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ــار گرفتن كاربران  ــپاتيفاي به منظور در اختي  اس
ــي در  ــاد جايگزين ــراي ايج ــزش را ب ــتر، تمرك بيش
ــد  ــيم مانن ــانه اي بي س ــش رس ــاي پخ تكنولوژي ه
ــتر كرده است. به گزارش دبليو  Airplay اپل بيش
ــركت سخت افزاري  اس.جي، به همين دليل چند ش
ــده اند. شركت  ــركت دعوت ش به همكاري با اين ش
 ،Spotify Connect ــل  قب ــال  س ــپاتيفاي  اس
سرويس موزيك خود را عرضه كرد كه امكان پخش 
ــيم را از دستگاه هاي موبايل  موزيك به صورت بي س
ــپيكرهاي استريو يا تلويزيون هاي آنها  كاربران به اس

ـ فاي فراهم مي كرد. با واي 
ــخت افزاري مانند  ــركت هاي س ــپاتيفاي با ش اس
ــرارداد جديدي  ــون و Bose ق ــونيك، گراماف پاناس
ــئوالن  ــالم مس ــق اع ــت. طب ــرده اس ــد ك را منعق
ــخت افزاري  جديد  ــركاي س ــه ش ــركت، هم اين ش
ــتگاه هايي هستند كه با  ــپاتيفاي درصدد ارائه دس  اس
Spotify Connect يكپارچه شوند. دستگاه هايي 
ــا Spotify Connect كار مي كنند بين 50  كه ب

تا 2000 يورو قيمت دارند.
برنامه اسپاتيفاي كه يك سرويس پخش موزيك 
ــوئدي آغاز به  ــال 2008 توسط يك تيم س است س

ــرد و هم اكنون حدود 24 ميليون كاربر فعال در  كار ك
سراسر دنيا دارد.

اسپاتيفاي و شركاي سخت افزاري اش

آيفون 6  تا 9 سپتامبر مي آيد
ــايعات و  ــدن به عرضه آيفون جديد ش ــال با نزديك ش ــال مي گذرد. هر س از زمان ارائه آيفون S 5 تقريبا يك س
اخباري در ارتباط با دستگاه جديد اپل شنيده مي شود، اين بار هم چند وقتي است كه شايعات درباره جديدترين تلفن 
هوشمند اپل بر سر زبان ها افتاده است. به گزارش ديجيتال ترندز مسئوالن اين شركت اعالم كرده اند كه جديدترين 
ــپتامبر (18 شهريور)  عرضه خواهد  ــركت اپل به نام آيفون6 ، نهم س آيفون ش
ــد آيفون داراي رم  ــخه جدي ــد. با توجه به اخبار خبرگزاري ها، نس ش
سريع تر، باتري بزرگ، صفحه نمايش منحني، سيستم عامل 
ــه اي با ضخامت باريك و صفحه  آي.او.اس 8، بدن
نمايش بزرگ است. در هر صورت بايد تا 
ــپتامبر صبر كرد تا با  نوزدهم س
رونمايي اين تلفن هوشمند 
جديد متوجه صحت و سقم 

شايعات شد.

گوگل و مركز جديد 
استارت آپ در سئول

ــت درصدد افتتاح  شركت گوگل اعالم كرده اس
ــتارت آپ جديدي به مساحت 20 هزار متر  مركز اس

مكعب در سئول، پايتخت كره جنوبي است.
ــول موتور  ــي، اين غ ــزارش دبليو اس. ج ــه گ ب
ــمي كه در كاليفرنيا برگزار كرد، از  جستجو در مراس
ــت. ساندر پيچاي كه  تصميم جديد خود پرده برداش
ــوگل را خلق  ــن مرورگر محبوب كروم گ قبل از اي
ــم اعالم كرد: كره  جنوبي يكي از  كرده در اين مراس
ــور برتر دنياست كه توسعه دهندگان اندرويد  پنج كش
ــتند. وي افزود: به دليل اين كه  زيادي اهل آنجا هس
ــان را از خارج  ــترين درآمدش ــعه دهندگان بيش توس
ــور كسب مي كنند، به فكر آموزش هاي بيشتري  كش
 براي آنها افتاديم و به اين نتيجه رسيديم سال آينده 
ــتارت آپ جديدي در اين كشور آسيايي تاسيس  اس
ــعه دهندگان آموزش هاي بيشتري  كنيم تا اين توس

ببينند و موفق تر از قبل حاضر شوند.
اين استارت آپ سومين مركزي است كه گوگل 
ــارج از اياالت متحده  ــدن و تل آويو، در خ ــد از لن بع

ايجاد مي كند.

 iWatch تاريخ رونمايي
اپل به تعويق افتاد

ــه همزمان  ــده بود ك ــن اعالم ش ــش از اي  پي
ــيدني  ــاعت پوش ــي از آيفون 6 اپل، س ــا رونماي ب
iWatch  اين شركت نيز به عالقه مندان معرفي 
خواهد شد. به گزارش بي .بي .سي، برخي منابع آگاه 
ــاعت هوشمند در اواسط  از تاخير رونمايي از اين س
ماه نوامبر يا شايد سال آينده ميالدي خبر داده اند. 
آنچه شنيده شده است در مراسم رونمايي از آيفون 
جديد اپل، ساعت پوشيدني iWatch اين شركت 
براي عالقه مندان رونمايي نخواهد شد و رونمايي 
از اين گجت پوشيدني اپل به زمان ديگري موكول 

خواهد شد.

ــارژ  ــت كابل هاي ش ــدار داده اس ــخت افزاري اچ پي بتازگي به مصرف كنندگان محصوالت خود هش ــركت س ش
نوت بوك هاي خود را چك كنند و ببينند آيا با مشكل داغ شدن آنها مواجه هستند يا خير. به گزارش سي. ان .ان،  اين 
شركت در ارتباط با نقص احتمالي در شش ميليون كابل هاي شارژ كه در فاصله  سپتامبر 2010 تا ژوئن 2012 همراه 
نوت بوك هاي اچ پي و Compaq فروخته شده اند، به منظور جلوگيري از خطر آتش سوزي اطالعيه اي صادر كرده 
ــت. سخنگوي اين شركت دليل نقص ذكر شده را اتصال كوتاه اين كابل ها عنوان كرده است. طبق گزارش هاي  اس
رسيده از 29 موردي كه تا به حال اطالع داده شده، دو مورد از آنها آتش گرفته  و در 13 مورد هم مشتريان تقاضاي 

خسارت اموال و پرداخت غرامت كرده اند. اين كابل ها با كد LS-15 عرضه شده اند.

هشدار شركت اچ پي به مشتريان

افزايش طرح ذخيره سازي ابري دراپ باكس
ــاده اي پيش  ــازي ابري با طرح س دراپ باكس، ميزبان فضاي ابري براي رقابت ذخيره س
ــا را فقط با پرداخت ماهانه 9/99 دالر  ــي رود. به همين دليل تصميم دارد يك ترابايت فض م

در اختيار كاربران قرار دهد.
ــايت دبليو اس. جي، طرح جديد Pro با پايين ترين قيمت، فضا را ده برابر  به گزارش س
ــه قيمت 9/99 دالر در ماه و  ــش از اين دراپ باكس صد گيگابايت را ب ــش مي دهد. پي افزاي
500 گيگابايت را با ماهي 50 دالر ارائه مي كرد. اين كار در جهت رقابت اين شركت با ديگر 

رقباي خود مانند گوگل، مايكروسافت و آمازون است.
ــت كه از سوي شركتي به  دراپ باكس، يك ارائه كننده خدمات ميزباني پرونده در وب اس
ــازي پرونده ها روي چند رايانه مختلف يا بين چند  ــود و امكان همگام س همين نام اداره مي ش

كاربر مختلف از طريق اينترنت را فراهم مي كند. اين شركت سال 2007 ايجاد شده است.

افزايش 6/5 درصدي فروش تبلت ها
ــال فروش تبلت در سراسر دنيا با موفقيت   امس
ــان،  ــت. هرچند به گفته كارشناس ــراه بوده اس هم
ــال با وجود رشد 6/5 درصدي در فروش سال  امس
ــت. به گزارش كامپيوتر ورلد، طبق  خوبي نبوده اس
ــركت IDC، اين ميزان  پيش بيني كارشناسان ش
ــق اعالم محققان اين  ــد. طب بايد 12/1 درصد باش
شركت، كاربران ترجيح مي دهند پول خود را بيشتر 
ــت، تلفن هاي  ــد لپ تاپ هاي ارزان قيم صرف خري
ــتگاه هاي پوشيدني كنند تا تبلت ها؛  هوشمند و دس
ــتري در  زيرا يك لپ تاپ يا تلفن همراه كاربرد بيش
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راه حل مايكروسافتي!
ــافت در  ــركت آمريكايي مايكروس  ش

ــكايات كاربران مبني بر كرش  ــخ به ش پاس
ــان يا بروز مشكالت ديگر بعد  كردن سيستم ش
از به روزرساني اين شركت، راه حل ساده اي ارائه كرد. 
سخنگوي مايكروسافت در بيانيه اي كه بتازگي منتشر 
ــته از كاربراني كه  ــده، اعالم كرده است به آن دس ش
ــركت مشكل دارند،  ــاني ويندوز 7 اين ش با به روزرس
ــتگاه خود را  ــود تنظميات DNS دس ــنهاد مي ش پيش

ــزاري در بيانيه خود آورده  ــركت نرم اف تغيير دهند. اين ش
ــي 2982791 را از روي  ــاني امنيت ــت كاربران به روزرس اس

ــان پاك كنند. دليل ارائه چنين پيشنهادي از طرف مسئوالن مايكروسافت اين بوده  دستگاه ش
ــاني علت بروز تمام اين مشكالت است و با حذف آن مشكالتي كه كاربران  كه اين به روزرس

از آن شكايت داشته اند، برطرف خواهد شد.

 بعد از گذشت چند هفته از شكايات كاربران، سرانجام شركت مايكروسافت 
ــرفيس پرو3 خود را تائيد كرد.  ــاله داغ شدن نسخه Core i7 تبلت س مس
ــركت در بيانيه اي واژه «داغ شدن» را به كار  به گزارش آي تي نيوز، اين ش
 Core  ــند تا مدل نبرد اما اعالم كرد كه كاربران اين تبلت بايد منتظر باش
ــود. مسئوالن اين  i7 اين تبلت از همنوعان كم قدرت تر خود گرم تر اجرا ش
ــرفيس پرو 3، اولين  ــخه  i7 تبلت س ــركت در بيانيه خود آورده اند: نس ش
ــبك و  ــت كه قدرت پردازش i 7 را در پكيجي س تبلت در نوع خود اس

ــا ضخامت باريك ارائه مي كند؛ به همين دليل نيروي افزايش يافته نياز به  ب
ــرعت بيشتري بچرخد و خنك كند و به همين  فن قدرتمندتري دارد تا با س
ــود. اين شركت با نپذيرفتن  علت اين واحد، كمي از حد معمول گرم تر مي ش
ــرفيس پرو 3 در بيانيه  خود افزوده است: اين باگ  ــاله داغ شدن تبلت س مس
ــدن تبلت شده است و تنها تعداد  نرم افزاري به طور تصادفي موجب گرم ش
ــتند و بزودي به روزرساني براي  ــاله هس كمي از مدل هاي i7 دچار اين مس
ــه گفته برخي كاربران،  ــد.  اما ب ــع اين باگ براي كاربران ارائه خواهد ش رف
اين محصول حتي زماني كه دستگاه كارهاي سبكي انجام مي دهد هم زياد 
ــود. بعضي از كاربران اين مشكل را با به روزرساني هايي كه اين  گرم مي ش

شركت ارائه كرده است، بي ارتباط نمي دانند.

 SAP شركت اوراكل در دعوي عليه شركت سپ مبني بر اين كه 
ــرده و تقاضاي 1/3 ميليارد دالر  ــوق كپي رايت اوراكل تخلف ك از حق
ــا اوراكل گزينه هاي غرامت  ــيد. ام ــت رس غرامت كرده بود، به بن بس

كمتر يا تعقيب دعوي خود در دادگاهي ديگر را هنوز دارد. 
به گزارش كامپيوترورلد، پيش از اين در سال 2010 هيات منصفه 
ــزان 1/3 ميليارد دالر غرامت را براي اوراكل در نظر گرفته بود، اما  مي
ــا ارجاع اين پرونده به دادگاه ناحيه اياالت متحده، فيليس هاميلتون،  ب
ــته و  ــي پرونده الزام به پرداخت اين ميزان غرامت را مردود دانس قاض
ــركت در نظر گرفته است كه يكي از آنها  دو گزينه ديگر براي اين ش
ــت و راه دوم اين  ــت غرامت كمتر به مبلغ 272 ميليون دالر اس درياف
ــه اوراكل به دادگاه ديگري مراجعه كرده و دعوي حقوقي خود را از  ك
ــت، رضايت و خشنودي مسئوالن شركت سپ از راي دادگاه است. پيش از اين نيز اپل و  ــخص اس آن طريق پيگيري كند. آنچه فعال مش

سامسونگ با شكايت از يكديگر به دليل تخلف از حقوق انحصاري به دادگاه مراجعه كردند تا مشكالت خود را حل و فصل كنند.

شكست دعوي اوراكل عليه سپ

حذف نمايش نام مولف در كنار مقاله
 شركت گوگل در بيانيه اي اظهار كرده است كه از اين به بعد در نتايج جستجوي اين موتور 
ــود. به گزارش سي نت، اين ويژگي از سال  ــتجو نام مولف همراه مقاله نمايش داده نمي ش جس
2011 به نتايج جستجوي اين موتور جستجو اضافه شده بود، اما اكنون پس از گذشت سه سال، 
ــيده اند كه اين ويژگي در مدت اين سه سال آنچنان كه بايد  ــئوالن گوگل به اين نتيجه رس مس
ــت و در بعضي مواقع موجب حواس پرتي خوانندگان نيز شده  ــده اس موفق نبوده و مفيد واقع نش
ــتجوي محبوب تصميم به حذف اين ويژگي گرفته است؛  ــت.به همين منظور اين موتور جس اس

ويژگي اي كه به نظر خيلي از كاربران بسيار حائز اهميت و كاربردي بوده است.

دليل گرم شدن تبلت سرفيس پرو 3 مايكروسافت مشخص شد

ــافت اكتبر  ــركت مايكروس ــنجر جديد» ش ــو «مس ــدوز الي  وين
ــي آن بعد  ــرويس فعل ــد و س ــن خواهد ش ــور چي ــال وارد كش امس
ــال  ــرويس س ــه خواهد داد. اين س ــود خاتم ــه كار خ ــال ب از 15 س
ــان عالقه مندند از  ــا  كاربران چيني همچن ــود آمد، ام ــه وج 1999 ب
ــتفاده كنند. طبق آمار ويندوز اليو سال 2009،  ــرويس قديمي اس  س
ــر دنيا داشت، اما بعدها اين ميزان ريزش  330 ميليون كاربر در سراس

كرد و به حدود 300 ميليون كاربر در سال 2012 رسيد. 
ــي، اين سرويس كه سال 2005 وارد چين شد  به گزارش بي.بي.س
 Tencent با رقبايي همچون كيوكيو مسنجر كه توسط شركت چيني
ــد و به رقابت پرداخت و ميليون ها نوجوان را  ــده بود، مواجه ش ارائه ش

ــدوز اليو چيني ايميل هايي از  ــود كرد. تعدادي از كاربران وين جذب خ
مايكروسافت دريافت كرده اند كه به آنها پايان كار اين سرويس را اطالع 
ــد تا زماني كه به سرويس  داده بود. در اين ايميل ها به كاربران گفته ش
جديد انتقال يابند، اعتبار رايگان اسكايپ را خواهند داشت. گفتني است 
ــاده چت متن  ــرويس س ــدا MSN  Messenger به عنوان س ابت

ــروع به كار كرد و رقيب  سال 1999 ش
سرويس هاي AIM و ICQ شركت 
AOL بود. بعدها ويژگي هاي ديگري 
ــال عكس، تماس ويدئويي و  مانند انتق

بازي نيز به اين سرويس اضافه شد.

پايان كار MSN  Messenger بعد از 15 سال

 آموزش دروس 
با آي تونز در مدارس 

 برخي مدارس، دروس خود را در آي تونز به صورت رايگان 
قرار مي دهند. طبق اين كار دروس را مي توان از آي تونز دانلود 
ــط  ــي، اين نوآوري توس ــرد. به گزارش بي.بي.س ــه ك و مطالع

ــت. با اين بدعت، دانش آموزان مي توانند سرويس  ــده اس ــه اي واقع در كمبريج انگليس ارائه ش ــتيون پرس در مدرس اس
iTunes U اپل را رايگان دانلود و دروس خود را از آن طريق پيگيري كنند. كارشناسان در اين باره اظهار نظر كرده اند 
كه دنياي ديجيتال مانند هميشه به معلماني با شيوه آموزش متفاوت نياز دارد. در اين مدرسه از طريق نوشتن، تماشاي 
ــود. طبق اين نوآوري،  ــع آنالين به دانش آموزان تعليم داده مي ش ــردن به دروس و پيوند به ديگر مناب ــو، گوش ك ويدئ
ــاگردان ارائه مي شود.اين پروژه، يكي از بزرگ ترين  ــوي معلمان براي دروس مخصوص به ش كتب متني ديجيتال از س
ــي در بريتانياست كه 87 واحد درسي در iTunes U دارد. اين نوع آموزش شامل دروس و  ــي و آموزش طرح  هاي درس
ــرويس iTunes U با آموزش در سطوح باالتر براي  ــال است. پيش از اين س ــنين بين 11 تا 14 س امتحانات براي س
دانشگاه هاي مهم در سراسر دنيا در دسترس عالقه مندان بوده است. 58 معلم روي توسعه محتوا براي سرويس آنالين 

كار مي كنند، آنان روي دروسي مانند رياضي، علوم و انگليسي مطالعه و تحقيق مي كنند.
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واكاوى

صالح سپهري فر

ــياري از نوآوري هايي كه امروز در زندگي ما كاربرد  بس
ــگاهي  دارند، روزگاري فقط براي مصارف نظامي يا دانش
ساخته شده بود. رايانه، اينترنت، موقعيت ياب جي.پي.اس و 
دوربين عكاسي ديجيتال، نمونه اي از فناوري هايي به شمار 

مي رود كه امروزه در اختيار عموم مردم قرار گرفته است.
ــاي فراواني دارد و گاهي  ــن همراه امروزه كاربرده تلف
ــود. يكي از  ــدي نيز به آن افزوده مي ش قابليت هاي جدي
ــن قابليت ها كه تا چند ماه آينده به تلفن هاي همراه راه  اي

مي يابد، دوربين گرمايي است.
ــينمايي ديده باشيد كه  ــايد شما هم در فيلم هاي س ش
ــتفاده از دوربين هايي كه تصويري  سربازان در شب با اس
تقريبا سبزرنگ از محيط ارائه مي كنند، مي توانند در تاريكي 
راهشان را بخوبي ببينند. اين دوربين هاي «ديد در شب» 
مي توانند اندك نور بازتاب يافته را دريافت و تشديد كنند، 
ــت در  ــد. در دوربين گرمايي كه قرار اس ــتباه نكني اما اش
ــازوكار كاربرد ندارد.  ــاي همراه جاي بگيرد، اين س تلفن ه
دوربين هاي گرمايي درواقع تابش فروسرخ ناشي از اشيا و 
موجودات مختلف را دريافت مي كند و با رنگ هاي مختلف 
نمايش مي دهد. درواقع دوربين  گرمايي مانند يك دماسنج، 
ــري از دماهاي مختلف محيط ارائه مي كند. در اين  تصوي
ــم مي خورد. هر رنگ  ــر، رنگ هاي مختلفي به چش تصوي
تصوير به قرمز نزديك تر باشد (مثال رنگ هاي نارنجي يا 
زرد)، دماي جسم يا موجود باالتر است. در عوض هر قدر 
ــد (مثال آبي يا سبز)،  رنگ تصوير به بنفش نزديك تر باش

نشان سردتر بودن جسم است.

