لی برای بعد از مس��ابقات جام
جهانی اش��اره ک��رد .دوربی��ن پخش
مس��تقیم  4هزار پیکس��لی PMW-
 ،F55سیس��تم ذخیرهسازی اطالعات
 PWS-4400با چن��د ورودی مجزا،
مانیتورهای  4هزار پیکسلی PVM-
 X300و س��وئیچهای چندفرمت��ی
4هزار پیکس��لی MVS-7000Xاز
جمله محصوالت و راهکارهای س��ونی
محسوب میش��وند که در این دوره از
مس��ابقات و پس از آن مورد اس��تفاده
قرار میگیرند.
 ëروبوت گوش بهفرمان ذهن
محققان علوم عصبشناسی دانشگاه
 Dukeدر آزمایش��گاه تخصص��ی
سائوپائولو پروژهای را پیش میبرند که
قرار اس��ت پیش از آغاز مسابقات جام
جهانی به اتمام برسد .در این پروژه یک
ماهرخ چنگيز

طبخ غذا به آسانترين روش
اگ��ر از خوردن و درس��ت ك��ردن غذاهاي
تكراري خس��ته ش��ده و به دنبال ايجاد تنوع
در اين زمينه هستيد و دوست داريد ايدههاي
جديدي در اي��ن خصوص به دس��ت بياوريد
پيش��نهاد ميكني��م از اپليكيش��ن فارس��ي
«آشپزي هايكوك» اس��تفاده كنيد .هايكوك
پاسخ همه پرسشها و نيازهاي شما براي يك
برنامه آش��پزي اس��ت .اين برنامه با دارا بودن
انواع دس��تور غذاهاي متن��وع و لذيذ در 23
دس��ته بندي مختلف تمامي نيازهاي شما را
براي يك آش��پزي راحت و بيدردسر برآورده
ميكند .در اين اپليكيش��ن شما به گروههاي
غذايي مانند س��وپ و آش ،خورشت ،خوراك،
كباب ،دلمه ،فستفود ،غذاهاي محلي ،غذاهاي
دريايي،غذاهاي گياهي ،رژيمي،س��االد ،سس
و ...دسترس��ي خواهيد داشت .اين اپليكيشن
براي كاربران سيس��تمعامل اندرويد با قيمت
 3500توم��ان از طري��ق س��ايت كاف��ه بازار
به فروش ميرس��د .اما اگر اين اپليكيش��ن و
امكاناتش راضيتان نميكند ميتوانيد از اپ
به نام  gojeeاستفاده كنيد Gojee .نام وب
سايت و اپليكيشني است كه به ارائه و معرفي
دستور پخت غذا و نوش��يدنيهاي مختلف از
بهترين بالگها و وب سايتهاي آشپزي دنيا
ميپردازد .درست است كه در حال حاضر وب

سايتها و اپهاي متنوعي وجود دارد كه به
ارائه دس��تور پختهاي مختلف غذا ميپردازد
ام��ا گوجي يك��ي از متفاوتترين هاس��ت .بر
اس��اس مواد اولي��هاي كه در خان��ه داريد به
جستوجوي غذا بپردازيد و يا غذاهاي مشابه
را انتخاب كنيد و در مورد آنها بيشتر بدانيد.
همچنين ش��ما ميتوانيد دس��تور پختهاي
مورد عالقه خود را ذخيره كنيد و يا با دوستان
تان به اش��تراك بگذاريد.فراموش نكنيد كه با
عضويت در گوجي هر روز يك غذاي خوشمزه
در صندوق پس��تي تان منتظر شماس��ت .اين
اپليكيشن به صورت رايگان در اختيار كاربران
سيس��تم عامل IOSقرار گرفته اس��ت .براي
اس��تفاده از امكانات بيشتر اين اپ و يا نصب
افزونه آن روي مرورگرتان ميتوانيد به سايت
 www.gojee.comمراجعه كنيد.

