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چند نکته مهم برای رفع خشکی پوست
محقق��ان توصیه می کنند: با آب داغ 
استحمام نکنید. هنگامی که پوست شما 
خش��ک می ش��ود، خ��ارش دارد و یا 
پوس��ته پوسته می ش��ود اما با رعایت 
نکات بهداشتی و استفاده از لوسیون ها 
می توانید رطوبت و درخشش طبیعی 
را به پوس��ت خود بازگردانید.محققان 
کلینیک کلیولند، برای کمک به جلوگیری و یا درمان پوس��ت خش��ک پیش��نهاد 
کرده اند:- با آب ولرم، نه آب داغ حمام کنید.- بیش از 10 دقیقه، دوش نگیرید.- 
بالفاصله پس از استحمام یا شستن دست ها از مرطوب کننده غنی استفاده کنید.- از 
صابون مرطوب کننده دس��ت و بدن استفاده کنید.- از لوسیون های مالیم در طول 

تابستان استفاده کنید. کرم ها و پمادهای سنگین تر در طول زمستان استفاده شود.
فواید و معایب مصرف گوشت بوقلمون

یک کارشناس تغذیه گفت: گوشت 
بوقلمون در مقایس��ه با گوش��ت مرغ 
ارزش غذایی باالتری ندارد و مصرف 

آن به بیماران قلبی توصیه نمی شود.
دردانه حس��ین، عنوان کرد: گوشت 
بوقلم��ون به عنوان منبعی سرش��ار از 
فسفر )14 درصد در 100 گرم گوشت( 
و پتاس��یم )7 درص��د در 100 گرم گوش��ت(، ماده غذایی مناس��بی برای کودکان 
محس��وب می ش��ود.وی افزود: همچنین وجود برخی ویتامین های گروه B به ویژه 
ویتامین B2 و نیز اسیدهای آمینه تریپتوفان در گوشت بوقلمون با تاثیر مثبتی که بر 
روی اعصاب می گذارند، نوعی خاصیت آرامش بخشی برای انسان در بر دارد.این 
کارشناس تغذیه مصرف گوشت بوقلمون را به بیماران دیابتی توصیه کرد و ادامه 
داد: گوش��ت بوقلمون به دلیل دارا بودن چربی های اش��باع ش��ده کم، پروتئین باال و 
درصد کربوهیدرات پایین موجب پایین آوردن گالتین اندکس شده و در نتیجه برای 
بیماران دیابتی فاقد کلس��ترول باال مفید اس��ت. همچنین به علت درصد بس��یار کم 
چربی های اش��باع ش��ده در این گوشت، مصرف آن برای افرادی که دارای کبد چرب 
هس��تند مناسب اس��ت.وی با اشاره به درصد باالی س��دیم و کلسترول در گوشت 
بوقلمون گفت: میزان سدیم در گوشت بوقلمون 335 میلی گرم در یک واحد گوشت 
)330 گرم( اس��ت. به همین دلیل خوردن گوش��ت بوقلمون به میزان زیاد به بیماران 
قلبی توصیه نمی شود. همچنین به دلیل کلسترول باالی این گوشت )بین 12 تا 14 
درصد( مصرف گوش��ت بوقلمون برای افراد با کلس��ترول باال مضر است.حسین به 
مقایس��ه گوش��ت بوقلمون و گوش��ت مرغ پرداخت و اظهار کرد: اگر سینه مرغ و 
بوقلمون را مقایسه کنیم، میزان پروتئین موجود در گوشت مرغ بیشتر بوده و از نظر 
میزان کلس��ترول، گوش��ت مرغ بدون پوست، کلسترول بسیار پایین تری نسبت به 
گوشت بوقلمون دارد. از این رو، با در نظر گرفتن تفاوت قیمت بین گوشت بوقلمون 

و گوشت مرغ، استفاده از گوشت مرغ در سبد غذایی توصیه می شود.
"مگس پران" چشم عارضه ای شایع