كاربرد دوربين هاي گرمايي
دوربين هاي گرمايي نخستين بار براي مقاصد نظامي 
ــد. با اين حال، از آن  ــتفاده ش طراحي و در جنگ كره اس
ــته  ــون اين فناوري كاربردهاي مختلفي داش روزگار تاكن
ــي براي ديدن  ــانان از دوربين هاي گرماي ــت. آتش نش اس
ــتفاده مي كنند. همچنين تيم هاي امداد  محيط دودآلود اس
و نجات نيز در انجام ماموريت هاي خود از اين وسيله بهره 
ــدس بنز يا  ــرفته مرس مي برند، حتي برخي مدل هاي پيش
آئودي نيز به دوربين هاي گرمايي مجهز هستند كه راننده 
به وسيله آن مي تواند عابران پياده را در محيط هاي تاريك 

يا مه آلود مشاهده كند.
ــاده و در عين حال جالب توجه  يكي از كاربردهاي س
دوربين هاي گرمايي، شناسايي نقاط هدررفت انرژي موجود 
ــت. حتي با كمك اين  ــاختمان اس در پنجره، در و ديوار س
وسيله مي توان وجود گرفتگي يا نشتي در لوله كشي را نيز 
شناسايي كرد. افزون بر اين، بدن حيوانات نيز گرما دارد و 
ــيله اين دوربين مي توان النه موش ها را در منازل و  به وس

ساختمان ها شناسايي كرد.
ــال، دوربين هاي گرمايي ارزانقيمت موجود  با اين ح
در بازار كه براي مصارف عمومي و خانگي طراحي شده ، 
ــيار ضعيف تر  ــه با نمونه هاي صنعتي خود بس در مقايس

ــال پيش تالش ها  ــت. به همين دليل از حدود دو س اس
ــي هاي  ــدن دوربين هاي گرمايي در گوش ــراي گنجان ب

همراه آغاز شد.

تاريخچه
اواخر سال 2012 ، فردى به نام اندي راوسون تصميم 
ــتگاهي ويژه براي تصويرسازي گرمايي براي  گرفت دس
ــازد. به همين منظور طرح خود را در يكي  تلفن همراه بس
از سايت هاي تامين مالي جمعي معرفي كرد و ظرف مدت 
ــع آوري كند. او در  ــت 196 هزار دالر جم ــي توانس كوتاه
ــرخ  نهايت محصولي با نام IR-Blue (به معناي فروس
ــترياني در  ــت آن را به مش ـ آبي) را طراحي كرد و توانس

كشورهاي مختلف دنيا بفروشد.
ــام «تصويرگر  ــول بهتري با ن ــه مدتي بعد محص البت

ــا» (Hema-imager) به بازار عرضه  ِهم
ــركت ديگر با نام  ــر اين يك ش ــد. عالوه ب ش
«مو اپتيكس» (Mu Optics) نيز توانست 
ــال 2013 سفارش هايي را براي توليد  اوايل س
ــر بهتر از تصويرگر  محصولي با وضوح تصوي

ِهما؛ جذب كند.
ــت دوربين  ــه گنجاندن قابلي ــه ميل ب البت
گرمايي در گوشي هاي همراه تنها به اين چند 
نمونه محدود نشد و حتي غول هاي توليدكننده 
ــه اين ميدان  ــراه هم به فكر ورود ب تلفن هم

افتادند.
چند هفته پيش بود كه شركت اپل، فروش 
محصولي با نام فلير وان (FLIR ONE) را 
آغاز كرد. اين دستگاه به آيفون متصل مي شود 
ــي تهيه  و مي تواند تصاوير گرمايي براي گوش
ــيله ساخت شركت فلير سيستمز  كند. اين وس

است.
ــده  ــن توليدكنن ــركت بزرگ تري ــن ش اي
ــل  اپ ــت.  دنياس در  ــي  گرماي ــاي  دوربين ه
ــوط براي  ــاي مرب ــه اي از برنامك ه مجموع
ــي را نيز به  ــن گرماي ــن دوربي ــتفاده از اي اس

مشتريان ارائه مي كند.

فوايد دوربين هاي گرمايي
حال اين پرسش مطرح است كه آيا اين فناوري حالت 
تفريحي و غيرجدي دارد يا اين كه واقعا وسيله ارزشمندي 
ــي ديجيتال گسترش يابد؟  ــت و مي تواند مانند عكاس اس
نگاهي به قابليت هاي دوربين هاي گرمايي نشان مي دهد 
ــت آن كه  ــد. نخس ــت دوم منطقي تر به نظر مي رس حال
ــتفاده هايي را  كاربران معمولي به اين ترتيب مي توانند اس
كه پيش از اين فقط به برخي متخصصان در فعاليت هاي 

خاص محدود بود، داشته باشند.
ــتگاه را مي توان در  ــي ديگر از كاربردهاي اين دس يك
زمينه كشاورزي و باغباني دانست. گياهان دمايي متفاوت 
ــي اين دما مي توان به ميزان  با محيط خود دارند و با بررس
سالمت آنها پي برد. برخي كشاورزان در مزارع هوشمند از 
دستگاه هاي اسكن گرمايي براي شناسايي نياز درختان و 

گياهان به آب استفاده مي كردند.
كاربردهاي دوربين هاي گرمايي در پزشكي نيز گسترده 
ــايي  ــود. يكي از اصلي ترين اين كاربردها، شناس خواهد ب
ــت. چند سال پيش  افرادي كه تب دارند از فاصله دور اس
ــارس همه گير شده بود، برخي شركت هاي  كه بيماري س
ــايي افرادي  هواپيمايي از دوربين هاي گرمايي براي شناس
ــتند و ممكن بود مبتال به اين بيماري باشند،  كه تب داش

استفاده مي كردند.
با اين اوصاف، مدارس و مهدهاي كودك هم مي توانند 
از اين وسيله براي شناسايي كودكاني كه تب دارند و ممكن 
است بيماري خود را به ديگران انتقال دهند، استفاده كنند. 
همچنين از آنجا كه التهاب در بخش هايي از بدن موجب 
ــود، در طب ورزشي مي توان از  تغيير دماي آن ناحيه مي ش
اين وسيله براي شناسايي آسيب هاي وارد شده به دست يا 

پا استفاده كرد.
اندي تيچ، مديرعامل شركت فيلر سيستمز 
ــش از 2000 برنامه نويس  مي گويد تاكنون بي
براي نوشتن برنامك براي «فلير وان» ثبت نام 
ــت طيف  ــن برنامك ها قرار اس ــد. اي كرده ان
گسترده اي از قابليت هاي رايج تصويربرداري 
ــي در ميان اين  ــود. حت ــامل ش گرمايي را ش
ــد كاربرد كامال  ــنهادي، چن برنامك هاي پيش
ــتفاده از آن در  ــد قرار دارد كه تاكنون اس جدي
دوربين هاي گرمايي به ذهن كسي 

نرسيده بود. 
استفاده از دوربين هاي گرمايي 
در گوشي هاي تلفن همراه 
ــي  خيل ــد  مي توان
ــداران  طرف زود 
فراواني پيدا كند. 
دليل  ــن  همي به 
آينده  نيست در  بعيد 
ــه دوربين  ــاي عرض به ج
ــي،  گرمايي قابل اتصال به گوش
ــدن آن در داخل  ــاهد گنجانده ش ش

گوشي هاي توليدي باشيم.

دوربين هاي گرمايي 
كاربردهاي زيادي 
دارد و به احتمال زياد 
درآينده اي نزديك 
شاهد به كارگيري آنها 
در تلفن هاي همراه نيز 
خواهيم بود
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ــرداري گرمايي آيفون را مي توان كوچك ترين  افزونه فيزيكي ويژه تصويرب
ــت. فلير وان (FLIR ONE) با ابعاد 14 سانتي متر  ــيله در نوع خود دانس وس
ــياري از  ــانتي متر و نيز وزن 110 گرم، توجه بس ــانتي متر و قطر 2 / 1 س در 6 س

كاربران آيفون در سراسر دنيا را به خود جلب كرده است.
ــيله دو بخش اصلي دارد؛ بخش اول دوربين آن است و بخش دوم  اين وس
نيز پوشش ويژه اي است كه روي آيفون قرار مي گيرد. گفتني است فقط آخرين 

مدل هاي آيفون يعني 5 و 5S امكان استفاده از اين وسيله را دارد.
ــان دادن تصويري از دماهاي مختلف در قالب  فلير وان با نش

ــام و حتي موجودات  ــاي گوناگون، توزيع دما در اجس رنگ ه
زنده را نشان مي دهد.

ــته  ــيله مي تواند كاربردهاي مختلفي داش اين وس
ــراي تعيين  ــه از آن مي توان ب ــد. براي نمون باش

ــتي لوله كشي آب يا هدررفت انرژي  محل نش
ــرد. تعميركاران  ــتفاده ك ــره اس از در و پنج

ــايي  رايانه نيز مي توانند از آن براي شناس
ــي از رايانه كه به دليل خرابي،  بخش هاي
ــتفاده كنند.  گرماي بيش از حدي دارد، اس
ــدود 349 دالر به  ــر وان با قيمت ح فيل

فروش مي رسد.

فلير وان

تشخيص دماى محيط با دوربين گرمايي تلفن همراه
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آيا مى دانستيد؟

مائده گيوه چين

ــاعت هاي متمادي  ــا در طول روز س ــياري از م بس
ــينيم، زياد چاي يا قهوه مي نوشيم،  ــت ميز مي نش پش
ــب و غريبي  ــاس هاي عجي ــوب نمي خوابيم و احس خ
ــت به اين سه عادت مربوط شود؛  داريم كه ممكن اس
ــياري از عادت هاي مخرب ما توسعه  هرچند علت بس
ــت، اما همين دانش صفر و يكي  روزافزون فناوري اس
ــوآوري در ابزارهاي ديجيتال  ــعي مي كند با ايجاد ن س
پوشيدني، اوضاع جسمي ما را بهبود بخشد. يك دسته 
ــبك   ــب  اندام و س ــن ابزارها با تمركز روي تناس از اي
ــار كاربران قرار  ــي، تجربه هاي جالبي را در اختي زندگ
داده است. استفاده از اين ابزارها باعث مي شود كاربران 
از شيوه زندگي كنوني خود آگاهي يابند و به كمك اين 
ــيدني، عادت هاي غلط را كنار بگذارند.  دستياران پوش
ــيوه  ــب  اندام با اطالع از ش ــت ابزارهاي تناس در حقيق
ــما مانند اين كه در روز چند بار قهوه يا چاي  زندگي ش
مي نوشيد، كجا زندگي مي كنيد و چه فعاليت هاي بدني 
ــاد قهوه مصرف  ــما اعالم مي كنند آيا زي ــد، به ش داري
مي كنيد، محل زندگي شما به سالمت جسمتان كمك 
مي كند و فعاليت تان كم است يا زياد. پس از آگاهي از 

عادات بد، بهترين كار اصالح آنهاست.
ــمند،  ــاعت هاي هوش ــرانجام روزي س ــه س گرچ
لباس هاي هوشمند و هر چيز هوشمند ديگري نياز به 

ابزارهاي تناسب  اندام را برطرف مي كند، اما هنوز اين 
ــترس پذيرترين راه براي پيگيري  ابزارها بهترين و دس
ــبي  ــتند. آنها قيمت مناس فعاليت بدن و بهبود آن هس
ــما  ــوان آنها را همه جا برد تا قدم هاي ش ــد، مي ت دارن
ــدام از اين ابزارها دقيق  ــمارند. با اين كه هيچ ك را  بش
ــت نيستند اما راهي سريع و آسان براي تحرك  و درس

بيشتر در اختيار كاربران قرار مي دهند.
ــه و تحليل  ــا تجزي ــيدني، ب ــاي پوش ــن ابزاره اي
ــال ديگر نبايد  ــما مي گويند مث اطالعات مربوط به ش
ــه اگر بالفاصله بعد از  ــيد يا اين ك دير وقت قهوه بنوش
بيدار شدن چيزي خورديد، بايد در روز فعاليت بيشتري 
داشته باشيد. ابزارهاي تناسب اندام زيادي توليد شده، 
اما آنهايي كه واقعا توانسته اند سبك زندگي كاربران را 
تغيير دهند، انگشت شمار هستند؛ در ادامه با مهم ترين 

و بهترين آنها آشنا مي شويم.

Jawbone Up24
ــما را مي شمارد و آنها را روي  اين ابزار، قدم هاي ش
ــد و وقتي از  ــم مي كن ــتني رس نمودارهاي دوست داش
ــويد به شما تمرين مي دهد. بهترين  هدفتان دور مي ش
ويژگي Jawbone Up24 اين است كه در صورت 
ــما به هدف از پيش تعيين شده، سريع به  بي توجهي ش
شما پيامد اين كم توجهي را يادآوري مي كند. اگر چند 

ــادآوري مودبانه دريافت  ــت داديد، يك ي روز را از دس
ــت عزيز بايد از جايت بلند  ــد؛ مثال اين كه دوس مي كني
ــوي و كمي تمرين كني. اگر نزديك پايان روز باشد  ش
ــد، انجام نداده   ــخص كرده اي و هنوز هدفي را كه مش
باشيد، Up24 يك نوتيفيكيشن براي شما مي فرستد 
ــما را تشويق مي كند براي رسيدن به هدف خود  كه ش

انرژي جمع كنيد.
ــما را  ــواب ش ــا و خ Jawbone Up24، قدم ه
ــات را به نمودارهاي مفيد  پيگيري كرده و اين اطالع
ــي از ويژگي هاي جالب آن، لرزش  تبديل مي كند. يك
ــما را در زمان مناسبي از  ــت كه ش ــاعت زنگدار اس س
خواب بيدار مي كند. ويژگي Today I Will به شما 
ــاعت 22 و 30 دقيقه به رختخواب  يادآوري مي كند س
برويد يا بيشتر قدم  بزنيد. هيچ دستگاه ديگري تركيب 
ــي را در قالب اطالعات  ــت و رژيم غذاي ــواب، فعالي خ

عملي براي بهتر شدن اندام شما ارائه نمي كند.
ــه اين معني  ــرم باز Jawbone ب ــن پلتف همچني
ــد از مزاياي  ــن هاي ديگر مي توانن ــت كه اپليكيش اس
ــن هايي مانند  ــتفاده كنند. اپليكيش ــن اطالعات اس اي
ــد  My Fitness Pal و Runkeeper مي توانن
ــزار را در اختيار بگيرند. عالوه بر اين  اطالعات اين اب
ــوالت Nest يا  ــن اطالعات را با محص ــد اي مي تواني
SmartThings هماهنگ كنيد تا وقتي مي خوابيد 
ــويد، وسايل هوشمند خانه نيز با توجه به  يا بيدار مي ش
شرايط شما عمل كنند. اگر رژيم غذايي خود را پيگيري 
 HealthyOut ــني مانند مي كنيد، آن را به اپليكيش
ــما  وصل كنيد و Up24 اطالعات مربوط به غذاي ش
ــفارش ثبت مي كند. Jawbone به  را به  محض س
ــمندانه اي مي داند تعداد قدم هاي روزانه   صورت هوش
ــالمت شماست و  ــي از عوامل موثر در س فقط بخش
چيزهاي زيادي وجود دارد كه كمك مي كند شما در 
ــي داشته باشيد. به همين دليل  هر لحظه چه احساس
ــده است تا همه اطالعات  Up24 طوري ساخته ش
ــه در اختيارتان قرار گيرد. اين  مورد نياز در اين زمين

ابزار پوشيدني 119/99 دالر قيمت دارد.

Garmin Vivofit 
ــذاب  ج ــدان  چن  Vivofit
ــت و طراحي خاصي ندارد.  نيس
در  ــك  كوچ ــتيك  پالس ــك  ي
ــت و يك  ــاي متنوع اس رنگ ه
صفحه نمايش ساده دارد كه بين 

ــوزانده و تعداد كمي  زمان، تعداد قدم ها، كالري هاي س
معيارهاي ديگر اسكرول مي شود. وقتي خط قرمزرنگ 
تا باال پر شد، شما بايد از جا برخيزيد و كمي در اطراف 
ــتبند با يك اپليكيشن مخصوص به  راه برويد. اين دس
ــود. اين  ــراه مي ش ــام Garmin Connect هم  ن
ــما  ــرفت ش برنامه مخصوص تلفن همراه، نمودار پيش
ــما را به  ــان مي دهد و قدم هاي ش را در طول زمان نش
كالري تبديل مي كند. دستبند Garmin چند تنظيم 
ــي مربوط  ــتي دارد و بعضي از پيگيري هاي اساس دس
ــن ويژگي ها چندان  ــواب را انجام مي دهد، اما اي به خ
ــتبند  ــتفاده از اين دس ــت. در عوض اس قدرتمند نيس

129/99 دالري بسيار راحت است.

Fitbit One
Fitbit يك شركت آمريكايي در كاليفرنياست كه 
ــراي پيگيري فعاليت هاي  ــي با همين نام ب محصوالت
ــتگاه هاي پوشيدني بدون  بدني توليد مي كند. اين دس
ــي مانند تعداد  ــد و اطالعات ــيم كار مي كنن ــاز به س ني
ــر معيارهاي  ــواب و ديگ ــت خ ــما، كيفي ــاي ش قدم ه
ــي از بهترين  ــد. يك ــري مي كنن ــخصي را اندازه گي ش
 Fitbit One ــب اندام اين شركت محصوالت تناس
ــاي پيگيري خواب را  ــه بعضي از قابليت ه نام دارد ك
ــراي بهره بردن از مزاياي اين محصول 99/99  دارد. ب
ــه همراه  ــد اين ابزار نه چندان زيبا را هميش دالري باي

خود داشته باشيد.
ــركت  ــيدني اين ش ــر از ابزارهاي پوش ــي ديگ  يك
 Up24 ــبيه ــيار ش ــه بس ــام دارد ك Fitbit Flex ن
ــت  ــل مي كند، اما با وجود راحتي، كمتر تعاملي اس عم
ــت. Fitbit Zip نيز  و از قدرت كمتري برخوردار اس
ــما را رصد  ــري دارد فعاليت هاي ش ــه قيمت پايين ت ك

مي كند.

Misfit Shine
ــه به دليل  ــت ك ــن ويژگي Shine اين اس بهتري
ــت و به نظر  ــبيه جواهرآالت اس ــمند ش طراحي هوش
ــيده ايد.  ــيء الكترونيكي پوش ــما يك ش ــد ش نمي رس
شركت Misfit برنامه هاي بزرگي براي گسترش اين 
ايده دارد، اما اكنون ساختاري بسيار ساده دارد و نسخه 
اندرويد آن چنگي به دل نمي زند. اين ابزار با انواع لوازم 
ــازگار است و باتري آن براي چهار  جانبي پوشيدني س
ماه عمر مي كند. از ديگر ويژگي هاي خوب آن بايد به 
ضدآب بودن اشاره كرد كه مي توانيد از آن هنگام شنا 
ــتفاده كنيد؛ البته طراحي جمع و جور  يا زير باران نيز اس
ــود همه جزئيات روي صفحه دستگاه  آن باعث مي ش
 نمايش داده نشود. اين ابزار اكنون فقط با سيستم عامل 
ــد نزديك به تلفن  ــا باي ــد و حتم آي.او.اس كار مي كن
ــود. Shine با قيمتي  ــد تا به آن وصل ش همراه باش
ــب  ــيك ترين ابزارهاي تناس حدود 95 دالر يكي از ش

اندام وايرلس است.

