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اينترنت در سفر
اگر آنچنان به اينترنت وابسته هستيد و مي خواهيد حتي در سفر 
هم از آن استفاده كنيد، گزينه هاي متفاوتي وجود دارد كه مي توانيد 

از آنها بهره ببريد. در اين بخش به معرفي آنها مي پردازيم:

GPRS
ساده ترين روش براي دسترسي به اينترنت در سفر استفاده از 
GPRS است، البته مناسب جستجوي عكس و بارگيري موسيقي و 
فيلم نيست. سيستم GPRS نه تنها جوابگوي كارهاي ساده اي مانند 
جستجوي مطلب و چت كردن است بلكه به وسيله آن در هر موقعيتي 
مي توانيد بدون داشتن نگراني درخصوص اعتبار اينترنت و رايانه به 

اينترنت دسترسي داشته باشيد.
اگر تلفن همراه تان مجهز به WIFI است مي توانيد در محلي قرار 
بگيريد كه اينترنت بي سيم وجود دارد و به راحتي به اينترنت متصل 

شويد و از آن استفاده كنيد.
براي مجهزكردن تلفن همراه تان مي توانيد از پيام رسان موبايلي 
ID هاي  با  امكان  چت كردن  همزمان  صورت  به  كه   eBuddy
GTALK، AIM، MSN و YAHOO را فراهم مي كند، استفاده 
كنيد. opera mini نيز مرورگري موبايلي است كه درست همانند 

مرورگر اپرا در ويندوز كار مي كند و براي مشاهده سايت هاي مختلف از 
طريق موبايل هاي سيستم جاوا به كار مي رود.

 Gmail هم برنامه ديگري است كه دسترسي به Gmail Mobile
و چت آن را بسيار ساده مي كند.

اينترنت بدون موبايل
اگر قصد داشتيد با روش ديگري به اينترنت متصل شويد، لپ تاپ گزينه 
خوبي است معموالً فرودگاه ها و هتل ها مجهز به اينترنت  بي سيم هستند 

و شما مي توانيد از آنها استفاده كنيد.
البته اين روش نسبتاً گران است. همچنين مي توانيد از برنامه هاي قابل 
حمل (portable) استفاده كنيد. به طور مثال يك مرورگر و مسنجر 
قابل حمل روي ''flash memory'' خود بريزد و با خود به سفر ببريد. 

بدين ترتيب تمام رمزها و اطالعات مهم تان را با خود خواهيد داشت.

You Tube بازي مخفي در
در اين ترفند قصد داريم به معرفي يك بازي مخفي شده در اين سايت 
بپردازيم. اين بازي همان بازي مار (snake) آشناست كه به هنگام 
مشاهده ويديوهاي آن الين مي توان به آن پرداخت. براي اينكار ابتدا 
يكي از ويديوهاي آن الين موجود در You Tube را مشاهده كنيد. 
هنگامي كه چند ثانيه از ويديو پخش شد، كليد را روي صفحه كليد 
نگهداريد تا ويديو به ابتدا برود، سپس در همان حال كه اين كليد را 
نگهداشته ايد، كليد را بزنيد. خواهيد ديد كه مار سفيد رنگ روي صفحه 
ويديو نمايان مي شود. با كليدهاي جهت دار صفحه كليد مي توانيد آن را 
كنترل كنيد تا طعمه را بخورد و به ديواره ها برخورد نكند. دقت كنيد 
باتوجه به سفيدبودن رنگ مار و طعمه، هر چه رنگ ويديو پشت زمينه 

تيره تر باشد، تشخيص مار آسان تر خواهد بود.

از  E-mail ارسالي  الكترونيكي  منظم كردن پست هاي 
گروه هاي ياهو

ممكن است شما هم در گروه هاي مختلف وب سايت ياهو عضو شده 

گام به گام با اينترنت

ترفندهاي اينترنت


