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دانشمند برجسته سوئیسی متولد شد
w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

در چنین روزی کارل الکساندر مولر فیزیکدان سرشناس سوئیسی متولد شد .بیشترین شهرت وی بهخاطر
کار بر روی ابررسانایی دمای باالست .در حالت ابررسانایی مقاومت الکتریکی ماده صفر میشود و ماده میدان
مغناطیسی را از درون خود طرد میکند .طرد میدان مغناطیسی تنها تفاوت اصلی ابررسانا با رسانای کامل است.
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بهرهبرداریاز
شبکهعلمیکشور
ازاردیبهشت

رئــیــس ســازمــان
پژوهشهای علمی
و صنعتی گفت :
شبکه علمی کشور
از اردیبهشت در قالب پنج فاز آماده
بهرهبرداری در کشور است.
بــه گـــزارش وزارت عــلــوم ،فتحاله
مــضــطــرزاده در اجـــاس ســراســری
روســـــای دانــشــگــاههــا گــزارشــی
درخصوص را هانـــدازی شبکه علمی
کشور ارائه کرد .وی با اشاره به تصویب
قانون شبکه علمی کشور در برنامه
پنجم توسعه گفت :این شبکه مستقل
و مبتنی بر فیبر تاریک با هدف اتصال
تمامی دانشگاهها و با امکان اتصال به
سایر شبکههای معتبر علمی از جمله
شبکه علمی اروپاست که قــرار است
اولین اتصال به شبکه علمی اروپا در
شش ماهه اول امسال صورت گیرد.
مضطرزاده گفت :فاز اول شامل شهر
تهران و در اردیبهشت ۹۶و فــاز دوم
شاملشهرهایاصفهان،مشهد،تبریز،
شیراز ،کرج ،اهواز و قم در آبان ۹۶و فاز
سوم شامل سایر مراکز استان در آبان۹۷
و فاز ۴شامل سایر شهرهای ایــران در
آبان ۹۸بهبهرهبرداریخواهدرسید.
شبکه اجتماعی

حذفهزارانحساب
کاربریجعلی

فیسبوک روشــی
جـــدیـــد را بـــرای
جلوگیری از اشاعه
اخبار کذب در پیش
گرفته :شناسایی و حذف حسابهای
کاربری غیرواقعی که به افراد حقیقی
تعلق ندارند .این شرکت بهتازگی اعالم
کرد 30هــزار حساب کاربری تقلبی
مربوط به کشور فرانسه را حذف کرده
که با نزدیکشدن به انتخابات ریاست
جمهوری این کشور ،اقــدام جالبی
محسوب میشود.
پس از اعالم این موضوع ،فیسبوک
در پستی جداگانه از تال شهایش در
مــورد مبارزه با اکانتهای تبلیغاتی
و غیرواقعی و همچنین الیـکهــا و
کامنتهای ارائه شده توسط روباتها
خبر داد.
فــی ـسبــوک م ـیگــویــد بیشتر ایــن
الی ـککــنــنــدگــان و نــظــردهــنــدگــان
دیجیتال و غیرواقعی در کشورهایی
نظیر بنگالدش ،اندونزی و عربستان
سعودی فعالیت میکنند.
نــقــطــه مــشــتــرک اقـــدامـــات اخــیــر
فیسبوک ،این است که میخواهند
حضور اسپمرها و روبا تها را در این
شبکه اجتماعی محبوب کاهش داده
و تأثیر آنها را بر اشاعه محتوای دروغ
و اخبار کذب کاهش دهند.

بههمریختگی
چگونه مشکل زیرنویسهای ناخوانای فیلمها را حل کنیم؟

ضریبنفوذ101درصدی
موبایلدرکشور
همایش مــدیــران
وزارت ارتباطات
رگوالتوری چندی
پـــیـــش بــــرگــــزار
شد و طی آن معاون وزیــر ارتباطات
و فــنــاوری اطــاعــات درخــصــوص
ضریب نفوذ موبایل در کشور اذعان
داشــت که هماکنون ایــن پارامتر به
101.19درصد رسیده است .گفتنی
اســت ضریب نفوذ تلفن هــمــراه در
یک کشور برابر است با نسبت تعداد
شمارههای موبایل فعال در آن کشور به
جمعیت فعال.
عالو هبرآن عمیدیان به موفقیتهای
دولــت یازدهم در افزایش دسترسی
به اینترنت پرسرعت ثابت اشاره کرد و
گفت در انتهای دولت دهم این مقدار
4.7میلیون پــورت بــود ،درحالی
کــه هماکنون بــه 10میلیون پــورت
رسیده اســت .رئیس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه
صحبتهایش در رابطه با نظارت بر
عملکرد سرویسدهندههای اینترنت
ثابت و همراه اینگونه بیان کرد :اگر
سرویسدهنده ثابتی اعالم میکند
که در 27هزار روستا سرویس اینترنت
دارد ،رگوالتوری این گفته شرکت را در
تمام روستاهای اعــام شده بررسی
میکند و صحت آن را میسنجد.