یک فوق تخصص چش��م، تأکید کرد: سایه های مزاحم را اصطالحًا "مگس پران" 
چشم می گویند که معمواًل با حرکت چشم، مگس پران هم حرکت می کند، اما چون 
جهت حرکت آن در خالف جهت حرکت چشم است نمی توان آن را با چشم تعقیب 
کرد.دکتر محمد فاتحی، درباره "مگس پران" چش��م، گفت: مگس پران در حقیقت 
سایه کدورت های موجود در مایع زجاجیه چشم است که روی شبکه می افتد و به 
صورت یک سایه تیره دیده می شود. این کدورت ها ممکن است ناشی از چسبندگی 
و ضخیم ش��دن رش��ته های زجاجیه، جمع شدن س��لول های التهابی در زجاجیه و یا 
خونریزی در داخل چشم باشد.وی در ادامه در رابطه با علل ایجاد این عارضه، اظهار 
کرد: مگس پران عارضه ش��ایعی اس��ت و با افزایش سن، شیوع آن افزایش می یابد، 
ط��وری ک��ه بی��ش از 60 تا 70 درصد افراد باالی 60 س��ال مگس پ��ران را تجربه 
کرده اند.وی افزود: رشته های موجود در زجاجیه در کودکان و جوانان معموالً بسیار 
ظریف است و دیده نمی شود، اما با باال رفتن سن این رشته ها ضخیم تر می شود و در 
بعضی قس��مت ها به هم می چس��بند و باعث ایجاد کدورت می ش��وند که سایه این 
کدورت بر روی شبکیه به صورت مگس پران احساس می شود. در بسیاری از افراد 
مس��ن بخش��ی از رشته های محیطی زجاجیه که به شبکیه متصل است از جای خود 
کنده می ش��ود و به داخل بخش مرکزی زجاجیه می افتد، این حالت را »جداش��دگی 
خلفی زجاجیه« می نامند که شایع ترین علت مگس پران است.فاتحی اظهار کرد: در 
افرادی که مبتال به دیابت هستند، می تواند به دلیل وجود خونریزی در داخل زجاجیه 
رخ بدهد. افراد باالی 60 س��ال، افراد نزدیک بین، افرادی هس��تند که سابقه جراحی 
چش��م دارند افرادی که س��ابقه التهاب چشم دارند، بیش��ترین افرادی هستند که در 
معرض ابتال به این عارضه هستند.فوق تخصص چشم، یادآور شد: بسیاری از افراد 
مدت ها مگس پران داشته و هیچ مشکلی پیدا نکرده اند. مگس پرانی که سال های سال 
وجود داشته و تغییر خاصی پیدا نکرده است، معمواًل خطری ندارد اما بروز مگس پران 
جدید می تواند ناشی از مشکالت جدی چشمی باشد.دکتر فاتحی با اشاره به این که 
بروز عارضه "مگس پران" خطرناک نبوده و نیازی به درمان ندارد، افزود: در اکثر 
موارد پس از چند ماه، مگس پران به تدریج کوچک می شود و فرد نیز عادت می کند 
اما در مواردی که مگس پران با س��وراخ یا پاره گی پرده ش��بکیه همراه باشد، ممکن 
است نیاز به اقدامات درمانی مثل لیزر یا عمل جراحی برای جلوگیری از پارگی پرده 
شبکیه وجود داشته باشد. از طرفی مگس پران قدیمی که سالها وجود داشته و تغییر 

خاصی پیدا نکرده است، معمواًل بی خطر است.

تست جاده های الکتریکی برای شارژ ماشین ها
ماش��ین های الکتریکی س��ال ها است به یکی از بخش های جدایی 
ناپذیر دنیای تکنولوژی تبدیل شده اند و همواره خبرهای جدیدی از 
ابداعات تازه و مدل های جدید آنها می ش��نویم. اما همچنان مشکل 
باتری های سنگین و کم ظرفیت و نیاز به شارژ مداوم آنها حل نشده 
است. اما اختراعات جدید در زمینه شارژ بیسیم به دنیای ماشین های 
الکتریکی هم راه پیدا کرده و ممکن اس��ت برای آنها به معنای عدم 
نیاز به باتری های س��نگین و توقف های طوالنی در ایس��تگاه های 
ش��ارژ برای همیشه باش��د.در حالی که شرکت تسال مشغول کار بر 
روی فناوری شارژ بیسیم جدیدی است که آن را روی اتومبیل های 
الکتریکی به ویژه در مناطق شهری مورد استفاده قرار دهد، در سوئد 
هم پروژه ای در حال طراحی است که نیروی الزم برای ماشین های 
برق��ی را فقط با حرکت روی بزرگ��راه، تامین کند.مراحل تحقیق و 
توسعه این پروژه توسط گروه ولوو و  شرکت تامین نیروی سوئدی 
Alstom در حال انجام اس��ت و توس��ط س��ازمان انرژی سوئد هم 
حمایت می ش��ود. این پروژه ش��امل قرار دادن دو خط تامین برق به 
طور مس��تقیم درون جاده است. و ماشین های الکتریکی که از روی 
این جاده ها عبور می کنند، به طور مداوم انرژی مورد نیازشان را از 