اندام را برطرف ميكند، اما هنوز اين  ــادآوري مودبانه دريافت تناسب ــت داديد، يك ي روز را از دس

پوشيدنيمربي هاي 

بهتريـــــن 
ابزارهـــاي 
 ديجيتـــال 
 بــراى 
تناسب اندام

Withings Pulse 02

ــت و Pulse 02 يك ردياب قرص و  ــوب از محصوالت و اپليكيشن هاس ــتم خ Withings يك اكوسيس
ــطح  ــت كه ضربان قلب و س ــت. يكي از ويژگي هاي قابل توجه Pulse 02 اين اس محكم فعاليت هاي شماس
اكسيژن خون شما را اندازه مي گيرد. هر دوي اين ويژگي ها وقتي كار مي كند كه ايستاده باشيد و از انگشت خود 
ــتبندها از جمله سامسونگ Gear فعاليت  ــتفاده كنيد. در حقيقت اين ابزار به  صورت مداوم مانند بعضي از دس اس

بدني شما را كنترل نمي كند. 
اين دستبند شبيه ساعت، يك قدم شمار عالي است كه با استفاده از اپ مخصوص خود كار مي كند. از نكات ضعف 
ــاره  ــخت آن در نور روز و مقاوم نبودن در برابر آب اش ــگي صفحه نمايش، خوانش س ــن نبودن هميش آن بايد به روش

كرد. اين دستبند تناسب اندام 119/99 دالر قيمت دارد و 
اگر به خوانش دقيق اطالعات خود، سازگاري 

ــن قدرتمند  ــان، جزئيات و اپليكيش آس
اهميت مي دهيد، انتخاب مناسبي است. 
ــه نمايش LED آن،  همچنين صفح
ــته شده،  مواردي مانند قدم هاي برداش

مسافت طي شده، ارتفاع صعود و كالري 
سوزانده شده را نشان مي دهد.
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48606 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

زندگى همراه

مريم محمد بيكى فراهانى
ــه و ... در سايت هاى مختلف، روزنامه ها و هر رسانه  تبليغاتى ديگر  ــى، فرانس امروزه تبليغات آموزش زبان انگليس
كه فكرش را بكنيد به وفور ديده مى شود. اين تبليغات فراوان نشانه  آن است كه روابط بين الملل، سفرهاى خارج از 
كشور و حتى داشتن مهمان هاى خارجى يكى از مهم ترين نيازهاى كاربران براى يادگيرى يك زبان رايج بين المللى 
براي برقرارى راحت ارتباط در اين شرايط است. ديكشنرى ها و مترجم هاى متنى همچون سرويس ترجمه گوگل در 
بسيارى از مكاتبات مى توانند مشكالت كاربران را رفع كنند، اما گاهى ممكن است شما در يك كشور خارجى باشيد 
يا همان طور كه پيشتر نيز اشاره كرديم پذيراى يك مهمان خارجى در منزل يا محل كار خود باشيد، در اين شرايط 
ــنرى ها و مترجم هاى متنى كمك بگيريد، چرا كه  بايد با مخاطب يا مخاطبان خود مكالمه كنيد.  نمى توانيد از ديكش
نداشتن مهارت مكالمه به يك زبان خارجى محدود به صدها يا هزار نفر نيست و همين تعداد باالى كاربران موجب 

شده است نرم افزارهاى متعددى براى رفع اين مشكل طراحى شود.

همه جا به زبان خودتان 
صحبت كنيد

 ShortPaste :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد 4 و باالتر

ــخص مى شود كه روى دستگاهتان  ارزش بعضى برنامه ها زمانى مش
 ShortPaste نصب مى شود و چند روز از آن استفاده مى كنيد. نرم افزار
ــه به طور كامال خودكار  ــمار مى رود. اين برنام نيز جزو همين گروه به ش
ــتگاه كپى مى كنيد  ــانى وب را در حافظه  دس ــما يك نش هنگامى كه ش
ــال كنيد (به عنوان مثال فرض كنيد قصد  ــى ديگر ارس تا آن را در بخش
داريد لينك يك خبر را براى دوستتان در پيام كوتاه يا وايبر يا هر محل 
ــانى را كوتاه مى كند و با اين كار نه تنها حجم  ــال كنيد) نش ديگرى ارس

ــت طوالنى لينك نيز موجب  ــالى را كاهش مى دهد، بلكه فرم متن ارس
ــال كرده ايد  به هم ريختن ديگر محتواى احتمالى كه همراه با لينك ارس

نخواهد شد.
پس از نصب برنامه و براى استفاده از آن تنها كارى كه  بايد انجام دهيد 
ــت. عمليات كوتاه كردن لينك هاى  ــابق اس Copy , Paste به روش س
ــه هيچ فعاليت  ــرد و نيازى ب ــودكار صورت مى گي ــده به صورت خ كپى ش

اضافه اى از طرف شما وجود ندارد.
 Goo.gl و Bit.ly ــك ــرويس هاى كوتاه كننده لين نرم افزار باال از س
پشتيبانى مى كند و فهرستى از آخرين لينك هاى كوتاه شده را نيز به وسيله 

آرشيو داخلى خود در اختيار شما قرار مى دهد.
http://goo.gl/pjwATb

مترجم هاى همراه

آيا مى دانيد آى فون شما مى تواند همچون يك مترجم 
جيبى مكالمات شما را برايتان ترجمه كند و حتى آنها را به 
ــان موردنظرتان برگردانده و پخش كند؟ به عنوان مثال  زب
فرض كنيد شما قادر به مكالمه به زبان انگليسى هستيد، اما 
براى يك سفر تجارى به چين سفر كرده ايد. شما مى توانيد 
به كمك آى فون خود مكالمات موردنظرتان را به انگليسى 
انجام دهيد و منتظر بمانيد آى فون شما جمالت را پس از 
ترجمه به صورت صوتى و به زبان چينى براى مخاطبتان 

پخش كند.
نرم افزارهاى متعددى اين قابليت را در اختيار شما قرار 
ــد داريم مجموعه اى از بهترين ها را در  مى دهد كه ما قص

اين زمينه معرفى كنيم.

iTranslate Voice
قيمت: 5,98 دالر

ــى  ــد iTranslate Voice يك ــزار قدرتمن  نرم اف
ــاى صوتى با  ــن مترجم ه از بهتري
ــتيبانى از 42 زبان مختلف براى  پش
ترجمه صوتى در لحظه است. شما 
ــن نرم افزار  ــك اي ــد به كم مى تواني
براحتى به زبان مبدا (زبان موردنظر 

خود) صحبت كنيد تا نرم افزار به طور خودكار پس از عمليات 
ترجمه، صحبت هاى شما را به زبان مقصد پخش كند.

ــال 2012 و  ــاال جزو بهترين برنامه هاى س نرم افزار ب

ــت متون موردنظرتان را نيز ترجمه  2013 بوده و قادر اس
و پخش كند.

ــيار جالب در اين برنامه قابليتى با  از ديگر امكانات بس
عنوان AirTranslate است. شما مى توانيد با استفاده 
از اين قابليت با ديگر كاربرانى كه نرم افزار را روى دستگاه 
ــى بپردازيد. البته  ــب كرده اند به گفت وگوى متن خود نص
تفاوت اين نرم افزار با ديگر برنامه هاى پيام رسان اين است 
ــتيد و متن هاى  ــما به زبان خودتان متن را مى فرس كه ش
دريافتى از فرد مقابل نيز به زبان شما به نمايش درمى آيد. 
همچنين فرد مقابل نيز به زبان خودش متن را مى نويسد، 
ــما را نيز به زبان خودش مشاهده مى كند.  اما متن هاى ش
براى مثال چنانچه شما به زبان انگليسى براى يك نفرمتنى 
را بنويسيد و او به زبان آلمانى پاسخ را براى شما تايپ كند، 
متن شما به زبان آلمانى در دستگاه او به نمايش درمى آيد 
ــى براى شما نمايش  ــخ او نيز به زبان انگليس و متن پاس

داده مى شود.
براى مشاهده فهرست زبان هاى پشتيبانى شده با اين 
نرم افزار و دريافت نسخه اى از آن مى توانيد به اين لينك ها 

مراجعه كنيد:
http://itranslatevoice.com/languages.html
http://goo.gl/I5CrbZ

Google Translate
(رايگان)

ــن انتخاب  ــزار Google Translate بهتري نرم اف
ــن نرم افزار از 80 زبان مختلف  ــمار مى رود. اي رايگان به ش
ــيارى از  ــتيبانى مى كند و بس ــش ترجمه متن پش در بخ
ــتفاده اند.  اين زبان ها نيز در بخش ترجمه صوتى قابل اس
متاسفانه در اين نرم افزار نيز نمى توانيد به فارسى صحبت 
كنيد تا عمليات ترجمه صورت گيرد، اما مى توانيد با نوشتن 
ــورت صوتى در هر  ــى، ترجمه  متن را به ص به زبان فارس
زبان ديگرى دريافت كنيد و همچنين با صحبت كردن به 
زبان هاى رايج همچون انگليسى از قابليت ترجمه  صوتى 

به زبان هاى ديگر بهره مند شويد.
در اين نرم افزار مى توانيد متن موردنظرتان را تايپ كرده، 
صحبت كنيد يا حتى به صورت دستنويس آن را وارد كنيد! 
ــتنويس در اين نرم افزار مى تواند براى خواندن  قابليت دس
بسيارى از متون مفيد باشد. براى مثال ممكن است قصد 
داشته باشيد يك كلمه  چينى به نمايش درآمده روى تابلوى 
ــما مى توانيد با ترسيم كلمه در  مغازه اى را ترجمه كنيد. ش

بخش دستنويس، معناى كلمه  موردنظر را مشاهده كنيد.
همچنين ويژگى بسيار مفيد ديگرى كه در اين نرم افزار 
گنجانده شده پشتيبانى از متون از پيش تعريف شده است. 
ــى يا ديگر  ــما به زبان انگليس ــوان مثال، چنانچه ش به عن
ــلط نداريد، مى توانيد پيش از سفر مجموعه اى  زبان ها تس
ــراى مكالمات روزمره را در نرم افزار  از مهم ترين عبارات ب
ثبت كنيد و هنگام سفر آنها را به زبان موردنظرتان ترجمه 

و پخش كنيد.
http://goo.gl/K0lxRZ

iTranslate
(رايگان)

 iTranslate اين نرم افزار از سوى سازندگان نرم افزار
ــخه مانند نرم افزار  ــده است. اين نس Voice طراحى ش
گوگل از 80 زبان پشتيبانى مى كند، ولى محدوديت هايى 
از جمله نمايش تبليغات و پشتيبانى نكردن از دريافت متن 

به صورت صوتى را دارد. 
در اين نرم افزار مى توانيد متن موردنظرتان را به صورت 
تايپى يا دستنويس وارد كنيد و عمليات ترجمه به 80 زبان 

را به صورت صوتى تحويل بگيريد. 
از ويژگى هاى مهم اين نرم افزار پشتيبانى بسيار مناسب 
ــتنويس و تكميل خودكار متون وارد شده با  در بخش دس
ــت. به عنوان مثال چنانچه  توجه به رايج ترين جمالت اس
قصد داشته باشيد يك متن در رابطه با احوال پرسى را وارد 
كنيد با تايپ كردن چند كلمه ابتدايى آن جمالتى در همان 
رابطه به صورت صحيح و كامل در اختيار شما قرار مى گيرد 

كه نه تنها عمليات تايپ را سريع تر مى كند، بلكه اشتباهات 
احتمالى شما در تايپ جمله را نيز كاهش مى دهد.

http://goo.gl/p5wxTk

iVoice Translator Pro
قيمت: 0/99 دالر

اين نرم افزار با پشتيبانى از 30 زبان، يك مترجم دوطرفه 
به شمار مى رود. شما مى توانيد مطلب موردنظرتان را به زبان 
مبدا صحبت كنيد تا عمليات ترجمه و پخش به زبان مقصد 
صورت گيرد. در ادامه مخاطب شما نيز مى تواند پاسختان 
را به زبان خودش صحبت كند و شما پاسخ ارائه شده را در 

زبان خودتان به صورت تايپ شده مشاهده كنيد.
ــتيبانى از كتابچه  از ويژگى هاى خوب اين نرم افزار پش
ــفر، هتل،  ــج در موضوعات مختلف مانند: س جمالت راي
ــاهدات، عمليات بانكى، محاورات  حمل ونقل داخلى، مش
روزمره، رستوران و ... است كه شما را قادر مى سازد براحتى 

با انتخاب جمالت موجود، منظورتان را بيان كنيد.
http://goo.gl/oQlYRT

4Pixter Scanner OCR
قيمت: 2/9 دالر

اين نرم افزار برخالف ديگر نرم افزارهاى معرفى شده 
ــما را قادر مى سازد تا  ــت، اما ش يك مترجم صوتى نيس
ــور و كاتالوگ  متون چاپى را از روى كتاب، مجله، بروش
اسكن كرده و آنها را به زبان موردنظرتان ترجمه كنيد. 
پس چنانچه به بازديد از يك نمايشگاه خارجى رفته ايد 
ــات را در زبانى غير از  ــوالت يا خدم ــوگ محص و كاتال
ــد دريافت كرده ايد،  ــنايى داري ــى كه به آن آش زبان هاي
ــن برنامه  ــتفاده از اي ــود ندارد. با اس ــاى نگرانى وج ج
مى توانيد براحتى متون مورد نظر را اسكن و ترجمه آن 
را به زبان موردنظرتان مشاهده كنيد. اين نرم افزار از 32 

زبان پشتيبانى مى كند.
http://goo.gl/L8Qj5J

اپليكيشن هفته

برترين مترجم هاى صوتى

يكشنبه 16 شهريور 1393/ شماره 6486



آگهى

يكشنبه 16 شهريور 1393/ شماره 7486



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48689 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

فتح قله هاي كهكشان

ــتوديوي راسپينا زديم؛  ــري به اس دو هفته  پيش س
ــه وقتي با بعضي  ــتوديويي جمع و جور و كوچك ك اس
شركت ها با سرمايه هاي عظيم كه خروجي شان چيزي 
فراتر از يك َمد نخ نماي تجزيه شده از بازي هاي غربي 
ــه اش مي كني، واقعا باورت نمي شود اولين  نبوده مقايس
ــش هفت  ــخص ديدني ايران از يك فضاي ش اول ش

متري بيرون آمده باشد!
ــنا نيستيد، بايد  اگر با بازي ارتش هاي فرازميني آش
ــبگرد»  ــان بگوييم كه اين عنوان در كنار «ش خدمت ت
پيشروهاي صنعت بازي ايران هستند. شبگرد در سبك 
ــده ـ كه بزودي نقدش  ــن سوم شخص عرضه ش اكش
ــد ـ و ارتش هاي  ــد خوان ــه خواهي ــن ضميم را در همي
فرازميني به سبك شوتر اول شخص ساخته شده كه در 
ــرايط الزم كمتر از دو ماه ديگر   صورت فراهم شدن ش

عرضه خواهد شد.
ــده اي دور  ــي در آين ــاي فرازمين ــتان ارتش ه داس
ــر براي صلح و  ــد؛ آينده اي كه روياهاي بش رخ مي ده
يكپارچگي به تلّي خاكستر تبديل شده و فروكش كردن 
منابع طبيعي زندگي در زمين را غيرممكن ساخته است. 
ــياري زمين را ترك كرده و  ــود بس همين موجب مي ش
ــات دارد كوچ  ــياره اي كه امكان حي به نزديك ترين س
ــا و مطرودان  ــكاران و انگل ه ــر، تبه ــت س كنند. پش
 اجتماع مي مانند. آنها نيز بيكار نمي نشينند. با هم متحد 
ــد و به مقابله  ــدگان مي نهن ــده و نام خود را طرد ش  ش

با مهاجران مي پردازند.
ــد  ــراه خواهد ش ــي هم ــا گروهي ارتش ــن ب  بازيك
ــعي در مقابله با  ــفته س ــق آش ــه مناط ــا اعزام ب ــه ب ك

طردشدگان دارند.
ــان ابتدا و در  ــات از هم ــازندگان به جزئي ــه س توج
ــت.  ــخصيت ها هويداس ــن صورت و حركت ش انيميش
گيم پلي بازي واقعا نرم و روان است و از اين حيث واقعا 

در حد مقايسه با دانه درشت هاي اين سبك است.
ــمت واقع گرايي  ــه طور كلي به س ــك بازي ب گرافي
ــي  ــاي آن كم ــزي و افكت ه ــش دارد. رنگ آمي گراي
اغراق آميز كار شده كه به طور خوشايندي رنگ و بوي 
سينمايي به آن داده است. موسيقي اثر نيز از همان ابتدا 
بازيكن را ميخكوب مي كند و دست از سر او برنمي دارد. 
ــتاره  اثر نيز كار خود را در سطح قابل  گروه دوبالژ پرس
ــت. هرچند هنوز براي قضاوت زود  قبولي انجام داده اس
است و جمع بندي كليت ماجرا منوط به تجربه كل بازي 

است.
هنوز از كليت داستان باخبر نيستيم، اما با آن چيزي 
ــي  ــد، با دورنمايي حماس ــت بازي دريافت ش كه از تس

طرف هستيم.

ــاي فرازميني داراي  ــت كه ارتش ه ــايان ذكر اس ش
ــه در نوع خود  ــن رقابتي نيز خواهد بود ك ــش آنالي بخ

اولين است.

مجيد رحماني

ــاد را به كليك  ــتان همواره اين انتق خيلي از دوس
ــرا از بازي هاي ايراني مطلبي كار  ــد كه چ وارد مي كنن
ــورت نمي گيرد. گرچه  ــد و از آنها حمايتي ص نمي كني
ــي كردن بازي هاي  ــدم حمايت فقط نقد و بررس معتق
ــد تا  ــم بر آن ش ــه تصمي ــن هفت ــت. اي ــي نيس ايران
ــتان  پيش نمايش يك عنوان ايراني را مرور كنيم. داس
ــان به نام فينالود  ــياره هاي كهكش بازي در يكي از س
ــود. ساكنان آن در خوشي و خرمي زندگي  دنبال مي ش
ــهر  ــا اين كه متوجه تغييرات عجيبي در ش مي كنند ت
مي  شوند. تغيير ناگهاني رفتار مردم شهر باعث مي شود 
ــراي نجات  ــي آتيرو ب ــتان يعن ــخصيت اصلي داس ش
ــود. مهاجماني  ــن دليل آن وارد ماجرا ش مردم و يافت
ــرزمين آنها شده اند و عالوه  ــياره اي ديگر وارد س از س
بر نابودي و غارت سرزمين فينالود، مردم آن را نيز در 
زندان هاي خود زنداني مي كنند. آتيرو تصميم مي گيرد 
ــتابد و از طرفي دليل  ــرزمينش بش به كمك مردم س
ــس از فهميدن  ــف كند و پ ــات پيش آمده را كش اتفاق
ــزم مي كند تا فرمانرواي مهاجمان  دليل، عزمش را ج

يعني زاپات را در سياره راگا بيابد و نابود كند.
قصه با كات سين هاي ريل تايم همراه ديالوگ هاي 
ــني  ــود كه براي گروه س كمي طنزگونه روايت مي ش
ــد. تنوع چنداني در  مورد نظر جذاب و درگيركننده باش
ــود، اما در عوض  ــخصيت هاي داستان ديده نمي ش ش

اميدواريم كه قصه بخوبي روايت شود.
ــياره تركيبي از اكشن،  ــكارچي س گيم پلي بازي ش
ــن بازي  ــش اكش ــت. بخ ــل معماس ــكوبازي و ح س
ــوم شخص است و حل پازل ها  به صورت تيراندازي س
ــكوبازي، بخش ماجرايي بازي را پر مي كند. براي  و س

ــده كه  ــالح هاي متنوعي طراحي ش ــن س بخش اكش
ــت  ــرد آنها با كليك چپ و راس ــت. عملك دو كاره اس
ماوس است. يكي از نكات جالب بازي آنجاست كه از 
برخي سالح ها مي توان هم براي نابود كردن دشمنان 
ــالحي  ــتفاده كرد. مثال س و هم براي حل معماها اس
ــه گوي آتش پرتاب مي كند كه  در بازي وجود دارد ك

به دليل قدرت زياد، براي نابودي دشمنان قوي استفاده 
مي شود و كاربرد دوم اين سالح يك شعله پخش كن 
است كه عالوه بر آتش زدن دشمنان، براي آتش زدن 
برخي موانع و حل معماها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــالح رعد و برق زن هم در بازي وجود دارد كه آن  س

نيز كاربرد هاي اكشن و پازلي دارد. 