سیستمهوشمندتشخیص
گل تنها فن�اوری منحصر
بهف�ردی محس�وب نمیش�ود که
برای مسابقات جام جهانی فوتبال
 2014در نظر گرفته ش�ده است؛
زیرا کارشناس�ان میگویند که در
ای�ن دوره از مس�ابقات ب�رای
نخس�تین ب�ار سیس�تمهای
تصویرب�رداری با کیفی�ت  4هزار
پیکس�ل م�ورد اس�تفاده ق�رار
میگیرند

روبوت اسکلتی هوشمند ساخته میشود
که هر ف��رد به کمک نیروی ذهن خود
میتوان��د آن را کنترل کند .این روبوت
به گونهای طراحی ش��ده است که فرد
میتوان��د آن را ب��ه تن کن��د و پاهای
خود را روی پاهای آن قرار دهد .جوان
برزیلی معلولی که قرار است در روز 12
ژوئن مراسم افتتاحیه را انجام دهد ،این
روبوت را به تن کرده اس��ت تا به کمک
آن از روی صندل��ی چرخدار خود بلند
ش��ود و پس از راه رفتن در وسط زمین
فوتبال به تماشاچیان خوشآمد بگوید.
این روب��وت ک��ه  Walk Againنام
دارد ،مبتنی بر تفکر و ذهن فرد کنترل
میشود و نیاز به هیچ گونه ابزار کنترلی
دیگر ندارد.
ای��ن روبوت هوش��مند را «میگوئل
نیکولیس» دانش��مند  53ساله برزیلی
طراحی کرده اس��ت ک��ه از او به عنوان
بزرگترین عصبشناس کشور برزیل هم
یاد میکنند .اگر همه چیز طبق برنامه
پیش برود و مراسم افتتاحیه جام جهانی
با موفقیت انجام شودWalk Again ،
به عنوان نخستین روبوت تحت فرمان
ذهن انسان وارد بازار جهانی میشود و
به کمک افراد معلول میشتابد.
 ëامنیت سایبری
بلیته��ای جعل��ی ،لباسه��ای
غیرواقعی تیم ملی فوتبال انگلس��تان و
ابزارهای موبایلی تقلبی س��ازمان فیفا
از جمله مواردی هس��تند که از مدتها
قبل کاربران را با موضوع مسابقات جام
جهان��ی فوتب��ال  2014برزی��ل فریب
دادند تا از آنها س��وء اس��تفاده کنند.

اگرچ��ه فیفا و برخی منتق��دان بر این
باورند که برزیل هن��وز آمادگی الزم را
برای برگزاری این مس��ابقات ندارد ،اما
دولت این کش��ور بیش از  900میلیون
دالر سرمایهگذاری کرده است تا امنیت
کامل را برای ش��رکتکنندگان در جام
جهان��ی  2014برقرار کن��د .گروهی از
هکرهای برزیلی با انتشار بیانیه رسمی
اع�لام کردند ک��ه به س��ایتهای زیر
مجموع��ه فیفا و حامی��ان جام جهانی
فوتبال حمالت سایبری گسترده انجام
میدهند و با اجرای نوعی حمله موسوم
به  DDOSتمامي سایتهای یاد شده
را از کار میاندازن��د .این هکرها س��ال
گذشته و در پی اعتراض عمومی مردم
برزیل نسبت به هزینه بسیار زیاد برای
برگزاری جام جهانی اقدامهايی را انجام
دادن��د .اما فرمانده بخش س��ایبری در
ارتش برزیل کام� ً
لا صریح اعالم کرده
است که برزیل به راحتی جلوی تمامی
ای��ن حمالت را میگی��رد و هیچ گونه
نگرانی برای اختالالت س��ایبری وجود
ندارد.
 ëبازیهای جام جهانی
با نزدیک ش��دن به مس��ابقات جام
جهان��ی فوتبال برزیل ش��رکت  EAاز
بزرگتری��ن تولیدکنن��دگان بازیهای
رایانهای در جهان اعالم کرد که بزودی
ب��ازی FIFA World Cup 2014
 Brazilرا عرضه میکند .این بازی که
قرار است برای دو کنسول بازی Xbox
 Oneو  PS4عرضه ش��ود ،امکان اجرا
روی کنسولهای قدیمیتر را هم دارد
و با توجه به اینکه دو کنسول بازی یاد
شده هنوز به دست همه کاربران جهانی
نرس��یده اس��ت ،بازی جدید به صورت
آنالی��ن هم عرضه میش��ود ت��ا امکان
استفاده از آن برای همگان فراهم شود.
ای��ن بازی رایان��های دقیقاً مطابق با
تیمهای حاضر در مسابقات جام جهانی
برزیل طراحی شده است و حتی لباس
بازیکنان هم با آنچه تیمها برای بازیکنان
خود در نظر گرفتهاند یکسان است .به
گفته ش��رکت  ،EAاین باکیفیتترین
بازی محسوب میشود که تاکنون برای
دو کنسول بازی  Xbox Oneو PS4
ساخته ش��ده و قیمت آن هم  60دالر
اس��ت .در بازی مذکور از یک سیستم
ویژه اس��تفاده شده اس��ت که کاربران
هنگام ورود ب��ا پیچیدگیهای کمتری
مواجه میش��وند و به راحتی میتوانند
تیم مورد عالقه خود را مش��خص کنند
و حالتهای مختلف بازی را در اختیار
بگیرند.
به هر حال ،بر اس��اس آنچه مدیران
س��ازمان فیفا ،کارشناس��ان فناوری و
متخصصان فوتبال گفتهاند میتوان ادعا
کرد که مس��ابقات جام جهانی 2014
برزی��ل فناورانهترین دور از مس��ابقات
فوتبال در طول تاریخ محسوب میشود
و نخس��تین باری است که انسان تا این
اندازه ب��ه فناوری اعتماد میکند تا کار
داوری را به آن بس��پارد .هنوز مشخص
نیس��ت که دنی��ای فناوری ب��ا آخرین
تح��والت و دس��تاوردها تا چ��ه اندازه
میتواند وظایف خود را به خوبی انجام
دهد .اما کمتر از دو ماه باقی مانده است
تا بتوان در مورد این اتفاق فناورانه نظر
داد.