این خطوط نیرو دریافت می کنند.
ولوو گروپ س��ال گذش��ته کامیون مجهز به کابل ویژه ای را در 
ش��هرک آزمای��ش Hällered خود در س��وئیس تولید کرد. جمع 
کنن��ده جریان این کامپیون با خط��وط نیرو کف جاده در تماس بود. 
هنگامی که ماش��ین در جاده و از روی خطوط نیرو عبور می کرد، 
750 ولت برق مس��تقیم )DC( را دریافت می نمود و آن را به یک 
المنت حرارتی انتقال می داد.برای اطمینان از امنیت این خطوط نیرو 
هم، می توان انها را به گونه ای طراحی کرد که تنها هنگامی ماشین 
دقیقا از روی آنها می گذرد، حاوی جریان برق باش��ند. البته ولوو 
فع��ال در آزمای��ش ها از یک FH12 دیزلی اس��تفاده می کند که 
ب��رق دریافت��ی از جاده را با المنت تبدیل به ح��رارت می کند. اما 
آنها قصد دارند به زودی در تست های شان از اتومبیلی با موتور 
الکتریک��ی به��ره ببرند.ب��ا چنین ج��اده هایی، دیگر ماش��ین های 
الکتریکی می تواند بدون نیاز به باتری یا توقف در هیچ ایس��تگاه 
ش��ارژی، به راه خودشان ادامه دهند. البته پیش از این، چنین شیوه 
ای را در اتوب��وس برق��ی های قدیمی با کابل باالی سرش��ان دیده 
ایم. اما ولوو معتقد اس��ت ش��یوه جدید بسیار موثر و کاراتر خواهد 
بود.البت��ه در ای��ن میان هنوز موانع زیادی بر س��ر راه وجود دارد. 
متخصصان ولوو می گویند این جمع کننده های جریان برای تبدیل 

شدن به محصولی تجاری،به چند سال تحقیق بیشتر  نیاز دارند.

گروه علم و فناوری: کم کم فصل تابستان از راه می رسد تا 
وقت ما گیمرهای حرفه ای را آزادتر کند. همان طور که همه ی 
ما می دانیم، بدترین چیزی که حین اجرای بازی می توان به 

آن برخورد، »لگ« است. 
با ما در ادامه مطلب همراه باش��ید تا چند راه س��اده برای افزایش 

سرعت بازی های کامپیوتری را با هم مرور کنیم.
1- اگ��ر بازی ها روان اجرا نمی ش��وند ی��ا به اصطالح »لگ« 
دارند، اّولین کار تمیز کردن و خانه تکانی سیستم عامل تان است. 
به طور کّلی نصب مجدد سیس��تم عامل می تواند س��رعت اجرای 

بقیه برنامه ها را هم باال ببرد.
2- رم کامپیوتر را افزایش دهید. فقط حواس��تان باش��د اگر از 
بیش از 4 گیگابایت رم اس��تفاده می کنید، باید ویندوز 64 بیتی 
نصب کنید. نوع رم )DDR4 یا DDR3 یا ...( و س��رعت باس 
آن را هم هنگام خرید در نظر داشته باشید تا با رم فعلی سیستم تان 
و البته نوع رم مورد پش��تیبانی توس��ط مادربوردتان هم خوانی 

داشته باشد.
3- س��ومین اقدام، خرید یک کارت گرافیک نو اس��ت. قبل از 
خرید به یاد داشته باشید که اندازه و برق مورد نیاز کارت گرافیک 
مورد نظر باید با مادربورد و پاور سیستم تان هماهنگ باشد. البته 