سياوش شهبازي

ــاره از  ــي كليك و اش ــاي ماجراي ــي بازي ه زمان
ــد و قبل از  ــوردار بودن ــاده اي برخ ــت فوق الع محبوبي
ــت.   ــداران زيادي داش ــتاري طرف ــا عناوين نوش آنه
Shadowgate از عناويني است كه پلي ميان اين 
ــتاري  ــبك نوش دو زد و براي اولين بار تصوير را به س
ــراي درك اوضاع  ــرد تا فرصت بهتري را ب معرفي ك
ــتان پديد آورد. تا امروز SG براي چند كنسول  و داس
ــده و با درخشش دوباره سبك هاي ماجرايي  پورت ش
ــاهد پورت  ــال هاي اخير، بعيد نبود دير يا زود ش در س
ــيم. اين نسخه كه براي رايانه هاي  جديدي از آن باش
ــخصي و سيستم هاي iOS و Android عرضه  ش
ــده، با وجود ايراداتي كه دارد، آن قدر جذاب است و  ش
ــل هاي  ــه كه بتوان بازي كردنش را به نس تغيير يافت
جديد و حتي گيمرهاي قديمي تر توصيه كرد. فقط بايد 

رنج اشاره و كليك هاي مستمر را به جان بخريد.
اول بازي با يك خنجر، يك مشعل و مجهز به قّوه  
ــتان مقابل يك در قرار مي گيريد. يك راهنماي  هوش

ــا هدايت مي كند،  ــما را در طول چند معم اختياري ش
ــتيد و خودتان. ديدگاهتان  اما فراتر از آن، خودتان هس
ــتجوها را در تصاوير و  ــخص است و تمام جس اول ش
ــتند (اما طراحي  ــرا بي حركت هس ــي كه اكث اتاق هاي
ــياي  ــاده اي دارند) انجام مي دهيد. هر اتاق اش فوق الع
مهم و خاص خود را دارد كه با استفاده از افعالي مانند 
ــن» يا «باز كن» با آنها تعامل مي كنيد.  «بزن»، «ببي
ــروي زمان با انجام حركات شما صورت مي گيرد.  پيش
بنابراين هر قدر دلتان خواست فكر كنيد. بايد حواستان 
ــد و در صورت خاموش شدن، سريع  به مشعلتان باش
ــعل ديگري جايگزين كنيد. با اين حال، SG يك  مش

تجربه  به معناي كلمه كند است.
ــاز و كار خاص  ــر درآوردن از يك س اگر موقع س
به مشكل خورده يا مستاصل مانده ايد كه چه بخشى 
ــد، مي توانيد از تنها  ــه كار مي آي ــت فعلي ب در موقعي
يارتان، جمجمه اي به نام يوريك كمك بخواهيد. اين 
را بايد به فال نيك گرفت، زيرا آن قدر قسمت براي 
ــتفاده و تعامل هست كه گاهي موجب درماندگي  اس
بازيكن مي شود. ممكن است در مسيرتان بخش هاي 
زيادي به دست بياوريد؛ مثال سوزاندن قالي با مشعل 
ــكه  طال برايتان به ارمغان مي آورد، اما بسياري  دو س
ــيدن به آزادي در بازي  از آنها فقط حكم عمق بخش

ــدي در آن ايفا نمي كنند.  ــد و هيچ نقش كلي را دارن
ــياري از معماها به  ــود كه در بس  همين موجب مي ش
ــي رو بياوريد تا  ــداوم و بي معن ــك كردن هاي م كلي

شانسي هم كه شده قسمتي را رد كنيد.
اگر به نظرتان بخش يا دستوري بيش از بقيه كاربرد 
ــه دكمه هاي عددي كيبورد  ــت، مي توانيد آن را ب داش
ــاق كنيد. اين يكي از بهبودهاي صورت گرفته در  الح
گيم پلي است. با توجه به محل اشاره، دابل كليك كردن 
ــد، هرچند  موجب حركت يا تعامل با بخش خواهد ش
ــتفاده از  ــن را به همان اس ــي كج كاري ها بازيك برخ
ــفانه امكان  ــوق خواهد داد. متاس ــتورات تايپي س دس
ــفر آني به قسمت هاي نقشه وجود ندارد و مجبوريد  س
ــات را يكي يكي و كليك به كليك طي كنيد تا  صفح
ــتان خيلي جمع  ــيد. از طرفي بايد حواس به هدف برس
باشد، واال ممكن است بسادگي بخشى را نبينيد و بعدا 

سر نياز به آن به مشكل بخوريد.
ــياري از  ــان بس ــه گريب ــي ك ــفانه آن ضعف متاس
ــابه را گرفته بود، در SG نيز خودنمايي  بازي هاي مش
مي كند. معماها راه هاي خيلي خاص و منحصر به فردي 
براي حل شدن طلب مي كنند. خوشبختانه SG بهتر 
ــده و بيشتر معماها كامال  ــياري از رقبا ظاهر ش از بس
ــتند و با فكر محض مي توان از پس آنها  منطقي هس

عنوان بازي: شكارچي سياره
PC :پلتفرم

ناشر: عصر بازي
سازنده: يگانه افزار پويا
سبك: اكشن ماجرايي

تاريخ انتشار: شهريور 93

Shadowgate :عنوان بازي
PC، iOS، Android :پلتفرم

Reverb Triple XP :ناشر
Zojoi Studios :سازنده

سبك: ماجرايي
امتياز: 7

در پي شكار

ابقاي سلطان تاريكي

خبر داغ
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ازي

ــود  ــتقلي پيدا مي ش ــازي مس ــركت بازي س ــر ش كمت
ــه و مردم  ــر زبان ها انداخت ــد نامش را س ــته باش كه توانس
 Klei Entertainment .ــند بشناس را  ــش  بازي هاي
ــم  ــه اس ــركت را ب ــن ش ــايد اي ــت. ش ــي از آنهاس يك
، Shank ــازنده ــت بگوييم س ــيد، ولي كافي اس  نشناس

 Mark of the Ninja و Don’t Starve تا همه با 
 احترام و تحسين از آن ياد كنند. جديدترين بازي  آنها يعني 
Invisible, Inc بتازگي وارد بخش ارلي اكسس شبكه  
ــتيم شده است. سبك بازي مخفيكاري تاكتيكي است  اس
ــتان بازي  و از زاويه  دوربين ايزومتريك بهره مي برد. داس
ــما هدايت  ــت و ش ــوط به اواخر قرن 21 ميالدي اس مرب
ــد كه نيروهايش را براي  ــازماني مزدور را به عهده داري س
ــه نقاط گوناگوني از جهان  انجام ماموريت هاي مختلف ب
مي فرستد. كليت گيم پلي تا حدودي به XCOM شباهت 
دارد، اما تمركز اصلي در اينجا انجام ماموريت ها به گونه اي 
است كه كسي از مامورهايتان مطلع نشود. اين بازي اكنون 

فقط براي PC عرضه شده است. 

 Fable Anniversary دومين بازي اين هفته
است كه بازسازي مدرن و امروزي اولين نسخه  فرنچايز 
ــه چند ماه پيش  ــت. اين بازي ك ــوب Fable اس محب
 PC  ــخه ــده بود و اينك نس ــراي X360 عرضه ش ب
ــت. بجز گرافيك ارتقا يافته و  ــيده اس آن نيز از راه رس
HD شده و افزايش كيفيت صداها و فايل هاي صوتي 
متناسب با سيستم هاي صوتي امروزي، تغيير ديگري در 
ــت. اگر با اين مجموعه خاطره داريد،  بازي رخ نداده اس
مي توانيد تجديد خاطره اي داشته باشيد و اگر هم براي 
اولين بار است كه مي خواهيد با آن آشنا شويد، مطمئن 
باشيد اين بازي رضايت شما را جلب خواهد كرد و پيگير 

كارهاي بعدي پيترمولينكس خواهيد شد.

ــت كه در  ــي اس ــز عنوان ــه ني ــازي هفت ــومين ب س
ــزكام كه  ــگاه گيم ــتقل نمايش ــاي مس ــش بازي ه بخ
ــتقبال فراواني مواجه شد.  ــده بود، با اس  اخيرا برگزار ش
ــتي  ــرار از زندان مينيماليس ــك ف The Escapist ي
ــبك هنري آن دوبعدي و زاويه  دوربين از باال  است! س
ــت. تفاوت اصلي كه قصه و گيم پلي بازي  به پايين اس
ــيدن  ــا ديگر عناوين فرار از زندان دارد، به تصوير كش ب
ــروع بازي با  ــت. يعني ش ــي روزمره  در زندان اس زندگ
ــود، بلكه هدف و غايت نهايي  فرار از زندان آغاز نمي ش

شخصيت هاي بازي است.

ــالح خاص  ــش معمايي بازي دو نوع س براي بخ
ــالح مغناطيسي  ــده است كه اولي يك س طراحي ش
براي بلند كردن اجسام و پرتاب آنهاست. با اين سالح 
ــي بازي را حل و  ــم برخي پازل هاي مكانيك مي تواني
ــيطونك ها (دشمنان  ــمنان كوچك مانند ش حتي دش
ــيب  ــوي مانند كه بازيكن را دنبال كرده و به او آس گ

ــالح نوآورانه نيز در  ــاپ كرد. يك س ــد) را پرت مي زنن
بازي وجود دارد كه در نوع خود جالب است. به كمك 
ــت كنوني خود را  ــالح بازيكن مي تواند موقعي اين س
نشانه گذاري و به آنجا تلپورت كند. از اين سالح براي 
جابه جايي سريع بين سكوها و سرعت عمل در برخي 
پازل ها استفاده مي شود، ولي سازندگان  مي توانستند 

از اين قابليت بيشتر بهره ببرند تا شاهد استفاده  كم از 
آن در بازي نباشيم. 

بازيكن قادر است براي باال رفتن از سكوها لبه ها 
ــرود و يك jetpack براي بازيكن  را گرفته و باال ب
ــده كه براي باال رفتن از سكوهاي بلند از  طراحي ش
آن استفاده مي شود. البته در نقاطي شاهد آن هستيم 
كه ساختار خطي مرحله و كمبود تعامالت جذاب براي 
ــبتا طوالني در يك مسير  ــبب حركت نس بازيكن، س

مي شود كه بازيكن را خسته مي كند.
 NeoAxis ــياره با موتور پايه بازي شكارچي س
ــت، ويژگي ها و  ــاخته شده اس Engine SDk  س
ــازي  ــه موتورهاي بازي س ــاي اين موتور ب قابليت ه
ــت، اما SDK بودن  ــرفته نيس ــد و پيش روز نمي رس
ــعه بازي  ــادي در اختيار تيم توس ــاي زي آن قابليت ه
ــخه تجاري  ــركت يگانه افزار از نس ــرار مي دهد. ش ق
ــرده كه تمامي  ــتفاده ك ــنس دار اين موتور اس و اليس
ــط همين موتور ساخته  ــتوديو توس بازي هاي اين اس
ــت. همان طور كه از خروجي بازي مشخص  شده اس
است تيم فني تسط كاملي بر موتور داشته اند و از نظر 
ــومين  ــازي در جايگاه خوبي قرار دارد و در س ــي ب فن
ــنواره بازي هاي رايانه اي تهران نيز نامزد بهترين  جش

بازي از نظر فني بوده است. 
ــايد  ــت، ش ــازي از نظر هنري زيباس ــك ب گرافي
ــه با  ــك بازي قابل مقايس ــاظ تكنيكي گرافي به لح
ــا با توجه به حال  ــد، ام عناوين موجود در بازار نباش
و هواي بازي، جالب و بامزه به نظر مي رسد. كيفيت 
بافت ها و رنگ ها، طراحي كاراكترها و دشمن ها خوب 
ــت و با محيط فانتزي بازي همخواني دارد. رابط  اس
كاربري نيز به شكل قابل قبولي طراحي شده است. 
ــده،  ــه مدل كاراكترها و بافت آنها خوب كار ش گرچ
ــن ها كمي خشك به نظر مي رسد و جاي  اما انيميش
ــت. هرچند موجودات سياره   ــتري داشته اس كار بيش
ــت كه با انيميشن هاي شان  فينالود نيز به گونه اي اس
ــت كه  چندان مغايرت ندارد، ولي اين قابليت را داش
ــد. اگر مشكلي در عرضه  بازي پيش  بهتر از اين باش
ــياره» را  ــكارچي س نيايد تا اوايل پاييز مي توانيد «ش

تهيه كنيد. 

ــت  ــير را درس برآمد. حتي اگر جواب را ندانيد، اما مس
برويد، خود بازي كمكتان خواهد كرد. به طور كل اگر 
ــيد، بيش از حد در  ــدن راهنمايي ها دقيق باش در خوان

جايي گير نخواهيد كرد.
ــتن روي  ــاعت ها وقت گذاش ــت كه س واضح اس
ــايند نيست. خوشبختانه  معماها براي هيچ كس خوش
SG خوب اين مشكل را رفع كرده است. بازي داراي 
ــادگي بازي نيز  ــه درجه  سختي است. سختي يا س س
ــود. يعني اگر در  ــا حذف و اضافه  محتوا تعيين مي ش ب
ــه جمجمه نياز  ابتداي بازي براي باز كردن دري به س
داشته باشيد، در حالت آسان تعداد آنها يكي خواهد بود. 
ــاده تر بخش هاي خاص، معماها و  درجات سختي، س

حتي كل يك قسمت را از بازي حذف مي كنند.
ــرب مي آيد.  ــوا به نظر مخ ــرف، حذف محت در ح
ــد كه بدون نظر  ــخت مي توان كسي را متصور ش س
ــك بزند. ولي تاثير  ــازي بخواهد خود را مح به كل ب
ــت. با حذف اين همه محتوا، بازي  آن واقعا جالب اس
ــاني كه تجربه اي آسوده تر مي طلبند مناسب  براي كس
خواهد شد و احتمال سردرگمي و گير افتادنشان پايين 
ــراي گيمرهاي قديمي چيزي  مي آيد. اتفاقا اين امر ب
ــت. بازي هاي دوبعدي قديم (مثال تبر  غيرعادي نيس
طاليي) معموال دو درجه  سختي داشتند؛ درجه  ساده تر 
ــد و  ــامل مي ش ــه يا چهار مرحله از بازي را ش كال س
ــاده تر  ــخت تر كل آن را. اين طوري درجه  س درجه  س

 SG مقدمه اي براي آماده سازي بازيكن مي شد. عنوان
نيز همان زمينه را مي چيند. فقط عيبي اين وسط است؛ 
ــن كه در صورت انتخاب درجات پايين تر، اطالعات  اي
و راهنمايي هاي مراحلي كه در آن درجات به در بسته 
ــز حضور دارند.  ــوند ني و بخش هاي مفقود ختم مي ش
ــاله كه از كم كاري سازندگان نشأت مي گيرد،  اين مس

موجب گمراهي بازيكن مي شود.
مرگ در SG راحت سراغ بازيكن مي آيد. استفاده  
غلط از يك بخش، آماده نبودن براي ورود به يك اتاق 
و حتي حركت هاي زيادي براي جستجو مرگبار هستند. 
ــود؛ گرچه ذخيره هاي  ــره  دائم بازي توصيه مي ش ذخي
خود بازي هم در تسكين درد بازيكن بي فايده نيستند. 
ــتر به ياري  ــان تر بيش (ذخيره هايي كه در درجات آس
ــازي آن قدر زياد  ــراي مردن در اين ب ــد). راه ب مي آين
ــت كه انگار سازندگان رسما يك زيربازي كامل با  اس

موضوع مرگ در اين عنوان ساخته اند.
ــي از راه هاي مردن در اين بازي از بقيه دردناك تر  يك
است. اوايل بازي يكي از دشمنان شما را مسموم مي كند. 
ــد كه بايد اين  ــتقيم به بازيكن مي فهمان بازي غير مس
مريضي را درمان كرد، اما اشاره اي به مدت زمان باقيمانده 
نمي كند. هر حركتي كه از آن پس بكنيد، شما را به مرگ 
نزديك تر خواهد كرد. اگر وقت زيادي را صرف حل اسرار 
ــط كار به بن بست بخوريد  ــت وس قلعه كنيد، ممكن اس
ــوان SG تجربه اي  ــود. عن و زحماتتان نقش بر آب ش
منحصر به فرد ارائه مي كند و در بازسازي يك عنوان 

كالسيك موفق عمل كرده است.

بازى هفته
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راهنما

سارا بصيري 

براي همه شما پيش آمده است كه وقتي سر كالس 
ــتيد، شارژ لپ تاپتان تمام شود، در حالي كه كار شما  هس
ــت كه  ــت. كارهايي اس ــده اس هنوز با لپ تاپ تمام نش
ــارژ باقيمانده  مي توانيد انجام دهيد تا از همين مقدار ش
ــاي بلندمدت به  ــتفاده را بكنيد. تكنيك ه ــر اس حداكث
ــود را افزاش دهيد  ــما كمك مي كنند عمر باتري خ ش
ــارژ  ــت كه ش و تكنيك هاي كوتاه مدت براي زماني اس
ــداري زمان  ــما مي خواهيد مق ــت و ش ــه اتمام اس رو ب
ــيد تا بتوانيد كارهاي ناتمام خود را  ــته باش اضافي داش

تمام كنيد. 

راهكارهاي كوتاه مدت 
ــختي قرار گرفته ايد، مي توانيد با  ــرايط س اگر در ش
ــرعت افزايش دهيد.  ــام كارهايي عمر باتري را بس انج
ــارژ  باقي مانده در  ــن راهكارها مقدار ش ــك از اي هيچ ي
ــكان را براي  ــش نمي دهند فقط اين ام ــري را افزاي بات
ــما فراهم مي سازند كه چند دقيقه بيشتر از اين شارژ  ش

باقيمانده استفاده كنيد. 
 1ـ فعـال كـردن حالـت سـرور يـا حالـت اكـو 

(Echo Mode) مربوط به باتري لپ تاپ 
ــام برخي تغييرات خودكار، عمر  اين حالت ها، با انج
ــتم را  مفيد باتري را طوالني تر كرده و مولفه هاي سيس
ــتفاده  ــارژ كمتري اس ــي قرار مي دهد كه از ش در وضع
ــرور باتري، دستگاه هاي  ــن كردن س كنند. پس از روش
ــروري را خاموش كنيد، تنظيمات را طوري تغيير  غيرض
ــد. برنامه ها و  ــارژ را كاهش ده ــرف ش ــد كه مص دهي
ــوند خاموش  ــتفاده نمي ش پردازش هايي را كه ديگر اس
ــود را به  ــه فعاليت هاي خ ــات مربوط ب ــد و تنظيم كني
 گونه اي تعيين كنيد كه از شارژ كمتري استفاده كنند. 

