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بخش فناوری 
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اپل در کنفرانس امشب خود از نسخه ی 
جدید سیستم عامل مخصوص اپل واچ با نام 

Watch OS 2 رونمایی کرد.  

اپل واچ که با استقبال بسیار خوب کاربران 
روبرو شده است اپل را مسمم نموده تالش 

کند تا این ساعت را بیش  پیش توسعه دهد 
و بستر الزم برای توسعه ی اپلیکیشن های 

تحت ساعت هوشمند خود ارائه کند. 
 اپل توسعه ی اپلیکیشن ها برای اپل واچ 

را ساده تر از قبل کرد و تالش کرد تا 
توسعه دهندگان اکوسیستم  خود را تشویق 

به توسعه ی اپلیکیشن های تحت اپل واچ کند.  
در سیستم عامل Watch OS 2، ساعت 

می تواند بصورت مستقیم با شبکه ی وای-
فای ارتباط برقرار کند و به این ترتیب نیازی 

به استفاده از وای-فای آیفون ندارد.
اپلیکیشن های جدید تحت واچ او اس 2 

می توانند از میکروفون و اسپیکر استفاده 
کنند و حتی می توانند ویدیو را بر روی ساعت 
پخش کنند. تصور کنید بر روی صفحه نمایش 

ساعت، به تماشای فیلم بپردازید. به لطف 
نسل دوم سیستم عامل واچ  او اس و از 

اپلیکیشن HomeKit کاربر می تواند با 
دکمه ی چرخنده ی ساعت اپل واچ دمای خانه 

را کنترل کند.
اپل به همراه Watch OS 2 از چندین ابزار 

جدید برای توسعه دهندگان نیز رونمایی 
کرد تا بتوانند ساده تر از قبل اپلیکیشن های 

سازگار با اپل واچ را توسعه دهند. اپلیکیشن 
نقشه ی تحت اپل واچ نیز بهبود یافته است و 

حاال تمام مسیرها را نشان می دهد و اطالعات 
مربوط به حمل و نقل عمومی را در اختیار 

کاربر قرار می دهد.
fanavari.saramad.ir :منبع

گردآورنده:مهدی آقاجانی

اپل از Watch OS 2 رونمایی کرد
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باالخره انتظارها به سر 
رسید و در نمایشگاه 

WWDC 2015، اپل از 
سرویس جدید موسیقی 

 Jimmy .خود رونمایی کرد
lovine که مسئولیت خطیر 
 Apple Music رونمایی از

را برعهده داشت اعالم 
کرد این سرویس کلیه 

محتوای مورد نظر شما در 
حوزه موسیقی را در قالب 
یک برنامه ارائه می دهد. 

این برنامه در واقع یک 
سرویس پخش آنالین، 

رادیو، مکانی برای خرید 
آلبوم و به طور کلی یک آچار 
همه کاره در حوزه موسیقی 

است.

شرکت اپل در قالب این 
برنامه به ارائه یک رادیوی 

2۴ ساعته خواهد پرداخت. 
از سوی دیگر ده ها میلیون 

آهنگ آیتونز برای پخش 
آنالین و همچنین ذخیره 

برای گوش فرادادن به 

صورت آفالین در اختیار کاربران 
قرار می گیرد. بر حسب آنچه شما 

گوش می کنید پیشنهادهایی 
به شما ارائه می شوند اما در 

نهایت تعجب به جای بهره گیری از 
الگوریتمی مشخص، متخصصان 

ویژه صاحب نظر در حوزه موسیقی 
این پیشنهادات را به شما ارائه 

می دهند. برای هنرمندان نیز اپل 
موزیک قابلیت هایی مانند امکان 

انتشار ترک ها، عکس ها و تصاویر 
مسافرت های ویژه برای کنسرت ها 

و انتشار خبرها را فراهم کرده 
است.

در اولین اجرای برنامه با 
مجموعه ای از آهنگ هایی که اخیرا 
اضافه کرده اید به منظور دسترسی 
سریع و آسان روبرو خواهید شد. 
رابط کاربری این برنامه با تغییرات 

فراوان نسبت به برنامه موزیک 
در سیستم عامل فعلی روبرو شده  

و کنترلرها ساده سازی شده اند. 
همزمان با اجرای یک آهنگ، یک 

لمس ساده به شما امکان پیمایش 
در دیگر آهنگ ها و آلبوم های 

موجود در آیتونز را خواهد داد. 