از خنک کننده مناسب هم غافل نشوید.
4- اگر هم از س��خت افزاری قدرتمند اس��تفاده می کنید، بدون 
درایورهای به روز نمی توانید از آن ها حداکثر اس��تفاده را ببرید. 
حتمًا آخرین نس��خه درایور کارت گرافیک خود را از وبس��ایت 

شرکت سازنده آن دریافت کنید.
5- در صورتی کارت گرافیک ش��ما قوی نیس��ت، می توانید 
ضعف سیستم تان در اجرای بازی ها را با یک پردازنده قدرتمند 

جبران کنید...
6- فقط پردازنده تان را اورکالک نکنید. اورکالک کردن تأثیر 
چش��مگیری در س��رعت کامپیوترتان ندارد و حتی باعث کاهش 
عمر پردازنده می شود. اگر هم می خواهید سی پی یو سیستم خود 
را اورکالک کنید، سیستم خنک کننده ی مناسب و توانایی برای 

آن آماده کنید.
7- درون کیس کامپیوترتان را تمیز کنید. ش��اید فکر کنید این 
کار بی فایده است، اّما بهتر است بدانید گرد و غبار جلوی خنک 
شدن پردازنده و دیگر قطعات را می گیرد و باعث داغ شدن بیش 
از حد آنها می ش��ود. برای این کار می توانید کامپیوتر را از برق 

کش��یده و با یک قوطی هوای فش��رده گرد و غبار درون کیس را 
تمیز کنید.

۸- از درایوهای پرس��رعت SSD استفاده کنید. البته این درایوها 
گران تر از هارد دیسک های معمولی هستند و ظرفیت کمتری را در 
اختیار شما قرار می دهند. لذا مقرون به صرفه است که از هر دو کنار 
هم اس��تفاده کنید؛ سیس��تم عامل تان به همراه برنامه ها و بازی ها را 

روی SSD و بقیه اطالعات را روی هارد معمولی ذخیره کنید.
به خاطر داشته باشید که دستکاری ها و تغییرات نرم افزاری به 
اندازه ی ارتقاهای سخت افزاری مؤثر نیستند پس اگر سخت افزار 
قدرتمندی ندارید، انتظار معجزه نداشته باشید! اگر پس از ارتقای 
 س��خت اف��زاری هنوز هم ب��ازی ها آن طور که م��ی خواهید اجرا 
نمی شوند، باید شروع به کم کردن جزئیاتی کنید که باعث کاهش 

سرعت بازی شده اند پس به ترتیب:
کنی��د.  خام��وش  را   Anisotropic Filtering  -۹
"Anisotropic Filtering کیفی��ت ظاه��ری بازی را بهبود 

می بخشد اّما شما حین بازی زیاد متوجه آن نمی شوند. اگر بازی 
کند است آن را خاموش کنید.

10- س��ایه ها یا Shadows را هم کم کنید. اگر باز هم حین 
اجرای بازی با لگ مواجه ش��دید، Shadows را هم به کمترین 

مقدار ممکن برسانید.
11- بازتاب ها و انعکاس ها )reflection( را خاموش کنید. 
با خاموش کردن آن سرعت بازی بهبود پیدا می کند اّما سطوحی 
 ک��ه بازتاب دهنده نور هس��تند)مانند آب( ب��ه صورت مات دیده 

می شوند.
12- بقیه افکت ها را کاهش دهید. نیازی نیست که تمام افکت 
ها و جلوه های بصری بازی را به حداقل برسانید. قدم به قدم آن ها 

را کم کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.
13- تنظیمات V-Sync را دس��تکاری نکنید. اگر تنظیمات 
 Screen ب��ه ه��م بری��زد، ب��ا پدیده ای ب��ه عن��وان V-Sync
Tearing مواج��ه م��ی ش��وید و به معنی این اس��ت که کارت 

گرافیک ش��ما تصاویر را س��ریع تر از آنچه نمایش��گر می تواند 
نمایش دهد، به مانیتور ارسال می کند.