شماره 2243

حتی اگر تسلط کاملی هم به زبان انگلیسی داشته
باشید ،بــاز هم بسیاری اوقــات ترجیح خواهید
داد فیلمها را با زیرنویس فارسی تماشا کنید .در
واقــع دیــدن یک فیلم با زیرنویس فارسی به تمرکز
کمتری نیاز داشــتــه و انـــرژی کمتری هــم صرف
خواهد کــرد! امــا احتماال شما هم با ایــن مشکل
برخورد کــرد هایــد که بعضی فایلهای زیرنویس
فارسی زمانی که روی فیلم انتخاب میشوند،
دارای فونتهای عجیب و غریب و ناخوانایی
هستند.
شاید تصور کنید مشکل از رایانه یا تلویزیون شماست و
برای حل آن دهها زیرنویس مختلف را آزمایش کنید تا
سرانجام یکی از آنها بدون ایراد اجرا شود .اما در ادامه
روشهایی را خواهید دید که میتوانید به کمک آنها
بهطور اصولی و تضمینی ،هر زیرنویس عجیبی را قابل
استفاده کنید.

تبدیل زیرنویس

یک روش پیشنهادی به شما تغییر نوع زیرنویس است.
در این روش شما برای حل مشکل زیرنویس به برنامه
کمحجم و البته بسیار کاربردی Subtitle Creator
نیاز خواهید داشــت .برای دانلود این برنامه کافی
است به آدرس اینترنتی  goo.gl/O8PIyoمراجعه
کنید.
پس از دانــلــود و نصب ایــن برنامه ۱٫۵مگابایتی
کار اصلی آغــاز خواهد شد .برنامه را باز کنید و از
منوی  ،Fileگزینه  Open Subtitleرا انتخاب کرده
و زیرنویس مشکلدار را در برنامه انتخاب و باز
کنید .پس از بارگذاری فایل به ترتیب وارد منوی
 ،Formattingسپس Select Character Encoding
شوید و در ایــن بخش گزینه  Arabicرا انتخاب
کنید.
تا همینجا هم کــاری که باید انجام دهید به پایان
رسیده اما در صورتی که قصد دارید فونتهای به کار
رفته و ابعاد آ نها را نیز تغییر دهید از همین منوی
 Formattingگزینه  Change Fontرا انتخاب کرده و

از لیست نمایش دادهشده فونت دلخواهتان و سایز آن
را انتخاب کنید.
در نهایت از منوی  Fileروی گزینه Save VOB Sub
 …asکلیک کنید ،اسم فایلتان را مشخص کرده و آن
را در مسیر مورد نظر ذخیره کنید .توجه داشته باشید
که در حین ذخیرهسازی سوالی از شما پرسیده
میشود که میتوانید به راحتی با انتخاب گزینه Ok
آن را نادیده بگیرید یا اینکه در منوی موجود روی
گزینه  Fa – Persianکلیک کرده و بعد  OKرا انتخاب
کنید.
به همین سادگی ،با این کار دو فایل با فرمتهای
 .subو  .idxبــرای شما نمایش داده خواهد شد
که شامل اطالعات و فرمت زیرنویس و همچنین
متن آن هستند و میتوانید هر دوی آ نهــا را روی
هر سیستمی و با هر پخشکنند های بــدون ترس
از خرا بشدن فونتها و بازگشت به حالت عجیب
و غریب زیرنویس اجــرا کنید یا بــرای دوستانتان
بفرستید.
البته راههای دیگری نیز برای حل مشکل زیرنویسها
وجود دارد اما روش مورد اشاره یکی از قطعیترین و

بدون دردسرترین راهکارهای ممکن برای حل مشکل
زیرنویس است.