2ـ غيرفعال كردن درگاه ها و وسـايلي كه استفاده 
نمي شوند

ابتدا تمام لوازم جانبي را كه از آنها استفاده نمي كنيد 
ــدا كنيد و  ــي را ج ــاي خارج ــا درايوه ــل ماوس ي مث
برنامه هايي كه خيلي شارژ مصرف مي كنند مثل واي-

ــي و درايورهاي  ــوث، پردازنده هاي گرافيك فاي و بلوت
نوري را كه از آنها استفاده نمي كنيد خاموش كنيد. 

ــيله اي،  ــال كردن هر وس ــل از غيرفع هشـدار: قب
ــردن آن اختاللي در  ــال ك ــويد غيرفع ــن ش اول مطمئ
ــه عنوان مثال، نبايد  ــرد لپ تاپ ايجاد نمي كند. ب عملك
ــرار دارد، يا  ــتم عامل روي آن ق هارددرايوي كه سيس
ــرا مي كند، غيرفعال  ــده اي كه كل لپ تاپ را اج پردازن
ــد. براي غيرفعال كردن ابزارهاي غيرضروري روي  كني

ويندوز، از ديوايس منيجر استفاده كنيد. 
ــارژ وجود دارد  ــراي ذخيره كردن ش ــار گزينه ب چه

ــت از: كارت گرافيكي (زيرشاخه ديسپلي  كه عبارت اس
ــي دي /   ــاخه درايوهاي س آداپتورز)، درايو نوري (زيرش
دي وي دي) و آداپتورهاي اينترنت و وايـ  فاي (زيرشاخه 
آداپتورهاي شبكه). روي ابزاري كه مي خواهيد خاموش 
ــت باز شده گزينه  ــت كليك كنيد و از فهرس كنيد راس
ــد. هنگامي كه در ديوايس  ــاب كني Disable را انتخ
ــتيد مي توانيد درگاه هاي غيرقابل استفاده را  منيجر هس
ــد، مانند درگاه هاي يو.اس. بي كه هيچ  نيز خاموش كني

دستگاهي به آنها متصل نشده است. 
3ـ تغيير تنظيمات 

ــه نمايش و  ــات مربوط به صفح ــد تنظيم مي تواني
صفحه كليد را به گونه اي تغيير دهيد كه از شارژ كمتري 
ــتفاده كنند. يكي از چيزهايي كه خيلي شارژ مصرف  اس
مي كند نور پس زمينه صفحه كليد است. تا زماني كه در 
ــتيد و نيازي به نور پس زمينه نداريد،  جاي تاريكي نيس
ــت.  ــوش كنيد. مورد ديگر صفحه نمايش اس آن را خام
ــه صفحه نمايش داراي 100  ــت كه هميش نيازي نيس
ــنايي و باالترين سطح وضوح تصوير باشد.  درصد روش
ــنايي را  ــارژ باتري مي توانيد روش براي ذخيره كردن ش
ــد تنظيم كنيد. عالوه بر اين هنگام تايپ  روي 50 درص
ــل نخواهيد  ــوح 1080پيكس ــن، نيازي به وض يك مت
ــر را روي كمترين  ــت، پس مي توانيد وضوح تصوي داش
ــدار تنظيم كنيد. در پايان خروجي صدا را كم يا قطع  مق
كنيد و براي شنيدن صدا به جاي استفاده از بلندگوهاي 

پرمصرف، از هدفون هاي كوچك استفاده كنيد. 
4ـ خاموش كردن پردازش ها و برنامه ها

فقط سخت افزارها نيستند كه شارژ مصرف مي كنند. 
برنامه ها و پردازش هاي فعال روي سيستم نيز بسرعت 
ــخت افزار،  عمر باتري را كاهش مي دهند. پس مانند س
برنامه هاي غيرضروري را خاموش كنيد. در سمت چپ 
ــاعت، آيكون  ــكتاپ، كنار آيكون س و پايين صفحه دس
ــت  ــوط به برنامه هاي در حال اجرا را پيدا و يادداش مرب
ــا  ــتفاده از Alt+Ctrl+Del ي ــا اس ــپس ب ــد. س كني
Alt+Ctrl+Esc، پنجره تسك منيجر را باز كنيد، به 
سربرگ پروسس برويد. در اينجا برنامه هاي درحال اجرا را 
مشاهده مي كنيد. برخي برنامه ها مانند پخش كننده هاي 
موزيك و ويدئو يا سرويس هاي ذخيره سازي ابري مانند 
ــوند. در  دراپ باكس و گوگل درايو مي توانند غيرفعال ش
 System ــيري كه بايد انتخاب كنيد مك بوك ها مس
ــت.  اس  Preferences>>Users&Groups
ــون Stop كليك كنيد.  ــه را انتخاب و روي آيك برنام
ــه مي توانيد آن را  ــت ك پاورنپ يكي از برنامه هايي اس

غيرفعال كنيد. 
5ـ سبك كردن

ــردن  ــبك ك ــارژ، س ــره ش ــراي ذخي ــر ب راه ديگ
فعاليت هاست. اجراي برنامه ها به صورت چندوظيفه اي 

ــته باشيد.  ــارژ كافي داش ــت، اما زماني كه ش خوب اس
ــه پردازنده  ــه، بار زيادي ب ــراي همزمان چند برنام اج
تحميل مي كند و باعث مصرف زياد شارژ مي شود. پس 
ــارژ، در هر زمان فقط يك برنامه  براي ذخيره كردن ش
ــرا كنيد. همچنين اگر مي توانيد، براي انجام كارها  را اج
از نرم افزارهاي ساده تر استفاده كنيد. مثال براي نوشتن 
ــناد ورد  ــاده به جاي اس يك متن، از يك فايل متني س

استفاده كنيد. 

راهكارهاي بلندمدت
ــما كمك مي كند طول  ــاي بلندمدت به ش راهكاره

عمر باتري لپ تاپتان را افزايش دهيد. 
1ـ مراقبت و شارژ باتري

اگر باتري شما قابل حمل است، مراقب اتصاالت آن 
ــند، به آن  ــيد. اين اتصاالت اگر كثيف يا خراب باش باش
ــيب مي رسانند. پس اتصاالت را با پنبه و الكل تميز  آس
ــد. در مورد باتري هاي جديد كه از جنس ليتيوم يون  كني
ــارژ  ــت هربار چقدر ش ــتند مهم نيس يا ليتيوم پليمر هس
شوند يا اين كه مرتب به شارژر متصل باشند يا نه. فقط 
ــارژ باتري به طور كامل خالي شود و  بايد اجازه دهيد ش
سپس آن را شارژ كنيد. در پايان، همه چيز را خنك نگه 
ــول عمر باتري را كاهش مي دهد. هرگز  داريد. گرما ط
ــد زيرا مانع خروج  ــاپ را روي بالش يا پتو نگذاري لپ ت

گرما  مي شود. 
2ـ هماهنگ كردن

ــتفاده  ــت كه لپ تاپ را براي اس قدم بعدي اين اس
ــد. برنامه هاي نگهدارنده  ــارژ، تنظيم كني كارآمدتر از ش
ــش عمر باتري و  ــاني ها، باعث افزاي ــاده و به روزرس س
عملكرد سريع تر سيستم مي شوند. عمل يكپارچه سازي 
(defragment) هارددرايو يكي از كارهايي است كه 
باعث كاهش مصرف شارژ مي شود (درايو حالت جامد را 

يكپارچه نكنيد، زيرا نتيجه عكس خواهد داشت). 
3ـ به روز رساني اجزا

گزينه بعدي حذف كامل هارددرايو و استفاده از درايو 
حالت جامد (SSD) است كه به جاي ديسك گردان، از 
حافظه فلش استفاده مي كند و قطعات متحرك ندارد و 
باعث كاهش مصرف انرژي مي شود و مشكل تكه تكه 
شدن فايل ها را نيز برطرف مي سازد. افزايش رم سيستم 

نيز در كاهش مصرف شارژ موثر است. 
4ـ باتري پشتيبان

در نهايت، راحت ترين راه براي اين كه مطمئن باشيد 
سيستم شما هميشه شارژ دارد، استفاده از باتري خارجي 

به عنوان باتري زاپاس است. 
***

ــتم عامل ويندوز  ــود از سيس ــاپ خ ــر روي لپ ت اگ
ــج روش براي  ــتفاده مي كنيد، پن ــا 8/1) اس (مخصوص

بهبود عمر باتري وجود دارد. 

1ـ به روزرساني نرم افزار
به روزرساني شده  ــخه هاي  نس همواره  مايكروسافت 
نرم افزارها را براي برطرف كردن مشكالت نسخه هاي 
ــر مي كند. توصيه مي شود هميشه از آخرين  قبلي، منتش

ــتفاده كنيد،  ــتم خود اس ــخه نرم افزارها روي سيس نس
ــتم و طول عمر باتري  ــرا باعث افزايش امنيت سيس زي

مي شوند. 

2ـ تغيير تنظيمات باتري
ــدوز 8/1، گزينه هاي متعددي براي تنظيمات  در وين
ــل، گزينه  ــرل پن ــمت كنت ــود دارد. از قس ــري وج بات
Hardware and Sound را انتخاب كنيد و روي 
ــمت مي توانيد  گزينه Power كليك كنيد. در اين قس

تنظيمات مورد نظر را اعمال كنيد.      
3ـ تاريك تر كردن صفحه نمايش

ــش را به كمتر از نصف  ــت نور صفحه نماي بهتر اس
ــود. براي اين  ــارژ كمتري مصرف ش كاهش دهيد تا ش
ــه Settings را  ــت Charms، گزين كار، از فهرس

انتخاب كنيد. 

ــير  مس ــه  ب ــد  مي تواني ــن  همچني
 Settings>>Change PC settings>>PC
ــاليدري  and Devices>> Display برويد و اس
 Adjust my screen brightness تحت عنوان
ــوش كنيد. براي كم كردن  automatically را خام
ــت Charms را  ــور پس زمينه صفحه-كليد، فهرس ن
ــتجو، تايپ  ــمت جس باز كنيد و mobility را در قس
 Windows Mobility Center ــد و گزينه كني

را انتخاب كنيد. 
4ـ خاموش كردن بلوتوث

 Settings>>PC and Devices ــير به مس
ــاب و آن را خاموش  ــوث را انتخ ــه بلوت ــد و گزين بروي

كنيد. 

5ـ قطع كردن هرگونه لوازم جانبي
بلوتوث يا هر ابزار يو.اس. بي مانند فلش درايو، باتري 
مصرف مي كند. اگر از يك وسيله استفاده نمي كنيد، آن 

را بيرون بكشيد. 

روش هاي افزايش عمر باتري لپ تاپ
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بررسى و مقايسه

ــايل اندرويدي حسابي داغ است.  اين روزها بازار وس
ــتم عامل (OS) به دردبخور و دوست داشتني  اين سيس
ــوازم مختلف  ــتگاه ها و ل ــلطه خود را بر دس هر روز س
گسترش مي دهد، طوري  كه اين روزها غير از تلفن هاي 
ــپزخانه،  ــمند و تبلت ها، به داخل لوازم آش ــراه هوش هم
ــاعت هاي مچي و گجت هاي پوشيدني  تلويزيون ها، س
و حتي خودروها نيز راه يافته است. افزون بر همه اينها 
ــخت افزاري رايانه هاي  اندرويد، نفوذش را در عرصه س
ــكتاپ يكپارچه (All-in-one-PC) با صفحه  دس
ــت. البته ويندوز 8 با  ــي آغاز كرده اس نمايش هاي لمس
اين كه هنوز به دنياي لوازم خانگي راه نيافته، اما در نفوذ 
ــت كمي از اندرويد  ــتر سخت افزاري گجت ها دس به بس
ندارد. اين روزها شركت هاي توليدكننده رايانه و قطعات 
ــخت با يكديگر در رقابت هستند و پشت سر هم  آن، س
ــي راهي  رايانه هاي يكپارچه اندرويدي و ويندوز 8 لمس
ــد داريم با معرف دو نوع  ــازار مصرف مي كنند. ما قص ب
ــدي با رايانه تركيبي  ــن رايانه هاي يكپارچه اندروي از اي
ويندوز 8 و اندرويد داراي صفحه نمايش  لمسي، آنها را 
ــخصات سخت افزاري با  از نظر قابليت ها، كارايي و مش

هم مقايسه كنيم.

 HP Slate 21-k100 All-in-one touch
screen Desktop -1

ــي 21 اينچي اچ.پي اسليت  دسكتاپ يكپارچه لمس
ــگارش 4،2،2 جلي بين  ــتم عامل اندرويد ن داراي سيس
ــك رايانه لوحه اي  ــت كه تمام قابليت هاي اصلي ي اس
ــكتاپ ضمن  ــه مي كند. اين رايانه دس ــه كاربر ارائ را ب
ــت اندرويدي،  ــا و كارايي هاي يك گج ــه قابليت ه ارائ
دسترسي به برنامه هاي كاربردي يا همان برنامك هاي 
ــان را روي يك صفحه نمايش  ــورد عالقه ت (apps) م
ــازد. رايانه اي با  ــما فراهم مي س ــي براي ش بزرگ لمس
ــته از قابليت هاي تبلت و دسكتاپ،  چنين تركيب برجس
رايانه يكپارچه اي را به وجود آورده كه مي تواند همزمان 
خواسته شما را از يك رايانه خانگي و كار كردن با يك 

رايانه لوحه اي صفحه لمسي برآورده كند. 
ــتقل با هم  ــده آميختن كارايي هاي دو گجت مس اي
ــت. پايه اين رايانه يكپارچه اين  ــگفت انگيز اس واقعا ش
ــاي مختلف 15 تا 70 درجه با  ــت را دارد تا از زواي قابلي
ــطح ميز كارتان، يكي را انتخاب كنيد. بنابراين شما  س
قادريد اين دسكتاپ را براي فعاليت ها و بهره برداري هاي 
ــي و طراحي و كار هاي  گوناگون مانند تايپ كردن، نقاش
ــاس خستگي  خالق ديگر به مدت طوالني بدون احس
ــليت 21 مي توانيد هيجان كار  به كار ببريد. با اچ.پي اس
ــن  ــي فول اچ.دي با رزولوش ــا يك ميز طراح كردن ب
 IPS ــي ــه لمس ــلي را در صفح 1920 در 1080 پيكس
ــاس كنيد. تركيب بلندگو هاي تقويت يافته  بخوبي احس
ــليت با كل مجموعه  به اضافه صداي DTS  اچ.پي اس
ــيله مناسب براي تماشاي  سخت افزاري آن را يك وس
ويدئوها و فيلم هاي سينمايي، گوش دادن به موزيك و 

انجام هر گونه فعاليت اينترنتي تبديل كرده است. 
ــبكه اينترنت  ــي اندرويدي با درگاه ش اين رايانه لمس
ــتگاه،  ــت دس ــه عدد درگاه اتصال يو.اس.بي در پش و س
ــمت چپ رايانه  كارتخوان اس.دي و خروجي صدا در س
موقعيت استفاده از لوازم جانبي گوناگون از قبيل استفاده 
ــيم منزل، به كار بردن فلش  ــيم و بي س ــبكه باس در ش
ديسك ها و هارد ديسك هاي اكسترنال، انواع كارت هاي 
ــترش فضاي ذخيره و هدست هاي  حافظه به منظور گس
ــيم را براي شما فراهم مي كند. در گوشه  بلوتوث و بي س
ــرل صدا و  ــد دكمه  براي كنت ــت آن نيز چن ــمت راس س

روشنايي و وضوح صفحه نمايش تعبيه شده است. 
مشخصات سخت افزاري

ــته اي (Quad-core) انويديا  ــده چهار هس  پردازن
(Tegra 4 T40s) تگرا

DDR3 حافظه رم يك گيگابايت 
 Solid-State) ــد ــت جام ــره وضعي ــاي ذخي  فض

Drive) با ظرفيت هشت گيگابايت
IPSصفحه نمايش لمسي 21 اينچي 
Android 4.2 OS سيستم عامل 

 طراحي
الف ـ مزايا

ـ صفحه نمايش لمسي بزرگ با رزولوشن باال 
ـ كارايي قدرتمند و عالي

ـ فضاي ذخيره آنالين (ابري) رايگان 25 گيگابايتي
ـ سيستم صوتي بي نظير

ــاس و آسيب ناپذير نسبت به تهديدات امنيتي  ـ غيرحس
ويندوز

ـ طراحي بر اساس سيستم عامل اندرويد

ب ـ معايب
ــره داده و يك  ــاي ذخي ــت گيگابايت فض ــط هش ـ فق

گيگابايت حافظه اصلي رم دارد
ـ ماوس و صفحه كليدش بي سيم نيست

ـ برخي برنامك ها روي آن درست كار نمي كنند

 Asus Transformer AIO P1801 2ـ
ــدوز 8 در عصر طاليي رايانه هاي دومنظوره كه  وين
در قالب يك دستگاه رايانه هم به عنوان تبلت و هم به 
عنوان لپ تاپ انجام وظيفه كنند، خوش درخشيده است. 
ما پيشتر رايانه هايي با امكان جداسازي صفحه نمايش 
ــه عنوان تبلت مانند HP Envy x2، رايانه هايي كه  ب

صفحه نمايش آنها به اطراف مي چرخد مانند
Lenovo ThinkPad Twist حتي لپ تاپ هايي 
با دو صفحه نمايش مانند Asus Taichi 21 را ديده ايم. 
ــركت ايسوس خواسته تا مقداري از هيجان  اما اين بار ش
اين رايانه هاي قابل تبديل را با دنياي رايانه هاي دسكتاپ 

درهم آميزد. 

دسكتاپ يكپارچه ترنسفورمر آيو پي 1801 ايسوس 
ــه ويندوز 8 با  ــكتاپ يكپارچه مجهز ب ــك رايانه دس ي
 1080 p ــن ــي با رزولوش ــش IPS لمس ــه نماي صفح
ــت آن را  ــن نگهدارنده پش ــه ضام ــت. هنگامي ك اس
ــكل يك  ــاريد، صفحه نمايش آن به ش ــه آرامي بفش ب
ــه از پردازنده تگرا  ــم اندرويدي نيرو برگرفت تبلت عظي
ــده و به لطف مجموعه نرم افزاري  3 از روي آن جدا ش
ــراه Splashtop remote control هنوز به  هم
دسكتاپ ويندوز 8 رايانه يكپارچه آيو خود نيز دسترسي 
ــخت افزاري  ــتاورد اين تركيب س ــل داريد. اما دس كام
ــارژدهي  ــنگين 8 / 2 كيلوگرمي و ش نوين، يك تبلت س
باتري كوتاه نسبت به تبلت هاي كوچك ديگر است. به 
ــتريم و  هر حال براي قرار دادن در هر جاي منزل و اس

تماشاي فيلم ها و بازي كردن بد نيست. 
ــان جا  ــت خيلي آس ــي تبل ــاي آهن رباي نگهدارنده ه
ــتفاده از تبلت و شارژ  ــما همچنين هنگام اس مي افتد. ش
ــه دارد) مي توانيد رايانه  ــارژر جداگان ــري آن (يك ش بات

ــش خارجي  ــك صفحه نماي ــود را به ي ــه خ يكپارچ
ــخت افزار اصلي ويندوز  ــا آن كار كنيد. (س متصل و ب
ــازي شده و ربطي به سخت افزار   داخل بدنه رايانه جاس

داخل تبلت ندارد).
كاربر براي داشتن دو دستگاه در خانه بايد متحمل 
يك سري كارهاي اضافي هم بشود. گاهي تنظيمات 
ــاي و برنامك هاي بين آن دو  الگين كردن واي ـ ف
بخصوص براي آنهايي كه آشنايي چنداني با ويندوز 8 
و اندرويد ندارند، مي تواند موجب گيجي و سردرگمي  
ــود، اما براي آنهايي كه مي خواهند تبلتي با صفحه  ش
بزرگ براي جابه جايي و استفاده در تمام نقاط منزل و 
همچنين يك دسكتاپ صفحه لمسي يكپارچه ويندوز 
8 داشته باشند، وسيله مناسبي است. رايانه ترنسفورمر 
آيو تنها دسكتاپي است كه مي تواند دو دنياي اندرويد 

و ويندوز 8 را بخوبي با هم آشتي دهد. 
مشخصات سخت افزاري

IPS صفحه نمايش 5 / 18 اينچي 
 پردازنده تگرا 1/63 گيگاهرتزي

 رم 2 گيگابايت
الف ـ مزايا

ـ صفحه نمايش قابل جداسازي كه مي تواند در منزل 
ــزرگ اندرويدي مورد  ــوان يك تبلت صفحه ب به عن

استفاده قرار بگيرد
ـ كارايي خوب در حالت دسكتاپ

ــتفاده  ــي كه از تبلت به صورت جداگانه اس هنگام
ــما را قادر  ــي اچ.دي.ام.آي رايانه ش مي كنيد، خروج
ــازد تا يك صفحه نمايش خارجي به آن متصل  مي س
ــز به طور همزمان  ــا رايانه ويندوز 8 خود ني كرده و ب

كار كنيد.
ب ـ معايب

ـ تبلت 4 / 18 با وزن حدود سه كيلوگرم بسيار سنگين 
بوده و زمان شارژدهي باتري آن كم است

ــتم عامل در يك وسيله مي تواند  ـ مديريت دو سيس
گيج كننده باشد

ــيار بزرگ و  ــش رايانه براي تبلت بس ــه نماي ـ صفح
براي يك رايانه دسكتاپ كوچك است. 