14- رزولوش��ن یا وضوح مانیتور را کم کنید. این باید آخرین 
گزینه ای باشد که آن را کاهش می دهید. زیرا با کم کردن وضوح 

تصویر، کیفیت بازی کاهش چشمگیری پیدا می کند.
15- با استفاده از تسک منیجر ویندوز، برنامه هایی که در پس 

زمینه در حال اجرا هستند )به جر آنتی ویروس( را ببندید.
16- آنت��ی وی��روس خود را به روز کنید و سیس��تم را به طور 
کامل اسکن کنید. از Gaming Mode آن هم استفاده کنید تا 

Notificationهای پی در پی آن مزاحم بازی شما نشوند.
17- اگ��ر مش��غول ب��ازی آنالین یا تحت ش��بکه هس��تید، از 
روترهای مخصوص بازی استفاده کنید و حتی االمکان از ارتباط 
بیس��یم اس��تفاده نکنید. اگر هم مجبورید به شبکه وایرلس وصل 
شوید، اطمینان حاصل کنید که از سیگنالی قوی بهره مند است و 

از استاندارد N پشتیبانی می کند و جزو سری b یا g نیست.

اکتشافات

 فناوری روز

گزارش

علم و فناوری شنبه 1 تیر  1392، سال هجدهم،شماره 2883

چگونه بازی های 
 کامپیوتری

  را روان تر و 
سریع تر اجرا کنیم؟

رسیدن به توانایی بمباران اهدافی در قاره های دیگر، می تواند 
یک پیش��رفت استراتژیک برای هر ارتشی باشد، اما انجام 
ای��ن کار با س��رعت های مافوق ص��وت، آن هم با پرنده ای 
رادارگریز و بی نیاز از خلبان، فراتر از یک پیش��رفت ساده 
است. برای همین است که بریتانیا در یک دهه گذشته وقت 
و مناب��ع زیادی را صرف توس��عه Taranis کرد، یکی از 

بزرگترین و سریع ترین پهپادهایی که بشر تاکنون ساخته.
تارانی��س نتیجه یک دهه تحقیق وزارت دفاع بریتانیا در 
قال��ب اولین برنام��ه UCAV )پرنده ه��ای جنگی بدون 
خلبان( اس��ت، تصمیمی که به جای پیوس��تن به برنامه بین 
المللی کش��ورهای اروپایی گرفته ش��د و بریتانیا با شروع 
برنام��ه خودش، یک کنسرس��یوم 143 میلی��ون پوندی با 
 BAE Systems ،GE Aviation ،Rolls مشارکت
Royce و QinetiQ را ش��کل داد که نتیجه آن، س��اخت 

نمونه اولیه این بمب افکن ضد رادار بین قاره ای است.
تارانی��س که پ��س از رونمایی اولیه در س��ال 2010 به 
ن��درت دیده ش��ده، 11.35 متر ط��ول دارد و 4 متر ارتفاع. 
فاصله نوک دو بال آن هم ۹.1 متر اس��ت. اما اگر از وزنش 
می پرسید، ۸ تن ذکر شده. در حالی که جزئیات آن در هاله 

ابهام قرار دارد، بسیاری از 
صاحب نظران حوزه دفاعی 
م��ی گویند ک��ه احتماال از 
 ۹51 Adour یک موتور
س��اخت رولزروی��س و با 
گشتاور ۸.7۸5 نیوتن متر 
برخوردار اس��ت.البته این 
پهپ��اد فقط ب��رای بمباران 
ساخته نشده و کاربردهای 
و  نظ��ارت  جاسوس��ی، 
مراقبت، و شناسایی هم دارد 
زی��را می توان ب��ر روی آن 
سیستم جمع آوری تصویر 
ب��ا کم��ک دوربی��ن های 

س��اخت BAE نیز نصب کرد تا به طور خودکار به گرفتن 
عکس هایی با رزولوشن باال بپردازد.پس از به پایان رسیدن 
تست ها در فاز اولیه که از سال 2010 آغاز شده، تارانیس 
در م��اه ه��ای آینده اولین پرواز خود را خواهد داش��ت و از 
پایگاه آزمایشی ُومرا متعلق به نیروی هوایی استرالیا، به هوا 

برخواهد خواس��ت.اگر طی ماه های آینده گزارش هایی از 
مش��اهده یوفو در جنوب اس��ترالیا دیدید، زیاد آنها را جدی 
نگیرید. احتماال مردم منطقه نس��ل بع��دی جنگ افزارهای 
رباتیک را با بش��قاب پرنده اشتباه گرفته اند.)تارانیس نام 

خدای طوفان در فرهنگ سلتیک است.(

معرفی تارانیس؛اولین بمب افکن مافوق صوت، رادارگریز و بدون خلبان دنیا

نسل دوم آیپد مینی، بدون نمایشگر رتینا ولی باریک تر...