کلیک

عليماندگاري

جهانگردي كنيد

سرتاسر جهان پر است از مكانهاي ديدني و
تاريخي .براي ديدن اين مكانهاي تاريخي و به
نوعي جهانگردي بايد هم پول به ميزان كفايت
داشته باشيد و هم فرصت؛ اگر هنوز آنقدرها كه
بايد براي جهانگردي آماده نيستيد ،جايي براي
نگراني نيس��ت چرا كه اين روزه��ا اكثر كارها از
جمله مس��افرت به اين س��و و آنسوي جهان از
طريق اينترنت با س��رعت و ب��ا كمترين هزينه
انجام ميشود.
در واقع هميش��ه هم نبايد ب��راي ديدن آثار
تاريخ��ي و هنري جهان ،آش��نايي با فرهنگ و
رس��وم كشورهاي مختلف و ...سفر كرد .در حال
حاضر سايتهاي مختلفي در فضاي وب مشغول
به كار هستند كه ش��ما را تنها با يك كليك به
قلب اتفاقهاي رخ داده ش��ده در چند صد سال
گذش��ته جهان ميبرند يا شما را با آثار تاريخي

مهم و مش��هوري كه در موزهاي آن سوي جهان
نگهداري ميشود آشنا ميكنند .اگر تمايل براي
به دس��تآوردن چنين تجربه مج��ازي داريد به
شما سايت كتابخانه ديجيتالي جهان را معرفي
ميكنيم.
اين س��ايت ب��ه زبانهاي انگليس��ي ،عربي،
پرتغالي ،اس��پانيايي ،فرانس��وي ،روسي و ژاپني
در دس��ترس است .اين كتابخانه ديجيتالي ،يك
مخزن واقعي از گنجينههاي فرهنگي كشورهاي
مختل��ف جهان مانن��د متنهاي دس��تنويس،
نقشه ،كتابهاي ناياب ،موسيقي ،فيلم ،عكس،
طرحهاي معماري و ...است.
برخ��ي از مطالب درج ش��ده در اين س��ايت
حتي به هش��ت هزار س��ال قبل از ميالد مسيح
مربوط ميشود .براي كسب اطالعات تنها كافي
اس��ت روي قاره مورد نظر خود در نقش��ه درج
ش��ده سايت كليك كنيد .براي مثال اگر شما از
روي نقش��ه قاره آس��يا را انتخاب كنيد به 698
مطلب مختلف در خصوص تاريخ ،هنر ،فرهنگ،
هنرمندان مشهور و ...اين قاره دسترسي خواهيد
داشت.
گاه��ي اوق��ات هم ب��راي برخ��ي از مطالب
لينكهايي وجود دارد كه يا ش��ما را به مطالب
مش��ابه ،يا يك ويدئو راهنمايي ميكند تا از اين
گش��ت وگذار فرهنگي لذت ببريد .اين سايت به
آدرس www.wdl.orgدر دسترس است.
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خبر
امروز اولين دوره مسابقات «ايكسپي» برگزار ميشود
نخستين دوره مسابقات بازي
ايك��س پي ،ام��روز در دانش��گاه
تهران برگزار ميشود.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،ه��دف از
برگزاری این مس��ابقه آموزش��ی
شبیهس��ازی محیط واقعی کار و
آموزش مواردی مانند برنامهریزی،
تصمیمگی��ری ،تخمی��ن کارها،
اولویت بندی ،تقس��یم وظایف و
اجرای فرآیند تولید محصوالت نرم افزاری به صورت یک کار تیميو مشترک
در چارچوب متدلوژیهای چابک ( )Agileاست.
نخستين دوره این مسابقه در پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران از
ساعت  12تا  18امروز برگزار و به تیم برنده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
این دوره از مس��ابقات با پنج تیم برگزار ميش��ود و هر تیم ش��امل چهار
دانش��جو است .دانش��جویان و فارغ التحصیالن رشتههای مهندسی کامپیوتر
گرایش نرمافزار ،مهندسی فناوری اطالعات و سایر رشتههای مرتبط از جمله
مخاطبان این دوره مسابقات خواهند بود.