جمع بندي
ــرعت  ــده تگرا 3 و تگرا 4 اين تبلت ها پرس پردازن
ــت.  ــوده و صفحه نمايش فول اچ.دي آنها عالي اس ب
ــل و  ــتجوي وب، ايمي ــراي جس ــي ب ــه اي عال گزين
ــراي بازي ها روي  ــت. اج ــي اس ــبكه هاي اجتماع ش
ــگفت انگيز است.  صفحه نمايش IPS بزرگ آنها ش
ــتفاده از آنها  ــيار خوبي را ارائه كرده و اس عملكرد بس
ــت. درگاه هاي  ــان اس به عنوان تبلت، فوق العاده آس
ــاي ذخيره اضافي  ــتفاده از فض يو.اس.بي امكان اس
ــم مي كند. به طور  ــا و داده ها را فراه براي برنامك ه
ــتند، صفحه نمايش هر دو  ــيار سريع  هس خالصه بس
ــت و  ــني فوق العاده اي برخوردار اس از وضوح و روش
ــكان خواندن فايل هاي  ــك آفيس روي آنها ام برنام
ــل و نمايش پاورپوينت را براي  پي.دي.اف، ورد، اكس
ــازد. هر دو مجهز به كارت شبكه  ــما فراهم مي س ش
ــتند و  ــاخت واي ـ فاي و بلوتوث هس و آنتن درون س
ــخت افزاري آنها عالي است. با  به طور كلي ساختار س
ــت، اما  آن كه اندازه صفحه نمايش اچ.پي بزرگ تر اس
ــي ويدئو ندارد. در واقع نمي توان آن  ورودي و خروج
ــا در حالت  ــون مثل تبلت ه ــت چ را يك تبلت دانس
ــرد. همين طور  ــتفاده ك ــده نمي توان از آن اس خوابي
ــيار بدون  ــد به صورت س ــته و نمي توان ــري نداش بات
ــتفاده قرار بگيرد.  نياز به اتصال به پريز برق مورد اس
ايسوس با خروجي HDMI براي اتصال به صفحه 
ــي كه خود يك تبلت  نمايش خارجي و صفحه نمايش
ــبت  ــت، نس ــتقل قابل حمل مجهز به باتري اس  مس

به اچ.پي مزيت دارد.

مقايسه رايانه هاي تركيبي دسكتاپ يكپارچه 
2 روح با صفحه نمايش هاي لمسي
در يك بدن
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كارگاه

امير عصاري

ــت  ــياري از كاربران ممكن اس ــا 64 بيت؟ بس 32 ي
ــش  هنگام دانلود نرم افزارهاي موردنظر خود با اين پرس

مواجه شوند. پاسخ شما به اين پرسش چيست؟ چرا؟
ــدگان كليك  ــش هاي مكرر خوانن ــه پرس باتوجه ب

درباره  اين موضوع و افزايش نرم افزارها 
ــي  ــتم هاي عامل 64 بيت و سيس

قصد داريم بدون آن كه ذهن 
ــما را درگير بيت و بايت و  ش

به طور  ــم،  كني كيلوبايت 
ــردي  كارب و  ــه  خالص
تفاوت ها، مزايا و معايب 

اين دو روش محاسباتي را 
شرح دهيم.

 شما كدام يك را داريد؟
پيش از هر چيز بهتر است بررسي كنيد ويندوز شما 
ــيدن به پاسخ اين  ــت يا 64 بيت. براي رس 32 بيت اس
ــش مي توانيد روي آيكون Computer كليك  پرس
 Properties راست كنيد و از منوي به نمايش درآمده
ــش درآمده در مقابل  ــك كنيد. در صفحه  به نماي را كلي
ــودن  ــت ب ــا 64 بي ــد 32 ي System type مي تواني

سيستم عامل ويندوز را مشاهده كنيد.
ــتفاده از ويندوز 64  ــراي اس ــيد ب ــته باش توجه داش
ــه از قابليت 64 بيت  ــگر مركزي رايان بيتي  بايد پردازش
ــگرهاي امروزي از اين  ــتر پردازش ــتيباني كند. بيش پش
ــت برخي  ــد، اما ممكن اس ــتيباني مي كنن ــت پش قابلي

مدل هاي قديمي تر با 64 بيت سازگار نباشند. 

محدوديت حافظه در 32 بيت

ــتفاده از  ــما به اس ــتم عامل 32 بيتي، ش  در هر سيس
4096 مگابايت (حدود چهار گيگابايت) حافظه  رم محدود 
هستيد. اين محدوديت به دليل وجود همان عدد 32 است! 
ــبه  عدد 2 به توان 32 و تبديل  به عبارت دقيق تر با محاس

ــت و در ادامه كيلوبايت و در نهايت نيز  آن به باي
مگابايت، به عدد 4096 خواهيد رسيد.

ــتم عامل ويندوز  اين محدوديت فقط به سيس
ــتم   ها ى عامل   ــت و در ديگر سيس ــوط نيس مرب
ــود دارد. (در برخي  ــابهي وج ــرايط مش ــز ش ني
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــتم هاي عامل  ب سيس
ــن محدوديت تا حدي  ــت اي مختلفي ممكن اس
ــتري نيز  ــد از حافظه  رم بيش ــود و بتواني رفع ش

استفاده كنيد)

ديگر مشكالت 32 بيتي ها
ــياري از كاربران  يكي از نكات جالب توجه براي بس
ــدوز و حافظه   ــتم عامل وين ــخه هاي 32 بيتي سيس نس
ــش حافظه  رم قابل  ــار گيگابايت، نماي ــش از چه رم بي
ــت. اينجا نيز اين  ــتفاده كمتر از چهار گيگابايت اس اس
ــخه هاي 32 بيتي در  ــش پيش مي آيد كه مگر نس پرس
ــار گيگابايت محدود  ــه  بيش از چه ظرفيت هاي حافظ
ــتند، پس چرا همان چهار گيگابايت نيز در ويندوز  نيس

قابل استفاده نيست؟
پاسخ به اين پرسش به يك محدوديت بزرگ ديگر 

در نسخه هاي 32 بيتي مربوط مي شود.
ــي در حالت كلي  ــخه هاي 32 بيت ــفانه در نس متاس
ــت حافظه وجود دارد  ــتفاده از چهار گيگاباي ظرفيت اس
و ديگر سخت افزارها همچون كارت گرافيك و بايوس 
ــاي چهار گيگابايتي  ــي از همين فض مادربورد نيز بخش
ــاده متوجه  ــا يك نتيجه گيري س ــغال مي كنند. ب را اش
ــما  ــه  كارت گرافيك رايانه  ش ــه حافظ ــويد هرچ مي ش
ــه  رم كمتر  ــود براي حافظ ــد، فضاي موج ــش ياب افزاي
ــود و در نتيجه حافظه  رم قابل استفاده در ويندوز  مي ش

نيز عددي كمتر از چهار گيگابايت خواهد بود.
ــكتاپ به ويندوز  ــراي مثال چنانچه يك رايانه  دس ب
ــد و دو  32 بيتي و چهار گيگابايت حافظه  رم مجهز باش
ــده  كارت گرافيك يك گيگابايتي نيز روي آن نصب ش
باشد، ميزان حافظه  رم قابل استفاده توسط ويندوز برابر 
ــود. بنابراين مي توان اين طور بيان كرد  با 2 / 2 خواهد ب
كه هرچه كارت گرافيك شما بهتر و با حافظه  بيشتري 
باشد، حافظه  رم قابل استفاده در ويندوز كمتر مي شود.

اوضاع 64 بيتي ها چطور است؟
ــت، اما  ــط 32 واحد اس ــن 32 و 64 فق ــالف بي اخت

هنگامي كه بخواهيم توان محاسباتي 32 بيتي ها و 64 
ــي كنيم، اين تفاوت، عدد بسيار بزرگي  بيتي ها را بررس

خواهد شد.
ــاي 32 بيتي قابليت  ــور كه گفتيم ويندوزه همان ط
ــي محدود به چهار گيگابايت از حافظه را دارند؛  دسترس
ــد به 2 / 17  ــه 64 بيتي ها قادرن ــت ك ــن در حالي اس اي
ميليارد گيگابايت رم نيز دسترسي يابند. (عدد 2 به توان 
ــبه كرده سپس نتيجه را به گيگابايت  64 بيت را محاس

تبديل كنيد)
ــاي متعددي  ــي در ويرايش ه ــاي 64 بيت ويندوزه
 عرضه مي شود كه يكي از آنها ويرايش خانگي يا همان

از  ــخه  نس ــن  اي در  ــت.  اس  Home edition
سيستم عامل ويندوز باتوجه به مجوزهاي استفاده از آن 
ــتفاده از 16 گيگابايت حافظه  رم هستيد و  محدود به اس
ــدار حافظه  رم  ــه بخواهيد بيش از اين مق در صورتي ك
ــخه هاي حرفه اي  ــرار دهيد  بايد نس ــتفاده ق را مورد اس
ــي (Professional، Ultimate) را روي  ــا نهاي ي
ــتفاده از 192  ــا قابليت اس ــتگاه خود نصب كنيد ت دس

گيگابايت حافظه  رم در اختيارتان قرار گيرد.
در  ــردازش  پ ــر  ه ــاال،  ب ــوارد  م ــر  ب ــالوه  ع
ــتفاده از  ــاز به اس ــي مج ــتم  هاى عامل ها 32 بيت سيس
(حداكثر) دو گيگابايت حافظه  مجازي است؛ در حالي كه 
در نسخه هاي 64 بيتي قابليت استفاده از هشت ترابايت 
ــزان حافظه در  ــود دارد و اين مي ــازي وج ــه  مج حافظ
نرم افزارهاي ميكس و مونتاژ فيلم، ماشين هاي مجازي 

و... كاربردهاي فراواني دارد.

اجراي 32 بيتي ها در 64 بيت ها
ــدون كوچك ترين  ــي ب ــاي 32 بيت ــتر برنامه ه بيش
ــوند.  ــرا مي ش ــز اج ــي ني ــدوز 64 بيت ــكلي در وين مش

ــاز 32 بيت مجهز  ــاي 64 بيتي به يك شبيه س ويندوزه
ــده اند و يك اليه  سازگاري با عنوان WoW64 در  ش
ــگر مركزي در  ــود پردازش اختيار دارند كه موجب مي ش
ــوئيچ  ــن حالت پردازش 32 و 64 بيت س ــع نياز بي مواق
ــتم عامل  ــي برنامه هاي 32 بيتي در سيس ــد و براحت  كن

اجرا شوند.
ــاي 32 بيتي،  ــي درايوره ــيد برخ ــته باش توجه داش
نرم افزارهاي سيستمي و در مواردي نيز آنتي ويروس هاي 
ــوند و لزوما  32 بيتي در ويندوزهاي 64 بيتي اجرا نمي ش
ــخه از  ــي براي اجرا در اين نس ــخه  64 بيت نيازمند نس

سيستم   هاي عامل  هستند.

حافظه يا سرعت دو برابر؟

ــتم  هاي  عامل   برخي كاربران گمان مي كنند در سيس
ــود  ــتفاده مي ش 64 بيتي حافظه  رم به ميزان دو برابر اس
ــرعت اجراي  ــان مي كنند س ــز گم ــر ني ــي ديگ و برخ
ــتم عامل 64 بيتي دو برابر سريع تر از  فرآيندها در سيس
ــت. هر دو تصور اشتباه  ــتم هاى عامل  32 بيتي اس سيس
ــتم  هاي  عامل  64  ــيد در سيس ــت. توجه داشته باش اس
ــتري از حافظه  رم را اشغال  بيتي هر پردازش مقدار بيش
ــت. سيستم عامل 64  مي كند، اما اين مقدار دو برابر نيس
ــر پردازش، در يك  ــتفاده از رم براي ه بيتي هنگام اس
ــما در يك كتابخانه  ــاده مانند اين است كه ش مثال س
قصد داريد كارت مرتبط با كتاب موردنظرتان را از يك 
جعبه پيدا كنيد، حال چنانچه اين جعبه فضاي بيشتري 
ــما قرار دهد كمي  براي قرار دادن كارت ها در اختيار ش
ــغال مي شود، اما پيدا كردن  ــتر از فضاي موجود اش بيش
ــتري  ــرعت بيش ــاب موردنظر براحتي و با س كارت كت

صورت مي گيرد.

كدام بهتر است؟
ــت در صورتي كه قصد داشته باشيد  كامال واضح اس
از رايانه اي مجهز به چهار گيگابايت حافظه  رم يا بيشتر 
استفاده كنيد  بايد ويندوز 64 بيتي روي آن نصب كنيد، 
ــتفاده از حداكثر  ــكان اس ــخه هاي 32 بيت ام ــرا نس زي
ــتم را از شما مي گيرند. اگر دستگاه شما از  توانايي سيس
سيستم عامل مك استفاده مي كند مي توانيد بدون نگراني 
ــخه 32 يا 64 بيت كمك بگيريد  ــليقه  خود از نس به س
ــز با محدوديت  ــتفاده مي كنيد ني ــر از لينوكس اس و اگ
ــه در توزيع هاي  ــد، چرا ك ــي مواجه نخواهيد ش چندان
ــاده اي  ــتورات س ــتفاده از دس ــي با اس مختلف لينوكس
مي توانيد ميزان حافظه  قابل استفاده در سيستم عامل را 

افزايش دهيد.

32 بيت بهتر است يا 64 بيت؟

آينده محاسباتى 
 در دست 

كدام يك است؟

كروم 64 بيت؛ سريع تر، پايدارتر و ايمن تر
تاچند ماه پيش كاربران مجبور بودند از نسخه  32 بيتي مرورگر كروم در ويندوزهاي 64 بيتي استفاده كنند. 
ــتم  هاي عامل 64 بيتي اجرا  ــرح داديم نرم افزارهاي 32 بيتي در سيس ــماره نيز ش همان طور كه در مقاله  اين ش
ــتم عامل 64 بيتي نصب كنيد، از حداكثر توان  ــخه  64 بيتي يك نرم افزار را در سيس ــوند، اما چنانچه نس مي ش

محاسباتي و سرعت اجراي آن نرم افزار بهره مند خواهيد شد.
ــخه  64 بيت اين مرورگر  ــركت گوگل بتازگي نس ــت. ش اين اتفاق هم اكنون براي مرورگر كروم رخ داده اس
ــت و كاربران ويندوزهاي 64 بيتي مي توانند با نصب نسخه  64 بيت  ــر كرده اس ــمي منتش محبوب را به طور رس

كروم از مرور سريع تر، پايدار تر و ايمن تر بهره مند شوند.
سرعت بارگذاري محتواي چندرسانه اي و تصاوير در اين نسخه از مرورگر بيش از 25 درصد افزايش داشته، 
ــالت و نفوذهاي غيرمجاز را افزايش داده و  ــي در اين مرورگر امكان مقابله بهتر در برابر حم ــبات 64 بيت محاس
ميزان هنگ و فريزشدن هاي ناگهاني مرورگر هنگام بارگذاري 
ــته  ــواي صفحات وب نيز بيش از 50 درصد كاهش داش محت
ــخه هاي 32 يا 64 بيت اين  ــراي دانلود هريك از نس ــت. ب اس

مرورگر مي توانيد از لينك هاي زير كمك بگيريد:
32 Bit: https: /  / www.google.com /  
chrome / browser / 
64 Bit: https: /  / www.google.com / 
 chrome / browser / ?platform=win64
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــان و  ــاي ارزان و آس ــي از روش ه ــض رم يك تعوي
ــت. البته  همچنين موثر براي ارتقاي مك بوك پرو اس
ــريع تر برنامه هاي  ــدن س ارتقاي رم لزوما موجب باز ش
ــرعت اجراي آنها نخواهد شد،  نرم افزاري كاربردي و س
ــتن  ــتم باعث باز نگهداش ــه افزايش ظرفيت سيس بلك
برنامه هاي متعدد در كنار يكديگر و رفتن از يك برنامه 
ــود. بنابراين  ــوئيچ كردن خواهد ب ــه برنامه ديگر يا س ب
ــتر به معناي اجراي برنامه هاي بيشتر  ــتن رم بيش داش
ــان و بدون كاهش  ــه صورت همزم ــتم مك ب در سيس
ــتم است. اين كار روند باز كردن  سرعت و كندي سيس
و رفتن از برنامه اي به برنامه ديگر را سرعت مي بخشد 
ــما  ــتم مك ش ــود كل سيس كه همه اينها باعث مي ش
ــياري از دستگاه هاي مك  ــريع تر كار كند. بس بسيار س
ــده دارند.  قديمي دو يا چهار گيگابايت حافظه نصب ش
ــت تا وقتي از برنامه هاي ساده اي مانند  البته ممكن اس
ــتفاده مي كنيد و برنامه هاي  آفيس و پخش موزيك اس
ــاپ و ادوب پريمير را  ــنگين و گرافيكي مانند فتوش س
روي مك خود اجرا نكرده ايد، هرگز متوجه تفاوت مقدار 
ــتم و نياز به ارتقاي رم آن نشويد. گذشته  حافظه سيس
ــتفاده مي كنيد، پس از ارتقاي رم  ــي كه اس از برنامه هاي
ــتم خود را حس خواهيد  ــرعت عملكرد سيس تفاوت س

كرد. 

انتخاب حافظه مورد نياز
ــد به اين موضوع پي  ــش از خريدن رم جديد، باي پي
ــما به چه رمي احتياج دارد. براي  ببريد كه مك بوك ش
ــمت سمت چپ منوي اپل  انجام اين كار در باالي قس
 About this Mac روي صفحه دسكتاپ مك ابتدا
 Memory را انتخاب و More Info و پس از آن
را بيابيد كه در اين قسمت مي توانيد اطالعات مربوط به 

حافظه رم فعلي خود را ببينيد. 
سيستم من

ــوك پروي  ــاي رم مك ب ــا روش ارتق ــا در اينج م
15 اينچي را توضيح داده ايم، البته تنظيمات و پردازش 
ــياري از مك بوك ها به مدل يادشده شباهت دارد و  بس
ــه در مدل هاي مختلف با هم متفاوت  فقط محل حافظ
است. اگر درپوش پشتي مك هاي جديد را هم باز كنيد، 
ــد حتي مك بوك هاي پروي مدرن امروزي هم  مي بيني

با مدل هاي پيشين چندان تفاوتي ندارند.
روش كار

1ـ آماده سازي مك بوك پرو  
ــتگاه را خاموش كنيد از برق بكشيد و كابل  ابتدا دس
برق و همه اتصاالتش را از آن جدا كنيد. براي برداشتن 
ــدا پيچ هاي آن را باز  ــتي مك بوك پرو ابت درپوش پش
ــده، حتما به  ــد. به علت تفاوت طول پيچ هاي باز ش كني

ياد بسپاريد كدام پيچ را از كجا باز كرده ايد. 