پیش از این برخی از رس��انه ها می گفتند هنوز وقت آمدن نمایش��گر رتینا به آیپد مینی 
نشده. گزارش تحقیقی DisplaySearch مجددا بر این مورد مهر تایید زده و پیش بینی 
می کند که در نیمه دوم سال 2013 شاهد معرفی آیپد ۹.7 اینچی با چیپ A7X خواهیم بود 
و در کن��ار آن، آیپ��د مینی دوم نیز معرفی می ش��ود.اما در گزارش آمده که آیپد مینی دوم 
نمایشگری با رزولوشن 1024 در 76۸ )مثل نسل فعلی( خواهد داشت. برخالف نمایشگر 
که تغییر نخواهد کرد، چیپ پردازش��ی آن از A5 به A6 ارتقا می یابد تا iOS 7 را روان 
اجرا کند. عالوه بر این مورد، احتماال ضخامت دس��تگاه از 7.2 میلیمتر فعلی، باز هم کمتر 
خواهد شد.گویا تولید انبوه آیپد مینی رتینا تا اوایل سال 2014 به تعویق افتاده، محصولی 
 iSuppli .را برای آن داریم A7 که انتظار نمایش��گر 204۸ در 1536 پیکس��لی و چیپ
قبال گزارش داده بود که تولید نمایش��گر رتینا برای آیپد مینی در یکی دو ماه آینده ش��روع 
خواهد ش��د ولی این به معنای کلید خوردن تولید انبوه دس��تگاه نیس��ت زیرا "تولید انبوه 
نمایشگر معموال یک یا دو فصل قبل از اینکه اپل بخواهد استفاده از آنها را شروع کند، آغاز 
می شود."طبق تحقیقات، در حال حاضر ترکیب فروش آیپدهای اپل، 60 درصد آیپد مینی و 
40 درصد آیپد ۹.7 اینچی اس��ت. بنابراین اگر اپل فعال به لحاظ تکنولوژیک نتواند )یا به 
دالیل اس��تراتژیک نخواهد( همزمان با آیپد نس��ل پنجم، آیپد مینی رتینا را هم معرفی کند، 

قطعا نسخه ای بهبود یافته از آیپد مینی را در سال 2013، جایگزین نسل اول می کند.
لومیا EOS نوکیا با دوربین ۴۱ مگاپیکسلی ۲۰ تیر معرفی می شود

مدت های زیادی اس��ت که از س��اخت یک 
تلفن ویندوز فونی با فناوری عکاس��ی خارق 
الع��اده PureView نوکیا می ش��نویم. اما تا 
امروز اطمینان نداش��تیم ک��ه نوکیا قصد دارد 
سنس��ور 41 مگاپیکسلی را روی آن قرار دهد 
تا اینکه سرانجام تبلیغ مراسم 20 تیر نوکیا آن 
را اثب��ات ک��رد.روی این تبلیغ درج ش��ده: 41 
میلیون دلیل... )اش��اره به سنس��ور دوربین( و گفته می ش��ود که این تلفن از زوم اپتیکال هم 
 Zoom S4 به بازار می آید تا با گلکس��ی EOS پش��تیبانی خواه��د کرد.احتماال لومی��ا

سامسونگ به رقابت بپردازد که دوربینی 16 مگاپیکسلی دارد. 
مکبوک ایر ۲۰۱۳ و مشکل در آنتن وای فای؟

مکب��وک ایر 2013 تازه چند روز اس��ت که 
وارد بازار شده و طی این مدت کاربران زیادی 
از مشکل اتصال به شبکه وای فای خبر داده اند.