تعرفه پيامك و اينترنت همراه اول تغيير نكرد
تغییرات��ی ک��ه در تعرفه تلفنهای هم��راه اپراتور اول ایجاد ش��ده تنها به
هزینههای مکالمه مربوط میشود.
به گزارش ايسنا طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
ش��رکت مخابرات ای��ران و اپراتور اول ارتباطی کش��ور ،مکلف ش��دهاند نظام
محاسبه تعرفه خود را از پالس به دقیقه تبدیل کنند.
بر همین اساس تغییراتی در تعرفههای تلفن ثابت و سیمکارتهای همراه
اول ایجاد شده که از شب گذشته این تعرفهها اجرایی شده است .در این میان
برای بس��یاری از مش��ترکان این سوال وجود دارد که به دنبال تغییر تعرفهها،
هزینههای مربوط به س��رویسهایی مانند پیام کوت��اه MMS ،و یا اینترنت
همراه اول نیز تغییر خواهد کرد.
توضیحات مدیرعامل ش��رکت ارتباطات سیار گویای آن است که تغییرات
اعم��ال ش��ده تنها به هزینه مکالمه محدود میش��ود و در ح��ال حاضر هیچ
تغییری بر روی قیمت و تعرفه این سرویسها اعمال نشده است.
البت��ه وحی��د صدوقی این را ه��م گفته که پس از اینکه تغییر در ش��یو ه
محاس��به قبوض همراه اول اعالم شد ،برداشت عدهای این بود که ما به دنبال
افزایش تعرفهها هستیم.
اما در حال حاضر ما به دنبال آن هستیم که در مرحله اول تمام قیمتها را
در کشور یکسان کنیم اما براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در
آینده این امکان برای ما مهیاست که تعرفههای خود را در زمین ه سیمکارتهای
دائميتا س��قف  599ریال و در سیم کارتهای اعتباری تا  899ریال افزایش
دهی��م به همین دلیل این احتم��ال وجود دارد که در آینده یکبار دیگر تغییر
تعرفهها را داشته باشیم.

جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار میشود
ی ارتباطات و فناوری اطالعات  27اردیبهشت ماه
چهارمین جش��نواره مل 
همزمان با روز ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار میشود .مهلت ثبت نام در
این جشنواره تا دهم اردیبهشت ماه جاری تمدید شد.
به گزارش فارس ،این جشنواره با شعار «توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات
زمینه ساز ارتقاي حقوق شهروندی» برگزار میشود.
بر این اساس آثار واصله در چهارمین جشنواره فاوا در  7کارگروه «فناوری،
تولید و توسعه صادرات»« ،آموزش و تحقیقات»« ،توسعه کاربردهای فناوری
اطالعات»« ،ارزیابی اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطالعات»« ،زیرساختهای
ارتباطات»« ،پست درگاه ارائه خدمات» و «اطالعرسانی و رسانه» مورد بررسی
و ارزیابی قرار ميگیرد.