این برنامه براساس 
ورودی های شما نیز به 

انتخاب ترک های پیشنهادی 
اقدام می کند تا در صورت 
صالحدید بتوانید آن ها را 

به لیست پخش خود اضافه 
کنید. نهایتا بدنیست 

اشاره کنیم که پشتیبانی 
کاملی نیز از موزیک 

ویدئوها در این برنامه 
انجام خواهدشد. . این 

سرویس برای شما 1۴.99 
دالر در طرح خانوادگی! 
هزینه خوتاهد داشت 

و آن طور که اعالم شده 
شرکت اپل به هر کاربری 

امکان می دهد تا فقط با 
نام کاربری و مشخصه های 

عبور خود وارد شود. 
حرف آخر اینکه از این 

سرویس می توانید بر روی 
رایانه های شخصی و البته 

دستگاه های اندرویدی نیز 
استفاده کنید.

farnet.ir | منبع:فارنت

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی

 ،Apple Music رونمایی از

سرویس پخش موسیقی اپل
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بخش کسب
                       و کار
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هفته نامه زندگی مثبت - ترجمه مریم 
سیفی: تقریبا در همه جای دنیا 75درصد از 

کاربران اینترنت در رسانه های اجتماعی فعال 
هستند. اگر کسب و کار تازه ای راه انداخته 

اید خواندن این تکنیک ها به شما کمک 
می کند به سرعت در دنیای مجازی شناخته 

شوید.
برای پست هایتان برنامه داشته 

باشید

تا به حال وارد صفحه شخصی کسی شده 
اید که از زمان به روز شدن آن ماه ها یا 

سال ها گذشته است؟ برای به روز کردن 
اطالعات مربوط به کسب و کار خود باید 

برنامه ریزی درست و منظمی داشته باشید. 
اگر اطالعات منظمی در مورد کسب و کارتان 
در اختیار کاربرانتان نگذارید تاثیر بدی روی 

آنها خواهید گذاشت. برای مثال اگر هدفتان 
تبلیغات و معرفی کسب و کارتان در چند 

شبکه اجتماعی است، قبل از این کار برای 
خود مشخص کنید که برای چه مدت و چند بار 

می خواهید در این فضاها به تبلیغات کسب 
و کارتان مشغول باشید، تعداد پست هایی 

که قرار است به اشتراک بگذارید چه تعدادی 
است یا نوع کاربرانی را که قصد تبلیغ کسب 

و کارتان را به آنها دارید مشخص کنید.

یک جانشین انتخاب کنید
اگر به دلیل مشغله زیاد و فعالیت در کسب 
و کارتان نمی توانید آن طور که باید صفحه 

شخصی تان را مدیریت کنید، سعی کنید 

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی

کسب و کار آنالین تان را

به چشم همه بیاورید !
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از یک دستیار کمک بگیرید تا به جای شما 
تمامی امور مربوط به روزرسانی و تبلیغات 
فعالیتتان را انجام دهد. با این کار تمرکز 

بهتری روی کسب و کارتان خواهیدداشت و 
در عین حال در فضای مجازی هم عضو فعالی 

خواهیدبود، بنابراین بهتر است فعالیت 
های داخل وب سایتتان را به بخش های جزء 
تقسیم کنید و در هر مورد از یک متخصص 

کمک بگیرید.
برآورد کنید

حتی اگر حرفه ای ترین افراد را هم برای 
مدیریت وب سایتتان به کار گرفته باشید باز 
هم باید به عنوان ناظر دقت زیادی روی آنچه 

در مکان تبلیغات کسب و کارتان اتفاق می 
افتد، داشته باشید. در هر ماه تاثیر تبلیغات 

در شبکه های اجتماعی مختلف را ارزیابی 
کنید و از تاثیر فعالیتتان مطلع باشید. اگر 

تبلیغاتتان در شبکه ای خاص به نتیجه 
دلخواهتان نرسید دنبال رفع نواقص باشید 
تا کارایی آنچه را که انجام می دهید بیشتر 

کنید.

از خوابتان نزنید
امروزه بیشتر کارفرمایان بزرگ دنیا از شبکه 

های اجتماعی برای اهداف تجاری خود استفاده 
می کنند اما اگر نحوه درست استفاده از این 

ابزار قدرتمند را ندانید به تدریج به جایی 
خواهید رسید که تمامی وقتتان در شبکه 

های اجتماعی و سایت های مختلف هدر 
خواهدرفت بدون اینکه به نتیجه دلخواهتان 
برسید. اگر قرار است به تنهایی به مدیریت 

وب سایتتان بپردازید، زمانی مشخص برای 
خود تعیین کنید و تنها در آن ساعات به 

تبلیغ کسب و کارتان بپردازید. با این کار می 
توانید تمرکز بیشتری روی دیگر امور زندگی 

تان داشته باشید.

مشارکت کنید

اگر دنبال دیده شدن هستید تنها خود را 
نبینید بلکه به افراد دیگر که همانند شما 
در فضاهای مجازی مشغول معرفی کسب و 

کارشان هستند نیز توجه کنید. اگر بتوانید 
با آنها تعامل داشته باشید می توانید باعث 

بهتر دیده شدن خودتان شوید. درعوض شما 
هم می توانید به دیده شدن این افراد کمک 

کنید. با درگیرشدن در یک تعامل دوسویه با 
سرعت بیشتری می توانید به موفقیت ایده 

آلتان برسید.