آنها می گویند که در مواقع زیادی ارتباط وای 
فای پس از یک الی دو دقیقه از کار می افتد و 
تنها راه برای درست کردن آن ریستارت کردن 
کامپیوتر اس��ت.جالب اینجا است که کاربران 

گزارش می کنند مشکل زمانی که مکبوک ایر را روی میز قرار داده اند، بیشتر رخ می دهد 

و همین موضوع احتمال وجود مشکل در آنتن وای فای را بیشتر می کند.هنوز اپل در مورد 
این موضوع اظهار نظر نکرده و نمی دانیم که با یک مش��کل س��خت افزاری جدید مواجه 
هس��تیم، یا این مورد با یک به روز رس��انی نرم افزاری رفع می ش��ود. اما به هر حال وجود 
چنین مواردی برای شرکتی که خودش را در رتبه اول کیفیت ساخت محصوالت می داند، 

خبر خوبی نیست.
نگاهی از نزدیک به سامسونگ آتیو بوک 9 پالس

 ATIV سامسونگ چند ماه قبل اعالم کرد که دستگاه های ویندوزی خود را زیر پرچم
گرد هم می آورد، احتماال به این امید که موفقیت برند GALAXY را در سرزمین ویندوز 
هم تکرار کند. پس آتیو بوک ۹ پالس، ادامه دهنده اولترابوک سری ۹ سامسونگ است که 
یک محصول اعیانی به حساب می آید.نمایشگر 13.3 اینچی دستگاه که رزولوشن 3200 
در 1۸00 و تراکم 275 پیکسل در هر اینچ دارد، خوشحال ترین جزء این دستگاه است چرا 
که با استفاده از پردازنده هاسول، مصرف انرژی کاهش یافته و مانیتور می تواند 12 ساعت 
بی وقفه جلوی چش��م کاربر خودنمایی کند.256 گیگابایت حافظه اس اس دی در کنار ۸ 
 HD با فرکانس 1.4 گیگاهرتز، و گرافیک i7 یا Core i5 گیگابایت رم، پردازنده هاسول
4400، قول می دهند که سیستم عامل ویندوز ۸ را ظرف ۸ ثانیه بوت کنند و روان جلوی 
چش��م ش��ما اجرا نمایند. اما امکان انتخاب نمایشگر لمس��ی برای بهره بردن از قابلیت های 

ویندوز ۸ نیز وجود دارد. سطح روی نمایشگر نیز با گوریال گلس محافظت می شود.
 VGA ترکپد یکپارچه و کیبورد با بک الیت، دو پورت یو اس بی 3، یک پورت مینی

و یک پورت میکرو HDMI، از دیگر مشخصات این اولترابوک هستند.

یک نکته جالب، دو وضعیته بودن لوالی نمایشگر است. آن را تا 105 یا 110 درجه باز 
کنید و خواهید دید که در مقابل فش��ار بیش��تر مقاومت می کند )وضعیت اول(. اما با یک 

فشار، تا 1۸0 درجه باز می شود و روی سطح میز می خوابد، کامال هم سطح با کیبورد.
 این لپ تاپ با وزن 1.3۹ کیلوگرمی اگر چه س��بک ترین اولترابوک 13 اینچی لمس��ی 
بازار نیست، اما باز هم قابلیت حمل بسیار قابل قبولی دارد. و باید افزود که این فوق نازک 
سامس��ونگی تنها 13.6 میلیمتر ضخامت دارد )مکبوک ایر در ضخیم ترین قس��مت 17.3 
میلیمت��ر ارتفاع دارد(. البته از نظر ظاهر تغییر چندانی نس��بت ب��ه مدل قبلی خود ندارد و از 

کیبورد و ترک پد نسبتا یکسانی بهره می برد.

مروری برتازه های دنیای فناوری؛موبایل،تبلت و نوتبوک

اضافه شدن ۱8 زبان به گوگل درایو؛ از جمله فارسی

گ��وگل با اضافه کردن 1۸ زبان جدید به اپلیکیش��ن وب "گوگل 
درایو" تعداد زبان های مورد پشتیبانی آن را به 65 رسانده.