تجمیع قبوض تلفن همراه و ثابت در تهران
مدیرعامل همراه اول از هماهنگی این شرکت با مخابرات استان تهران برای
تجمیع قبوض تلفن همراه و ثابت خبر داد و گفت :پس از مرتفع شدن نیازهای
سیستمياین کار عملیاتی میشود؛ طرح ارسال قبض و ریزمکالمه با ایمیل نیز
در دست بررسی است.
به گزارش فارس وحید صدوقی با اش��اره به هماهنگی همراه اول و شرکت
مخابرات اس��تان تهران برای تجمیع قبوض تلفن همراه و ثابت ،اظهار داشت:
ای��ن کار از نظر هزینه چاپ و توزیع قبوض به نفع ش��رکت اس��ت و تأثیرات
زیست محیطی مثبتی دارد.
مدیرعام��ل هم��راه اول گف��ت :البت��ه مراح��ل اج��رای این ط��رح دارای
پیچیدگیهایی است؛ از جمله اینکه برخالف قبض تلفن ثابت که تقریباً ثابت
و همواره دارای یک آدرس پس��تی است؛ اما قبض موبایل جابهجایی بیشتری
دارد .وی ادام��ه داد :از ای��ن رو نیاز به طراحی سیستمياس��ت که بتواند این
اطالعات در مواقع نیاز به سرعت تفکیک و به روز شود.
صدوقی تصریح کرد :عالوه بر این در حال بررس��ی راههای بیش��تری برای
رساندن قبوض به دست مردم هستیم که سرویس ایمیل یکی از این روشها
است.

آن سوی خبر
تلويزيونهاي هوشمند زير تيغ هكرها
عصر فناوری پهن باندهای پرس��رعت ،وجود تلویزیونهای هوشمند را در
خانهها به یک امر ضروری تبدیل کرده اما محققان این گجتهای هوشمند را
تهدید بعدی هکرها ميدانند.
به گزارش مهر ،کارشناسان هشدار ميدهند اتصال تلویزیونهای هوشمند
به اینترنت ميتواند مزاحمانها را به خانه دعوت کند یعنی همان ویروسهای
رایانهای .با روند افزایش��ی دانلود فیلمها از اینترنت در تلویزیونهای خانگی و
محبوب ش��دن «گرفتن» کانالهای تلویزیونی از طریق اینترنت ،آلوده شدن
تلویزیونها به ویروسهای رایانه ای امری است که قطعاً روی ميدهد.
یوجین کسپراسکای یکی از مؤسسان شرکت کسپراسکای و مدیر اجرایی
این ش��رکت روس��ی که چهارمین ش��رکت ضد ویروس رایانهای جهان است
ميگوی��د تلفنهای همراه و تلویزیونهای هوش��مند ،ه��دف بعدی ویروس
مجرمان و هکرهای رایانهای هستند.
وی افزود :شرکت وی که روزانه  315هزار گزارش از فعالیتهای مشکوک
را دریافت ميکند ،اکنون باید به دنبال ویروسهایی بگردد که به تلویزیونهای
هوش��مند نفوذ ميکنند .اما وی هش��دار داد خطر ویروسهای رایانه ای برای
تلفنه��ای همراه و محیط خانگی از جمله تلویزیون که این روزها به اینترنت
متصل ميش��وند متنوع تر خواهد بود .در س��ال میلیونه��ا حمله به ویندوز
مایکروسافت ،هزاران حمله به تلفنهای هوشمند و عمدتاً به سیستم عاملهای
اندروید و دهها حمله به سیستم عامل  iOSاپل صورت ميگیرد.
کسپراسکای با اشاره به اینکه تمامي این سیستمها مستعد خطر هستند،
افزود :آلوده سازی میلیونها دستگاه از نظر فنی امکانپذیر است .این امر قطعاً
روی ميدهد و فقط زمان الزم است تا چنین امری به وقوع بپیوندد.
ب��ه گفته وی تنها تفاوت تلویزیون هوش��مند و رایانه داش��تن یک صفحه
نمایش��گر بزرگ تر و کنترل از راه دور اس��ت .تلویزیونهای هوش��مند دارای
سیستم عامل اندروید و تراشههای حافظه و اتصال به اینترنت هستند.
ب��ه گفته کسپراس��کای مصرف کنن��دگان در نهایت مجبور خواهند ش��د
نرمافزارهای آنتی ویروس بیش��تری خریداری کنند تا با خطر حمله سایبری
مقابله کنند .از ابتدای س��ال گذش��ته تاکنون  13درصد از جمعیت انگلیس
تلویزیونهای هوشمند خریداری کردهاند که از طریق فناوری تلفیقی خود و یا
دستگاههای ست -تاپ باکس به اینترنت متصل ميشوند ،اما این آمار احتماالً
در آینده به طور چش��مگیری افزایش خواهد یافت .پیش بینی ميشود 100
میلیون خانه در اروپای غربی و امريكا تا س��ال  2016دس��ت کم یک ارتباط
اینترنتی از طریق تلویزیون داشته باشند.