حل مشکل در ویندوز

هما نطور که میدانید فیلمها دارای دو دسته
زیرنویس هستند .زیرنویسهایی که به صورت
جداگانه و بــا فرمت  SRTدردســتــرس هستند؛
و زیرنویسهایی که به همراه خــود فیلم هستند
و قسمتی از خــود فایل تصویری فیلم هستند.
اغــلــب فــیــلـمهــای مــوجــود هــم زیــرنــویـسهــایــی
جداگانه با فرمت  SRTدارنــد و مشکالتی که برای
زیرنویسها پدید میآید نیز مربوط به همین نوع
زیرنویسهاست که در ادامــه قصد رفعکردن آن را
داریم.
اغــلــب ،کــاربــران پلیر بسیار قدرتمند و معروف
 KMPlayerدارای این مشکل هستند .این مشکل
زمانی پدیدار میشود که زبــا نهــای بیگانه برای
نرمافزارها تعریف نشده باشند .مثال هنگامی که
بخواهید یک زیرنویس فارسی را در یک نرمافزار
انگلیسیزبان مانند  KMPlayerاجرا کنید ،متن

واجباتاستفادهاز
وایفایعمومی

زیرنویسها برای این نرمافزار قابل شناسایی نیست و
آنها را بهطور کلماتی در هم ریخته و ناخوانا به نمایش
درمیآورد .به همین دلیل ،شما باید زبان مورد نظر را
برای سیستم خود تعریف کنید تا این نرمافزارها بتوانند
زبانهای اضافی را تشخیص دهند .به طور مثال در
اینجا برای حل مشکل زبان زیرنویس فارسی در این
نرمافزار ،باید زبان فارسی را برای سیستم تعریف
کنیم.
برای حل این مشکل ،ابتدا به تنظیمات کامپیوتر خود
بروید .سپس در قسمت تنظیمات ،به بخش “& Date
 ”Timeبروید .در آنجا ،بر روی قسمت “َAdditional
 ”date, time & regional settingsکلیک کنید و وارد
کنترلپنل خواهید شد.
در آن تنظیمات زیادی پیش روی شماست اما قسمت
مورد نیاز ما در این آموزش “ ”Change locationاست
پس بر روی آن کلیک کنید.
در پنجره بــاز شــده ،به سربرگ “”Adminstrive
بروید .در قسمت “language for non-unicode
 ،”programsبر روی گزینه “ ”system localeکلیک
کنید .در آنجا لیست را باز کنید و در زیرشاخههای
“  ،”current system localeگزینه “ ”persian
را انتخاب کنید و تایید کنید و سپس کامپیوتر را
ریاستارت کنید .پس از اینکار ،زیرنویسهای شما
فارسی خواهند شد.
به وسیله این آموزش ،شما میتوانید پس از ویندوز
عوضکردن ،به راحتی زیرنویسهای خود را فارسی
کنید و مشکل آ نهــا را حل کنید و دیگر نیازی به
نرمافزارهای جانبی نداشته باشید و نیازی به ریسک
برای حل این مشکل ندارید.
بــه خــاطــر داشــتــه باشید کــه ایــن راهحـــل بــرای
ویــنــدوزهــای ۷و  ۸نیز عملی اســت امــا بهدلیل
تغییرکردن بخشهایی از تنظیمات در ویندوز،۱۰
ایــن آمـــوزش بــر مبنای ویــنــدوز ۱۰نوشته شده
اســت و شما میتوانید با پیداکردن قسمتهای
مشابه در ویندو زهای دیگر ،مشکل خــود را حل
کنید.

نرم افزار

تکنولوژی

بازی

دسترسیبهاپلیکیشنهایپراستفاده

تقویمدیواریهوشمند

قلعهحیوانات

 Floating Toolboxنرمافزاری کاربردی برای ایجاد منوی شناور
و دردسترس ،برای ابزارهای اندروید است.
در  Floating Toolboxشما یک آیکون کوچک و شناور را که
همیشهوهمهجاحتیدراپلیکیشنهایFullScreenدردسترس
شماست ،در اختیار خواهید داشت که میتوانید اپلیکیشنهای
محبوب و پراستفاده خود را انتخاب کنید تا با لمس این گزینه ،در
یک نوار جدید به شما نمایش داده شوند .به این ترتیب میتوانید
هر زمان و در هر اپلیکیشنی که بودید ،با لمس این آیکون شناور و
سپسآیکوناپلیکیشنموردنظر،آنرااجراکنید.
امکان جابهجایی آیکون شناور به مکان دلخواه در صفح ه نمایش،
امکان تغییر سایز منوی  ،Floating Toolboxقابلیت تغییر
وضوح آیکون شناور ،فعال و غیرفعالسازی انیمیشن در اجرا،
امکان تغییر رنگ منو و آیکون و همچنین تعبیه بخشی جداگانه
بــرای قــــراردادن میانبرهای سیستمی
همچون وایفای ،بلوتوث ،چراغ قوه و ...از
دیگر ویژگیهای این اپلیکیشن بهحساب
میآیند.