این 1۸ زبان جدید که زبان باسکی، چینی )هنگ کنگی(، استونیایی، 
فرانس��وی )کانادا(، مالزیایی، فارس��ی، اسپانیش )امریکای التین( و 
اوردو نیز در میان ش��ان هس��تند، حاال عالوه بر درایو، گوگل داکس، 
شیتس و اسالیدز و فرومز را هم شامل می شوند.برای تغییر زبان در 
درای��و می توانید با اس��تفاده از آیکون چرخ دن��ده در باال وارد بخش 
settings ش��ده و در قسمت Language زبان فارسی را انتخاب 
کنید تا محیط درایو به فارسی تبدیل شود. همچنین برای تغییر گوگل 
درایو برای موبایل، باید در بخش settings مربوط به زبان دستگاه، 

تنظیمات را تغییر دهید.
گ��وگل می گوید هم��ه این 1۸ زبان جدی��د در زمینه چک کردن 
امالی کلمات هم پشتیبانی می شوند و همچنین قول داده که به طور 

پیوسته به افزایش امکانات سرویس های آنالین خود ادامه دهد.
ال جی و تولید نمایشگرهای قابل انعطاف نشکن

همیشه بین شرکت ها 
برای اول ب��ودن رقابت 
وجود دارد و حاال شرکت های 
بزرگ م��ی خواهند این 
لقب را از آن خود کنند که 
چ��ه کس��ی نخس��تین 
»نمایشگر قابل انعطاف 
نشکن« را به تولید انبوه می رساند.فعال ال جی ادعا می کند که در این 
مس��ابقه اول خواهد ش��د و می گوید که کار توسعه فناوری اش را به 
پایان رس��انده و تولید انبوه این نمایش��گرها را در فصل پایانی س��ال 
جاری میالدی آغاز خواهد کرد.با این حساب در زمستان شاهد تولید 
انبوه نخس��تین نمایش��گر قابل انعطاف و نشکن بازار خواهیم بود. اما 
توجه کنید که این نمایش��گرها باید روی یک گجت اس��تفاده شوند. 
بنابراین تا نیمه سال 2014 نباید منتظر ورود محصوالت واقعی با آن 
باش��یم.ال جی م��ی گوید ماهیانه 12000 نمایش��گر OLED قابل 
انعطاف تولید خواهد کرد و کم کم سرعت تولید را افزایش خواهد داد.

تغییر سیاست مایکروسافت:
 ایکس باکس وان نیاز به اتصال به اینترنت ندارد

مایکروسافت با اعالم 
نیاز به اتصال کنس��ول 
بازی جدیدش به اینترنت 
برای اج��رای بازی ها و 
سیاس��ت های س��خت 
گیران��ه در ق��رض دادن 
بازی ها سبب برانگیخته 
ش��دن خش��م کاربران این کنسول شده بود.کمی بعد هم سونی ضربه 
سختی به این شرکت وارد کرد و اعالم نمود که پلی استیشن 4 نیازی 
به اتصال به اینترنت جهت اجرای بازی ها ندارد و محدودیتی هم برای 

قرض دادن بازی ها اعمال نخواهد شد.
اینها سبب شد که مایکروسافت به شدت تحت فشار قرار بگیرد و 
در نهایت با یک چرخش 1۸0 درجه، سیاست های اعالم شده را تغییر 
دهد.این ش��رکت صفحه ایکس باکس وان را در وب س��ایتش به روز 
کرده و گفته که این کنسول برای اجرای بازی ها دیگر به اینترنت نیاز 
نخواه��د داش��ت و نی��از به اینترنت فقط یک ب��ار و آن هم هنگام راه 
اندازی اولیه کنسول بعد از خرید خواهد بود.با این حساب این شرکت 
دیگ��ر محدودیتی در اجرای بازی ها اعمال نخواهد کرد. اما این تمام 
ماجرا نیس��ت و این ش��رکت محدودیت های قرض دادن بازی را هم 
حذف کرده و گفته می توانید بازی ها را بدون محدودیت به دیگران 
قرض دهید.تغییر سیاست ناگهانی مایکروسافت سبب شده که برخی 
سایت ها به شوخی کنسول مایکروسافت را ایکس باکس 1۸0 بنامند 
و البته این خبر خوبی برای عالقمندان به بازی های رایانه ای است و 

نشان می دهد که رقابت بین شرکت ها چقدر مفید واقع می شود.