2ـ تخليه الكتريسيته

ــوك پرو،  ــتي مك ب ــتن درپوش پش پس از برداش
ــاكن  ــيته س ــطح فلزي داخل آن، الكتريس ــا لمس س ب
ــن موضوع از  ــود را تخليه كنيد. اي ــدن خ ــود در ب موج
ــت، زيرا الكتريسيته ساكن  اهميت خاصي برخوردار اس
ــه وارد كند.  ــتگاه صدم ــد به قطعات داخلي دس مي توان
ــيته  ــراي جلوگيري از ايجاد مجدد الكتريس همچنين ب
ــعي كنيد، دمپايي الستيكي بپوشيد تا  ساكن در بدن س
ــد.  ــته باش كف پاهايتان با زمين تماس يا برخورد نداش
ــت كه از مچ بندهاي كوچك ضد  البته درستش اين اس

الكتريسيته استفاده كنيد.
3ـ محل حافظه مك خود را شناسايي كنيد

پس از مشخص كردن محل قرار گرفتن رم دستگاه 
ــات توجه كنيد و در اين  ــك خود، به وضع فعلي قطع م
حالت عكسي از دستگاه بگيريد و نگهداريد. لطفا توجه 
ــته باشيد شيئي از دست شما روي مدارهاي داخلي  داش

مك بوك نيفتد. 
4ـ رم قبلي مك خود را برداريد

با بيرون كشيدن ضامن هاي كوچك مقر (محل قرار 
گرفتن) نگهدارنده رم، حافظه دستگاه با مقر خود از جايش 

ــبت به دستگاه مي ايستد.  بيرون مي آيد و با زاويه اي نس
ابتدا اطمينان حاصل كنيد رم كامال رها شده است. براي 
اين كار دقت كنيد كه آيا دو بريدگي نيم دايره اي كوچك 
ــه مي بينيد يا نه؟ اگر اين طور  ــرف مدار حافظ روي دو ط
ــتر به بيرون بكشيد  نبود ضامن هاي مقر رم را كمي بيش
تا حافظه دستگاه شما بيرون آمده، در زاويه اي 45 درجه 

نسبت به مادربورد مك بوك قرار بگيرد. 
ــاي كوچك  ــان بريدگي ه ــتن هم حاال با نگهداش
نيم دايره اي دو طرف حافظه را به صورت ريلي از داخل 
ــيد. توجه داشته باشيد اين  ــتگاه بيرون بكش مقر رم دس
ــا دقت انجام دهيد و آن را از كناره ها بگيريد تا  كار را ب
ــتتان به اتصاالت فلزي طاليي رنگ  نوك انگشتان دس
ــتگاه دو ماژول  ــته باشد. اين دس مدار رم برخورد نداش
براي حافظه رم دارد كه روي هم قرار گرفته است. حاال 
ــما ماژول بااليي را جابه جا كرده ايد، دومي را هم  كه ش
ــد و برداريد. براي جلوگيري از خرابي  مثل اولي درآوري
ــتگاه مي توانيد پس از نصب رم هاي  رم هاي قديمي دس
ــد، قديمي ها را در جعبه خالي آنها  جديدي كه خريده اي

نگهداري كنيد. 
5ـ ماژول هاي جديد را نصب كنيد

ــاي جديد خود را در  ــيده كه رم ه حاال زمان آن رس
ــن ماژول رم را  ــاي قديمي نصب كنيد. اولي جاي رم ه
ــتم (زيرين) وارد  ــد و آن را در مقر رم اول سيس برداري
ــمت اتصال طاليي رنگ رم بايد  كنيد. لبه يا همان قس
ــوكت مقر قرار گيرد. مقداري روي  مماس بر شكاف س
رم فشار بياوريد تا كامال وارد مقر خود شود و جا بيفتد. 
ــمت اتصال طاليي رنگ رم تا جايي كه   طوري كه قس

ــكاف سوكت شود. ماژول رم دوم را  امكان دارد وارد ش
ــه آرامي و با دقت در مقر  ــت بگيريد و ب نيز با دو انگش
ــت دست خود  حافظه دوم وارد كنيد و با نوك دو انگش
ــت اگر ماژول حافظه  ــار دهيد. در اين حال به پايين فش
ــد، بايد يك صداي  ــت در مقر خود قرار گرفته باش درس

كليك مانند بدهد. 
ــتفاده نكنيد،  ــراي نصب ماژول دوم از زور زياد اس ب
ــار زياد دست شما مقر رم  ــت بر اثر فش زيرا ممكن اس
ــي كنيد هر دو ماژول رم  ــكند. براي اطمينان بررس بش
ــت جا افتاده باشد. در صورتي كه رم كج جا خورده  درس
باشد، روي آن فشار اضافي نياوريد. بايد آن را به آرامي 
از جايش درآورده، مجددا با روش صحيح گفته شده آن 
ــت خود  ــت دس را نصب كنيد. حاال به آرامي با دو انگش
ــار بياوريد تا لبه قسمت طاليي  روي ماژول رم دوم فش
ــكاف سوكت موردنظر شود. اگر  رنگ رم كامال وارد ش
ــيد ظاهر هر دو  ــت انجام داده باش ــه كارها را درس هم
ــتي  ــت مثل زماني كه درپوش پش ماژول رم بايد درس
ــتيد به نظر بيايد. براي اطمينان  مك  بوك پرو را برداش
ــي كه پيشتر  حاصل كردن از اين امر، مي توانيد از عكس

از داخل مك بوك گرفتيد استفاده كنيد.
6ـ ريبوت كردن سيستم

در اينجا درپوش پشتي مك را سر جايش قرار دهيد 
ــان بگذاريد و با پيچ  ــر جايش ــت س و پيچ هايش را درس
ــتگاه را به  ــتي محكم ببنديد. حاال كابل برق دس گوش
ــن سيستم، مك بوك  پريز برق زده، با زدن دكمه روش
پروي خود را ريبوت كنيد. در اين حالت بايد برنامه هاي 
شما زودتر باال بيايند و سريع تر اجرا شوند. حاال سيستم 
ــما قادر است با استفاده از ويژگي چند وظيفگي، چند  ش
برنامه را همزمان اجرا كند. مقدار بهبود سرعت سيستم 
ــتم را ارتقا  ــما سيس ــا توجه به مقدار حافظه اي كه ش ب
ــت متفاوت باشد. اين را مي توانيد در  داده ايد، ممكن اس
ــتفاده از نرم افزارهايي مثل فتوشاپ براحتي بفهميد.  اس

حاال اين گونه نرم افزارها بايد خيلي بهتر اجرا شود. 
ــح حافظه  ــايي صحي ــدن از شناس براي مطمئن ش
 About ــده، روي ــط سيستم، وارد منوي اپل ش توس
 Memory ــد و در منوي ــك كني This Mac كلي
ــده توسط سيستم، با  ــايي ش ببينيد كه حافظه رم شناس
ــت دارد يا خير.  ــب كرده ايد مطابق ــدار رمي كه نص مق
ــط سيستم درست  ــده توس اگر مقدار رم نمايش داده ش
ــود، بايد مراحل نصب را از نو اجرا كنيد و ببينيد كدام  نب

قسمت را اشتباه انجام داده ايد. 

تعويض و ارتقاي حافظه رم در مك  بوك پرو

افزايش سرعت اجراي برنامه ها با ارتقاي حافظه
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48614 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

تاريخ و زمان دقيق نصب ويندوز
به خاطر داريد آخرين بار (ويندوزي را كه در حال استفاده از آن هستيد) چه تاريخي روي رايانه تان نصب كرده ايد؟ 
ــت هر شش ماه يكبار ويندوز را دوباره نصب كنيد تا مشكالت  ــان بر اين عقيده اند كه بهتر اس آيا مي دانيد كارشناس
ــت زمان و نصب برنامه هاي متعدد روي آن پديد مي آيد، رفع شود و بتوانيد از رايانه  خود  ــطه  گذش احتمالي كه به واس

بيشترين بهره را ببريد.
اگر شما هم مثل بسياري از كاربران ديگر مشكالت فراواني داريد و دغدغه هاي ذهني شما امكان به خاطر آوردن 

تاريخ نصب ويندوز را به شما نمي دهد، مي توانيد از ترفند زير كمك بگيريد:
1 ـ روي گوي استارت كليك كرده، در كادر جستجو عبارت CMD را تايپ كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد تا 

خط فرمان اجرا شود.
ــردن كليد اينتر چند لحظه منتظر بمانيد تا  2 ـ عبارت systeminfo را در خط فرمان وارد كنيد و پس از فش

اطالعات سيستم شما جمع آوري شود.
3 ـ به احتمال زياد صفحه  خط فرمان به پايين اسكرول مي شود. صفحه را به باال حركت دهيد و در خط دهم پس 
از فرمان وارد شده، عبارت Original Install Date را پيدا كنيد. تاريخ و زمان به نمايش درآمده مقابل اين گزينه، 
همان تاريخ و ساعتي است كه شما آخرين بار، ويندوز را روي رايانه  خود نصب كرده ايد. در خط پايين نيز تاريخ و زمان 

 ،System Boot time ــارت مقابل عب
ــان مي دهد كه آخرين  تاريخ و زماني را نش
ــن و سيستم عامل بوت شده  بار رايانه روش

است.
ــات مفيد  ــان باال، اطالع توجـه: فرم
ــما قرار مي دهد.  ديگري را نيز در اختيار ش
در صورتي كه مي خواهيد فقط تاريخ و زمان 
نصب ويندوز را مشاهده كنيد، مي توانيد از 

فرمان زير نيز كمك بگيريد:
Systeminfo | find  / i "original"

ارسال به گزينه هاي دلخواه
نويسنده: امير عصاري

ــرد در منوي  ــي از گزينه هاي پركارب يك
كليك راست ماوس روي فايل ها و برنامه ها، 
گزينه  Send To است. بسياري از كاربران 
ــتفاده از اين گزينه فايل مورد نظر را به  با اس
ــد يا ميانبرهاي  حافظه  فلش منتقل مى كنن
برخي برنامه ها را به دسكتاپ انتقال مي  دهند. 
البته اين گزينه امكانات ديگري مانند ارسال 

به ايميل، فكس يا ايجاد فايل فشرده را نيز در اختيار شما قرار مي دهد. دوست داريد منوي Send to در كليك راست 
ماوس را مديريت كنيد و به دلخواه برخي گزينه ها را از آن حذف و برخي گزينه ها را به فهرست آن اضافه كنيد.براي مثال 
مي توانيد پوشه  فايل هاي دانلودي را به اين منو اضافه كنيد تا هرگاه قصد داشتيد فايلي را از هر بخش به پوشه  فايل هاي 

دانلودي انتقال دهيد، اين كار را بدون نياز به انتخاب مقصد و بدون عمليات CopyPaste   انجام دهيد.
1 ـ پوشه  Send to را از مسير زير در ويندوز اكسپلورر باز كنيد:

C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
ــت كه با آن وارد ويندوز شده ايد. همچنين پوشه   ــيد Username همان نام كاربري شماس ــته باش توجه داش
ــاهده  آن  بايد قابليت نمايش فايل هاي پنهان را فعال  ــت و براي مش AppData  در حالت پيش فرض مخفي اس

كرده باشيد.
ــتارت، فرمان زير را در كادر  ــه  باال مي توانيد پس از كليك روي گوي اس ــريع تر به پوش ــي س نكته: براي دسترس

shell:sendto:جستجو وارد كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد
ــما به نمايش درخواهد آمد. اكنون  ــه  Send to و گزينه هاي موجود در آن براي ش 2ـ  با اجراي مرحله  باال، پوش

مي توانيد گزينه هاي موردنظر را از اين پوشه حذف كنيد.
براي افزودن گزينه  جديد به اين منو تنها كاري كه بايد انجام دهيد كپي كردن گزينه  موردنظر در اين بخش است. 
البته توجه داشته باشيد براي اضافه كردن يك پوشه به اين بخش  بايد پوشه  موردنظر را با استفاده از عمليات كشيدن 
 Create آورده، پس از رها كردن كليك راست، گزينه Send to  و رها كردن به كمك كليك راست ماوس به پنجره

Shortcuts Here  را انتخاب كنيد.

مبتديمتوسط

ورود بدون رمز عبور
ــا پيش از ورود به  ــود ت ــتم عامل ويندوز موجب مي ش ــاص رمز عبور به هريك از كاربران در سيس اختص

سيستم عامل، اين رمز درخواست شود و به اين ترتيب امنيت اطالعات كاربر تا حدي تامين شود.
گاهي يك كاربر به تنهايي و كامال شخصي از رايانه  خود استفاده مي كند و در اين شرايط نيازي نمي بيند 
ــما هم اين طور فكر مي كنيد  ــد. اگر ش ــتم عامل مجبور به وارد كردن رمزعبور باش هر بار براي ورود به سيس
ــتفاده از روش زير  ــده در رايانه، نيازي به رمز عبور نداريد مي توانيد، با اس و براي حفاظت اطالعات ذخيره ش
ــت رمز عبور را غيرفعال كنيد تا سيستم عامل بدون وقفه بوت شود و عمليات ورود به آن نيز  مرحله  درخواس

صورت گيرد:
ــت، اما پنجره  درخواست رمز يا انتخاب كاربر  ــده اس توجه: گاهي رمزعبوري براي يك كاربر تعريف نش

براي ورود به نمايش درمي آيد. روش زير براي ورود خودكار به سيستم عامل در اين موارد نيز كاربرد دارد.
ــي به اين  ــتيد و دسترس ــراي اين روش نيازمند ورود به بخش مديريت حرفه اي كاربران هس ــراي اج 1 ـ ب
ــتم عامل نصب شده روي رايانه  خود، يكي  بخش در ويندوزهاي مختلف روش متفاوتي دارد. باتوجه به سيس

از مراحل زير را انجام دهيد.
 ـ ويندوز اكس پي: روي گوي استارت كليد كرده، ابزار Run را اجرا كنيد و پس از وارد كردن دستور 

control userpasswords2 كليد اينتر را فشار دهيد.
ــتارت كليك كرده، در كادر جستجو عبارت netplwiz را تايپ   ـ ويندوز ويسـتا و 7: روي منوى اس

كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد.
 ـ وينـدوز 8 و 8/1 : ماوس خود را 
ــه  صفحه حركت  ــي از چهار گوش به يك
و  ــد  كني ــك  كلي  Search روي  داده، 
ــتجو  عبارت netplwiz را در كادر جس
ــد. در ادامه از بخش app روي  وارد كني
ــده با همين عنوان كليك  نتيجه  يافت ش

كنيد.
ــز مرحله  باال،  ــا اجراي موفقيت آمي 2 ـ ب
ــامل كاربران  ــتي ش ــما به نمايش درخواهد آمد. در اين پنجره فهرس ــره  User Accounts براي ش پنج
 Users  ــاب و عالمت چك مارك كنار گزينه ــدوز در اختيارتان قرار مي گيرد. كاربر موردنظرتان را انتخ وين

must enter a user name and password to use this computer را غيرفعال كنيد.
ــده  3 ـ با غيرفعال كردن گزينه  باال و كليك روي گزينهOK و   Apply، رمز عبور فعلي كاربر انتخاب ش

از شما درخواست مي شود. رمز را وارد كنيد تا تغييرات تائيد شود.
ــورت مي گيرد و  ــور ص ــز عب ــه رم ــاز ب ــدون ني ــتم عامل ب ــه سيس ــات ورود ب ــد عملي ــه بع ــاال ب 4ـ  از ح
ــارك گزينه   ــت چك م ــل باال، عالم ــن تكرار مراح ــز بايد ضم ــت رم ــدد درخواس ــازي مج ــراي فعال س  ب
ــاره  users must enter a user name and password to use this computer را دوب

فعال كنيد.

متوسط
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كليك شما

ــتگاهم راعوض كردم ولي هروقت  محمد عبداللهي: بتازگي ويندوز دس
ــن مي كنم، روي نوار وظيفه ويندوز آيكون تغيير زبان وجود ندارد.  آن را روش
همه تنظيمات مربوط به لوكيشن و زبان اول و دوم نيز درست است، اما براي 
بازگشت زبان به نوار وظيفه، مجبورم همه آنها را دوباره تائيد كنم. لطفا براي 

رفع اين مشكل مرا راهنمايي كنيد؟
 در اوليـن اقـدام پيشـنهاد مي كنيم هنگامي كـه آيكون 
زبان در نوار وظيفه وجود ندارد از كليدهاي Alt+Shift سـمت راست 
صفحه كليد كمك گرفته و پس از فشـار همزمـان اين كليدها عمليات 
تايپ را انجام دهيد. در صورتي كه زبان فارسي روي دستگاه شما فعال 
باشـد اين كليدهـا آن را فعال كرده و  بايد بتوانيد فارسـي تايپ كنيد. 
همچنين فشـار كليدهاي باال از سمت چپ صفحه كليد  بايد زبان را به 
انگليسي تغيير دهد و عمليات تايپ به زبان انگليسي صورت گيرد. در 
صورتي كه مشـكل با همين روش رفع شـد، به احتمال زياد تنظيمات 
مربـوط به آيكون هاي به نمايش درآمـده در بخش Notification به 
تغييـر نيـاز دارد. براي اعمال تغييـرات به كنترل پانل وينـدوز برويد و 
 Keyboard را انتخاب كنيد، سپس به تب Regional & language

Languages & مراجعه و روي Change Keyboard كليك كنيد.
 Docked in  را انتخـاب و گزينه Language Bar در ادامـه تـب

the taskbar را فعال كنيد.
چنانچه با فشـردن كليدهـاي Alt+Shift نيز تغييـر زبان صورت 
نگرفـت و مطمئن بوديـد هر دو زبـان را روي ويندوز فعـال كرده ايد، 
مي توانيـد بـراي رفـع مشـكل از يكـي از نرم افزارهاي فارسي سـاز 
وينـدوز كمـك بگيريد. نمونـه اي از ايـن نرم افزارها را بـا مراجعه به 
لينـك http: /  / goo.gl / hVvv9T مي توانيـد دانلـود كنيد. با نصب 
اين نرم افزارها در بيشـتر موارد مشكالت رايج در تنظيمات زبان رفع 

مي شود.

رسـول افخم از ورامين: هر بار كه رايانه را روشن مي كنم پيغام خطاي
ــان داده مي شود. اين پيغام  Interactive Services Detection نش
چيست و اگر مشكلي است چطور مي توان آن را رفع كرد؟ درضمن هربار كه 
اين پنجره را مي بندم پنج دقيقه بعد مجدد نشان داده مي شود. كار هر روز من 

شده غيرفعال كردن سرويسي كه اين پيغام را صادر مي كند.
 اين مشكل يكي از مشكالت رايج در ويندوز ويستاست. 
البتـه شـما ذكـر نكرديد در هميـن نسـخه از ويندوز به اين مشـكل 
برخورده ايـد يا در ويندوز 7. به هر حال راه حل سـاده اي براي خالصي 
از دسـت اين مشـكل وجـود دارد و آن هم غيرفعال كردن سـرويس

Interactive Services Detection اسـت! (بـراي بررسـي دليـل 
بروز اين مشـكل مي توانيد روي لينك Show program details در 
پايين پنجره  هشـدار به نمايش درآمده كليك كنيد و مسير نرم افزار يا 

سرويسي را كه موجب بروز اين مشكل مي شود، مشاهده كنيد).
براي غيرفعال كردن سرويس باال به اين روش عمل كنيد:

1ـ روي گـوي اسـتارت كليـك كـرده و در كادر جسـتجو عبـارت 
Services را تايپ كنيد.