یک طراح خوشذوق ژاپنی موفق شده با استفاده از تکنولوژی
کاغذ الکترونیک تقویمهای دیواری و رومیزی قدیمی را به شکل
خالقانهای احیا کند.
این تقویم هوشمند « »Magic Calendarنام دارد و عالو هبر
نمایش تاریخ و روزهــای ماه ،با اتصال به تلفن هوشمند شما
میتواند تمام قرارهای کاری و یادآورهای دلخواهتان را به نمایش
بگذارد.
آقــای «کوشو ســابــوی» ( )Kosho Tsuboiطــرح خــود را با
کمک برنامه «  »Android Experimentsتوسعه داده
اســت .این برنامه در کشور ژاپــن به اجــرا گذاشته شده و طی
آن شرکت گوگل از طر حهای مخترعانی که به دنبال توسعه
گجتهای نوین انــدرویــدی باشند ،حمایت مالی و فنی
میکند.
تقویم  Magic Calendarبه کمک یک اپلیکیشن اختصاصی به
موبایل شما متصل شده و میتواند تمام رویدادهای ثبت شده در
اپلیکیشن رسمی « »Google Calendarرا روی دیوار یا میز کار
شما به نمایش بگذارد.

در بازی  ،Blocky Castleبازیکنان باید در نقش حیوانات مختلف
سعی کنند تا با عبور از خطراتی که در کمینشان است ،به باالترین
نقط ه برج برسند.
کفشهای متحرک ،شعلههای آتــش و بسیاری دیگر از
خطرات پیشرو کار بازیکنان را برای رسیدن به هدف سخت
میکند .از دیگر ویژگیهای بازی میتوان به د هها شخصیت
خــنــدهدار ،کنترل قابل درک و ســاده ،اجــرای بــازی روان اما
اعتیادآور ،پشتیبانی کامل از نمایشگر رتینا ،پشتیبانی ابری
و پشتیبانی از گیمسنتر و حساب کاربری گوگلپلی اشاره
کرد.
هــدف ســازنــده از توسعه ایــن بــازی تنها مــرگ چندین بــاره
شخصیتها نبوده و در حقیقت هــدف توسعهدهنده ارائــه
یک بــازی سرگرمکننده و خــنــدهدار بــرای بــازی بــوده است.
اینکه با دستهای از حیوانات سعی کنید
تا با جاخالیدادن از خطرات به باالترین
نقطه برج برسید ،در جای خود خند هدار
است.

اندروید

فلشممور یها ،ابزارهای
ترفند
بسیار پرکاربرد و مفیدی
هستند .همه ما هر روز استفاده بسیاری از آ نها
داریــم .انتقال فایل ،نصب ویندوز و… همگی چند
نمونه از کارهای سادهای هستند که میتوان با فلش
مموری ها انجام داد.
اما همیشه مقداری از حافظه فلشمموریها غیر قابل
استفاده یا اصطالحا « »unallocatedمیشود که
البته چندان زیاد نبوده و معموال از 100مگابایت
بیشتر نمیشود .بهعنوان مثال وقتی فلشی 8گیگ
خریداری میکنید ،فضای تقریبی در اختیار شما
7.5گیگ است .اما برای اینکه بتوانید تمام حجم
فلشمموری را در اختیار داشته باشید ،میتوانید
مراحل زیر را انجام دهید.
باید توجه داشت که قبل از انجام مراحل زیر حتما از
اطالعات موجود روی فلشمموری خود یک نسخه
پشتیبان تهیه کنید ،زیرا پس از انجام مراحل زیر
حافظه فلشمموری شما بهطور کامل فرمت خواهد
شد.

استفادهازتمامظرفیت

 .1از طریق منوی استارت »diskpart« ،را جستجو و
اجرا کنید.
 .2در این مرحله ابتدا فلشمموری خود را وارد کنید
و در پنجره مشکی باز شده مربوط به برنامه diskpart

عبارت  list diskرا نوشته و کلید  enterرا فشار دهید.
پس از اینکار لیستی از درایوهای شما نشان داده
میشود.
 .3دقــت کنید که فلشمموری شما کــدا میــک از

اندروید

درایوهای مشاهده شده است .سپس عبارت select #
 diskرا تایپ کنید تا درایو مورد نظر انتخاب شود (به
جای  #باید شماره دیسکی که فلش مموری مورد نظر
است ،قرار دهید).
 .4دقت کنید که دیسک انتخاب شده در مرحله قبل،
همان درایــوی باشد که قصد پا ککردن اطالعات
آن را دارید .سپس عبارت  cleanرا تایپ کنید .پس
از فشردن کلید اینتر حافظه درایو شما به طور کامل
فرمت میشود.
 .5حال باید فلشمموری را دوبــاره پارتیشنبندی
کنیم .برای انجام این کار عبارت create partition
 parimaryرا تایپ کنید .بــا انــجــام ایــن مرحله
حجم از دســت رفــتــه فلشمموری نیز بازیابی
میشود.
 .6در مرحله آخر نیز برای خروج از پنجره باز شده
عبارت  exitرا تایپ کنید.
اگر مراحل باال را درست انجام دهید ،خواهید دید که
حجم ازبین رفته فلش مموری شما کامال بازگردانده
شده است.