2ـ از نتايج به نمايش درآمده روي Services كليك كرده و در پنجره  
 Interactive مديريت سـرويس هاي فعال در سيستم عامل سرويس

Services Detection را پيدا كرده و دوبار روي آن كليك كنيد.
 Stop گزينـه   روي  بـاال،  سـرويس  تنظيمـات  پنجـره   در  3ـ 
 كليـك كنيد تا سـرويس مربوط غيرفعال شـود. همچنيـن در بخش 
Startup Type گزينـه  Disabled را انتخـاب كـرده و با كليك روي 

Apply Ok تغييرات را ذخيره كنيد.
4ـ بـا اجـراي عمليـات بـاال، ايـن سـرويس متوقـف شـده و در 

راه اندازي هاي بعدي سيستم عامل نيز اجرا نمي شود.

ــت كردن روي  ــت با كليك راس سـپيده قاسـمي از رشـت: مدتي اس
ــخصات  ــت؟ مش ــا، لپ تاپم هنگ مي كند. علت چيس ــا برنامه ه ــه ها ي پوش
ــت گيگابايت، پردازشگر مركزي  ــت از: ويندوز 8، رم هش  لپ تاپم عبارت اس
ــكي 2014 با  ــاني آنتي ويروس كسپرس Core i7. همچنين براي به روزرس
ــريال ها مواجه مي شوم. لطفا سايتي را معرفي  ــكل بالك بودن شماره س مش

كنيد كه سريال براي به روزرساني اين نرم افزار را در اختيارم قرار دهد.
 مشكل اول شما مربوط مي شود به يكي از برنامه هايي كه 
گزينه اي را به منوي كليك راسـت شـما اضافه كرده است. اين برنامه 
با ويندوز نصب شده روي رايانه  شما يا يكي از برنامه هاي نصب شده 

روي آن ناسازگار است و اضافه شدن 
گزينـه  مربوط بـه آن به منوي كليك 
راسـت موجب مي شود هنگام كليك 
راست اين مشـكل براي شما ايجاد 
شـود. براي پيدا كردن اين نرم افزار 
 ShellExView مي توانيـد از ابـزار

كمك بگيريد.
اين نرم افزار نياز به نصب ندارد و 

پس از دانلود و اجرا، فهرسـتي از گزينه هاي فعال در كليك راسـت را 
براي شما به نمايش درخواهد آورد.

شما مي توانيد با كليك روي ستون Product اين فهرست را مرتب 
كنيد تا گزينه هاي مربوط به مايكروسـافت، آفيس و اينترنت اكسپلورر 
جدا شـده و بتوانيد براحتـي گزينه هاي مرتبط با ديگـر نرم افزارها را 

مشاهده كنيد.
اكنون پيشنهاد مي كنيم گزينه هاي مرتبط با ديگر برنامه ها را انتخاب 
 ،Disable Selected Items كنيد و با كليك راست روي آنها و انتخاب
مـوارد انتخابـي را غيرفعال كنيـد. در ادامـه از منـوي Options روي 
Restart Explorer كليك كنيد تا اكسـپلورر ويندوز ري اسـتارت شود 

و بتوانيد تغييرات را ببينيد.
حاال بايد عمليات كليك راسـت روي فايل ها و پوشـه ها را امتحان 
كنيد. در صورتي كه مشكل رفع شده باشد مي توانيد به پنجره  نرم افزار 
برگرديد و تك  تك گزينه هاي غيرفعال شـده را فعال كنيد، اكسـپلورر 
را ري اسـتارت كـرده و دوباره كليك راسـت را بررسـي كنيد. اين كار 
را تكرار كنيد تا متوجه شـويد فعال شـدن كدام گزينه در هنگ كردن 
رايانه به محض كليك راسـت موثر اسـت. پس از پيـدا كردن گزينه  

مربوط، آن را براي هميشه غيرفعال كنيد.
بـراي دانلود نسـخه هاي 32 و 64 بيت اين نرم افـزار مي توانيد از 

لينك هاي زير كمك بگيريد:
http: /  / www.nirsoft.net / utils / shexview.zip
http: /  / www.nirsoft.net / utils / shexview-x64.zip

براي دانلود سـريال محصوالت كسپراسـكي نيز مي توانيد از لينك 
http: /  / goo.gl / AtLCPA كمك بگيريد:

پارسـا مختاري از كرج: در شماره هاي قبل در بخش كارگاه، كارهايي 
ــتم  ــه بعد از خريد لپ تاپ الزم بود انجام دهيم، توضيح داديد. مي خواس را ك
بدانم مطالبي كه در مورد باتري لپ تاپ هاي جديد گفتيد در مورد لپ تاپ من 
ــت و پانزدهم تير امسال خريده ام صدق مي كند  كه مدل asus k43tk اس
يا باتري لپ تاپ من قديمي است؟ همچنين به نظر شما بهترين آنتي ويروس 

براي لپ تاپ با قيمتي حدود صد هزارتومان چيست؟
 باتري بيشـتر لپ تاپ هاي امروزي از نـوع ليتيوم يون يا 
ليتيوم پليمري اسـت و باتري هاي قديمي تر مربوط به چند سـال قبل 
هسـتند. باتري لپ تاپ شـما نيـز از نوع ليتيـوم يوني اسـت و موارد 
ذكر شـده در مقاله  مورد اشـاره در مورد باتري دستگاه شما نيز صدق 

مي كند.
در پاسخ به پرسش دوم نيز بيشتر آنتي ويروس ها براي نسخه هاي 
خانگي و تك كاربره قيمتي زير صدهزار تومان دارند و شـما مي توانيد 
يكـي از آنها را به دلخـواه انتخاب كنيد. بسـياري از آنتي ويروس هاي 
اصلي موجود در بازار عملكرد خوبي دارند و شـما مي توانيد به سـليقه  

خودتان يكي را انتخاب كنيد.
براي بررسي امكانات و مشـاهده فهرست برترين آنتي ويروس ها 

نيز مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد:
http: /  / anti-virus-software-review.toptenreviews.com

ــوال دارم؛ سوال اول اين كه مدتي  دانيال ممي زاده از اردبيل: بنده دو س
ــت يك مودم وايرلس خريدم، اما در اتصال به اينترنت با آن دچار مشكل  اس
ــن همراه مي توانم به اينترنت  ــتم. به طوري كه از طريق وايرلس و با تلف هس
ــركت  ــن كار را با كابل و رايانه ندارم و ش ــوم، اما توانايي انجام اي ــل ش وص

سرويس دهنده اينترنت هم در حل مشكل، پشتيباني مناسبي نكرده است. 
ــاعت با رايانه ام كار مي كنم، اما هر  ــوال دوم اين كه من هر روز چند س س
ــي طوالني، صداي  ــس از يك روز يا مدت ــن كردن رايانه پ ــار هنگام روش ب
گوشخراشي از آن شنيده مي شود كه با چند ضربه به بدنه، صدا قطع مي شود. 

علت اين صدا چيست و چطور مي توان آن را از بين برد؟

 در مورد پرسش اول با 
توجه به اين كه مي توانيد با استفاده از 
وايرلس با مودم ارتباط برقرار كرده 
و از اينترنت استفاده كنيد، تنظيمات 
مودم درست اسـت. به احتمال زياد 
تنظيمات مربـوط به اتصال كابلي در 
رايانه  شـما با مشـكل مواجه شـده 
اسـت. پيشـنهاد مي كنيم با مراجعه به كادر جستجو در منوي استارت 

عبارت ncpa.cpl را وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد.
در ادامه از پنجره  باز شـده گزينه  Local Area Connection را 
 Properties پيدا كنيد، روي آن كليك راست ماوس را فشار دهيد و به
مراجعـه كنيد. اكنون از كادر موجود در بخـش Networking، گزينه  
 Properties را انتخـاب و روي Internet Protocol Version 4
كليـك كنيد. در پنجره  جديد دو بخش وجـود دارد. براي هر دو بخش 
اولين گزينه شـامل عبارت Automatically را فعال و با كليك روي 

OK تغييرات را ذخيره كنيد.
در پايـان يك بار روي Local Area Connection كليك راسـت 
كـرده و گزينـه  Disable را انتخـاب كنيد. در ادامه بـار ديگر اين كار 
را تكـرار و گزينـه  Enable را كليك كنيد تا كانكشـن ارتباطي دوباره 
فعال شـود. چنانچه در ديگر تنظيمات مربوط به شبكه در ويندوز شما 
مشكلي وجود نداشته باشد،  بايد بتوانيد از ارتباط اينترنتي توسط كابل 

نيز بهره مند شويد.
توجه: در مرورگر اينترنت اكسـپلورر نيز به منـوي Tools برويد و 
 Connections كليك كنيد. تـب Internet Options  روي گزينـه
را انتخاب و در ادامه روي Lan Settings كليك كنيد. چنانچه عالمت 
چك مارك كنار گزينه  Use a proxy server به حالت فعال است، آن 

را برداشته و با كليك روي OK تغييرات را ذخيره كنيد.
در صورتي كه مشكل همچنان وجود داشت، پيشنهاد مي كنيم يك بار 

درايور كارت شبكه را حذف و دوباره آن را نصب كنيد.
در مورد پرسش دوم نيز در بيشتر موارد اين صداي ناهنجار توسط 
فن هاي خنك كننده ايجاد مي شـود. فن روي پردازشـگر مركزي، فن 
داخل منبع تغذيه (پاور)، فن هاي جانبي خنك كننده بدنه كيس و ديگر 
فن ها از جمله فن كارت گرافيك مي توانند عامل توليد اين صدا باشند. 
در كيـس را بـاز و فن موردنظـر را پيدا كنيد. گاهـي مي توانيد با كمي 
روغن كاري در بخش مركزي فن، مشـكل را رفـع كنيد، اما براي رفع 

دائم مشكل توصيه مي كنيم فن معيوب را با فن جديد تعويض كنيد.

محمدجواد كرمي: حدود هشت سال پيش يك چاپگر جوهرافشان مدل 
ــده براي اين  HP Deskjet 1220c خريدم. در آن زمان درايور عرضه ش
ــت  ــتم عامل ويندوز اكس پي قابل اجرا بود. حال با گذش ــتگاه روي سيس دس
هشت سال و بنا به داليلي مجبور به ارتقاي سيستم عامل به ويندوز 7 شده ام، 
ــد عرضه نشده است. با مراجعه به  ــازگار باش اما درايوري كه با اين ويندوز س
ــده اما قابل دانلود  ــازنده متوجه شدم اين درايور عرضه ش ــايت شركت س س
ــت و بايد همراه با آپديت هاي ويندوز، درايور را نصب كنم، اما از طريق  نيس

آپديت هاي ويندوز نيز پيغام خطا دريافت كردم.
 همان طـور كه شـما نيز اشـاره كرديد درايـور اين مدل 
چاپگر توسـط به روزرسـاني هاي ويندوز نصب مي شود. براي استفاده 
از اين قابليت بايد ابتدا اطمينان كسب كنيد كه ارتباط شما با اينترنت 
برقرار است. در ادامه چاپگر را با كابل يو. اس. بي به رايانه متصل كرده 
(از سـالم بودن كابل مطمئن شويد) سـپس آن را روشن كنيد. چانچه 
تنظيمـات به روزرسـاني درايورها از طريق وينـدوز آپديت را غيرفعال 
نكرده باشـيد، عمليات دانلود درايور آغاز و براحتي درايور چاپگر روي 

رايانه نصب مي شود.
اجـرا  درايـور  فايـل  دانلـود  عمليـات  صورتي كـه  در  توجـه: 
 نمي شـود بـه كادر جسـتجو در منـوي اسـتارت برويـد و عبـارت 
change device installation را تايـپ كنيـد. نتيجه  يافت شـده 
 بـا هميـن عنوان را كليـك كنيد و در پنجـره  به نمايش درآمـده گزينه  
recommended (Yes do this automatically) را فعـال كرده و 
روي Save Changes كليك كنيد. (ممكن است براي اعمال تغييرات 
نيازمنـد راه اندازي مجدد رايانه باشـيد) پس از طي مراحل يادشـده، 

نصب درايور را دوباره آغاز كنيد.

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
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فناورى ديجيتال

MIFA اسپيكر بلوتوثي
ــي پخش كنيد اما  ــت كه مي خواهيد موزيك خيلي جاها هس
ــت، از طرف ديگر ترجيح  ــپيكر تلفن همراهتان جوابگو نيس اس
مي دهيد باتوجه به شرايطي كه داريد، از اسپيكر بلوتوثي استفاده 
كنيد تا اسپيكري كه با كابل به تلفن شما وصل مي شود. اسپيكر 
ــما را با  ــدازه كوچكي كه دارد موزيك دلخواه ش MIFA با ان
كيفيت باال پخش مي كند و راحت و آسان است. اگر براي يك بار 
دستگاه بلوتوث را با اسپيكر جفت كنيد، ديگر الزم نيست دوباره 
 Line داراي گزينه هاي MIFA اين كار را انجام دهيد. اسپيكر
in AUX يا كارت TF / SD است و با كابل ميكرو يو.اس.بي 
ــود. اين را هم به خاطر داشته باشيد كه اين اسپيكر  شارژ مي ش
را   APE / FLAC / WAV / WMA / MP 3فرمت هاي فقط 

پشتيباني مي كند.

دوچرخه سواري با راهنماى ديجيتالى
ــش وزن به طور  ــراي ورزش يا كاه ــي از ما ب برخ
جدي دوچرخه سواري مي كنيم. داشتن دستگاهي مانند 
ــان  Smart Bicycling Computer  موجب آس
و دقيق تر شدن ورزش ما مي شود، زيرا با اين دستگاه 
ــتن گوگل مپس مسير  ــبك وزن مي توانيم با داش س
ــا وصل آن به رايانه  ــت خود را كنترل كنيم و ب حرك
ــم. به طور كلي  ــاهده كني خود جزئيات مپس را مش
اين دستگاه جديد همچون يك مربي خصوصي براي 

شما عمل مي كند.

re
d5

.c
o.

uk

اولين هارد درايو 8 ترابايتي دنيا 
ــا  ــي دني ــت ترابايت ــو هش ــن هارددراي ــي اولي ــيگيت بتازگ ــركت س ش
ــاي  ــه داده ه ــرده چگون ــاش نك ــيگيت ف ــه س ــت. البت ــرده اس ــه ك را عرض
ــاوري ــاال از فن ــا احتم ــد، ام ــت مي كن ــو مديري ــن هارددراي ــاد را در اي  زي
Shingled Magnetic Recording (SMR) براي اين منظور استفاده 
ــال 2020  ــركت ادعا كرده بود تا س ــته اين ش ــت. چنان كه در گذش كرده اس

مي تواند درايوهاي 20 ترابايتي را با استفاده از فناوري SMR توليد كند.

آموزش پيانو و خط بريل با دستكش هاي  
Vibrating

ــل را در كمترين  ــتن خط بري ــد نواختن پيانو يا نوش ــد مي تواني ــا مي داني آي
ــتكش هاي Vibrating يا دستكش هايي كه  زمان ممكن ياد بگيريد؟ با دس
المسه اي هستند، اين يادگيري براحتي صورت مي گيرد. در واقع دستكش هاي 
ــاخته شده  ــد اما مدل  جديد آن كه از كتان س ــال پيش طراحي ش اوليه يك س
ــت است كه در نمونه هاي مختلف  ــي روي هر بند انگش داراي موتورهاي لرزش
ــده، مطابقت  صدايي وزوز مانند مي كند تا با كلمات بريل كه از پيش تنظيم ش
ــاله اي كه اطالعي از خط بريل  ــر يازده س يابد. محققان اين گجت را روي پس
ــت امتحان كردند، در تست پسر نوجوان نه تنها توانست كلمات را به طور  نداش
ــت نامه هاي نوشته شده با خط بريل را بخواند و  تصادفي تايپ كند، بلكه توانس
ــيل قوي دارند تا به افراد نابينا خواندن و  ــخيص دهد. اين دستكش ها پتانس تش

نوشتن خط بريل را براحتي آموزش مي دهد.

با SML385 خواننده شويد
SML385 يكي از جديدترين دستگاه هاي آوازخواني 
و جانشين دستگاه هايي مانند كارائوكه است. با اين دستگاه 
ــود را با خواندن آوازي  ــتان خ مي توانيد در مهماني ها دوس
ــرگرم كنيد. تنها بايد سي دي خواننده محبوب خود را در  س
ــتگاه 97 / 49 دالري بگذاريد و با گرفتن ميكروفن  اين دس
ــن اين كه اين  ــي بپردازيد. ضم ــه هنرنماي ــت ب آن در دس

دستگاه نورپردازي هم دارد.

هدفوني براي 2 نفر
ــيد موزيكي را با دوست خود گوش  ــايد دوست داشته باش ش
ــت اما  ــه هدفون هاي زيادي براي اين كار موجود اس دهيد. البت
ــكل  ــون جديد  Headphone SplitterT42 كه به ش هدف
ــم مي كند كه با  ــت 12 دالر اين امكان را فراه ــت با قيم T اس
ــدن به تلفن همراه يك سرش را شما به گوش بگذاريد  وصل ش
ــر ديگرش را دوستتان، بدون اين كه مزاحم همديگر شويد.  و س
ــتاندارد 5 / 3 ميلي متري استفاده مي كند و  اين هدفون از جك اس

داراي اندازه هاي 5 در 4 در 1 سانتي متر است.
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 با Bemo  براحتي 
فيلم بگيريد

ــي  ويدئوي ــك  كوچ ــن  دوربي ــن  اي
ــاي همنوع خود،  مانند خيلي از دوربين ه
ــوع مخصوصي از  ــداف ويژه  و ن براي اه
ــت. بدنه آن  ــت شده اس فيلمبرداري درس
ــكيل شده؛ در قسمت باال  از دو بخش تش
لنزها و ميكروفن مونو قرار دارد و قسمت 
ــردن  پايين يك دكمه بزرگ ركورد. با فش
ــتن اين دكمه، دوربين شروع به  و نگهداش
ــان ضبط ويدئو  ــط مي كند.حداكثر زم ضب

براي يك نماآهنگ يك دقيقه است.
ــك  ــد آب الجيت ــن Bemo ض  دوربي
داراي تنها 6 / 3 اينچ طول و 2 / 1 اينچ عرض و 
7 / 0 اينچ ضخامت است. وزن محصول جديد الجيتك 
ــت. فيلم هايي كه با اين دوربين گرفته مي شود  تقريبا 62 گرم اس
ــود.  ــار گيگابايتي آن ذخيره مي ش ــرو اس دي چه در كارت ميك
ــكي و قرمز عرضه  ــن Bemo كه در رنگ هاي آبي، مش دوربي

مي شود، داراي دكمه بلوتوث و پورت يو اس بي ميكرو است.
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 نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي click@jamejamonline.ir بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

حسگر جديد توشيبا
ــگر جديد خود را براي تلفن هاي هوشمند و تبلت ها توسعه داده  توشيبا حس
ــت كه طبق تعهد اين شركت رزولوشن بهتري را براي عكاسي با تلفن هاي  اس
ــوم است، اولين  ــگر كه به TAKA 7 موس ــمند فراهم مي كند. اين حس هوش

حسگر 20 مگاپيكسل 1,12 ميكرومتري موجود در بازار است. 
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