امروزه با استفاده
از وایفای مجانی
در مراکز خرید،
قــهــوهســراهــا،
رستورانها و سایر مکانها میتوانید
به اینترنت وصــل شوید ،امــا باید
بدانید استفاده از وایفای عمومی،
منبع اصلی شکا فهای امنیتی به
شمار میآید .از این رو بهتر است با
رعایت نکات زیر ،از سرقت اطالعات
جلوگیری کنید.
تنها از سایتهای امن و رمزگذاری
شده که با  //:httpsو نماد قفل بسته
آغاز میشود ،بازدید کنید.
حــواســتــان باشد کــه در هــر مکان
عمومی تنها از شبکه آن مکان
استفاده کنید؛ زیرا همواره هکرهایی
هستند که با نــامهــای مــعــروف ،به
اطالعات شما دسترسی مییابند.
برای افزایش امنیت ،هنگام خروج
از مکان عمومی ،همه صفحات
شخصی خــود را ببندید و بــرای
استفاده مجدد ،رمز جدیدی برای
دستگاه خود در نظر بگیرید.

حفاظتازحریم
خصوصیدراینترنت
داشـــــــتـــــــن
حـــســـابهـــای
کــاربــری متعدد
د ر شبکهها ی
اجتماعی یا سایتهای اینترنتی،
صفحات شخصی در وب ،رمز ورود
به بانک و ...موجب میشود تا افراد
برای فراموشنکردن رمزهای ورود از
پسوردهایی مشابه و تکراری استفاده
کنند ،ایـنکــار یکی از اشتباهات
بزرگ افــراد است که بهراحتی مورد
سوءاستفاده هکرها قرار میگیرد.
بــرای اینکه از حفظکردن رمزهای
متعدد راحت شوید و از طرفی دیگر
برای در امان ماندن و حفاظت خود
در فضای وب پسوردهای متفاوتی
را انــتــخــاب کنید ،بهتر اســت از
برنامه پسوردمنیجر ( password
 )managerاستفاده کنید.
به واسطه این برنامه میتوانید یک
کلمه عبور اصلی برای ورود به برنامه
ایجاد کنید و سپس به تعدادی که
نیاز دارید ،کلمه عبور و رمز برای آن
تعریف کنید.
این برنامه برای نسخههای ویندوز،
مک و اندروید طراحی شده است و
میتوایند بهراحتی با استفاده از آن
بانک اطالعاتی مناسبی برای خود
ایجاد کنید.
فناوری نوین

اطالعاتگوگلمپاز
کجاجمعآوریمیشود؟
بــا اســتــفــاده از
نرمافزار Google
 Mapsمیتوانید
بهراحتی مسیری
بــدون ترافیک را بــرای رســیــدن به
مقصدتان انتخاب .شاید برای شما
هم سوال باشد که چگونه این برنامه
ترافیکهای خیابا نها ،مسیرهای
یکطرفه و ...را شناسایی میکند و
در اختیار قرار میدهد؟
حال شرکت گوگل اعالم کرده است
بــرای ارائــه این سرویس به کاربران
 Google Mapsدادههـــای خــود را
از چندین روش مختلف به دست
میآورد که عبارتند از :سازمانهای
حمل و نقل دولــتــی ،اپلیکیشن
 ،Wazeسنسورهای جـــاد های و
تامینکنندگان خصوصی.
اپلیکیشن  Wazeرا Google Maps
در ســـــال 2013مــیــادی حــدود
یکمیلیارد دالر خریداری کرد .این
اپلیکیشن اطالعاتی مانند تصادفات
و موقعیت را هبندا نها را در اختیار
کاربران Google Mapsقرار میدهد.
ســـنـــســـورهـــای جـــــــــادهای و
تامینکنندگان خصوصی نیز کاربران
تلفنهای هــمــراهــی هستند که
موقعیتیاب دستگاه هوشمندشان
فعال است و  Google Mapsبنا به
میزان سرعتشان دادهها را در اختیار
کاربرانخودقرارمیدهند.