منبع:
bartarinha.ir | مجله اینترنتی برترین ها
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معرفی شرکت

بلک بری

شرکت کانادایی بلک بری تولید کننده گوشی های 
تلفن همراه هوشمند با نام بلک بری در سال 198۴ 

در شهر واترلو توسط دو دانشجوی مهندسی تاسیس 
شد.

 )BlackBerry( شرکت تجهیزات مخابراتی بلک بری
تا قبل از 4 فوریه 2013 با نام ریسرچ این موشن 

)Research In Motion:RIM( شناخته می شد.
مایک الزاریدیس )Mike Lazaridis( دانشجوی 

دانشگاه واترلو کانادا و مدیر عامل RIM نام شرکت 
 Poetry In را از یک برنامه تلویزیونی به نام

 Douglas( برگرفته  بود. داگالس فرجین Motion
Fregin( دانشجوی دانشگاه ویندزور، معاون مدیر 

شرکت در آن زمان بود.
تولیدات این شرکت بر روی تکنولوژی بی سیم 

تمرکز داشت که شامل پیجرها و مودم های وایرلس 
می شد. اولین گوشی تلفن بلک بری با قابلیت ارسال 

ایمیل و پیج کردن بدون صدا در سال 1998 ارائه 
شد. نام بلک بری از شباهت دکمه های کیبورد این 
تلفن ها به میوه بلک بری یا همان توت سیاه الهام 

گرفته شده است.
این شرکت شبکه کدگذاری بسیار امنی برای ارسال 

اطالعات از طریق موبایل های بلک بری طراحی کرد. 
به طوری که وقتی از یک گوشی بلک بری ایمیل یا 

پیام فوری برای گوشی دیگر فرستاده شود، ابتدا 
اطالعات داخل گوشی کدگذاری شده و سپس 

به یکی از دو سرور شرکت در انگلیس یا کانادا 
منتقل می شود. کدهای اطالعات در سرور شکسته 

می شوند و دوباره به صورت رمز به گوشی مقصد 

ارسال می گردند.
در سال 2009، 20% سهم بازار موبایل از آن ریسرچ 

این موشن بود و در صدر رقبایش، اپل و گوشی های 
اندروید قرار داشت.

اما به دلیل کدگذاری پیچیده اطالعات در شبکه  
موبایل، ردیابی و بازخوانی اطالعات رد و بدل شده 

غیرممکن بود و نگرانی کشورهایی نظیر هند،امارات 
و لبنان و به دنبال آن تهدید به قطع سرویس های 

 RIM ،شبکه بلک بری تا 11 اکتبر2010 در این کشورها
ضرر مالی بزرگی را متحمل شد.

با کاهش سهم بازار بلک بری و افزایش کاربران 
گوشی های اندرویدی و آی فون، درسال 2011 

شرکت یاهو که تا آن زمان از بلک بری به عنوان 
گوشی هوشمند سازمانی خود استفاده می کرد، 

اسمارت فون های دیگر را جایگزین گوشی سازمانی 
خود کرد.

سهام شرکت بلک بری تا سال 2012 افت زیادی 
داشت و نیروی کار زیادی از آن اخراج شدند. در 

بحبوحه تولید BlackBerry10 در اوایل  سال 2013 
 BlackBerry شرکت ریسرچ این موشن نامش را به

Limited تغییر داد.
در سپتامبر 2013 بلک بری اعالم کرد با کنسرسیومی 

به رهبری شرکت فرفکس فایننشال به توافقی 
کلی رسیده تا توسط این کنسرسیوم به قیمت ۴.7 

میلیارد دالر خریداری شود.

hamshahrionline.ir| منبع: مجله همشهری

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی
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چرا 
باید در تبلیغات 

آنالین خود از 
صفحات فرود                  

استفاده 
کنید؟

هم گفته می شود برای فروش و جذب افراد به هر 
منظوری که کمپین های تبلیغاتی دارند، طراحی می 

شوند و اگر درست طراحی شده باشند، سبب انجام 
عمل خاصی توسط مخاطب می گردند. مثاًل بیان و اسم 

و ایمیل خود را وارد کنند و به این صورت برای شما به 
لید )Lead( تبدیل بشوند. صفحه های فرود در کنار 

تبلیغات اینترنتی شما )بنر و یا هر چیز دیگر( کمک می 
کنند تا نرخ تبدیل شما افزایش پیدا کند. نرخ تبدیل یا 

Conversion rate با فرمول زیر حساب می شود:

این ساده ترین توضیح نرخ تبدیل به حساب می آید. در 
زیر نمونه ای از یک صفحه فرود تاثیر گذار را می بینید:

حاال چرا از صفحه فرود استفاده می کنیم؟
چندین جواب ساده برای این سوال وجود دارد، واضح 
ترین آنها این است که صفحه فرود نرخ تبدیل شما را 

افزایش می دهد. اما چگونه و به چه میزان، یکی از 
سواالت مهمی است که ذهن همه را مشغول می کند؟ 
در کمپینی که داخل آن از صفحه فرود استفاده شود 
به طورمتوسط 25% افزایش در نرخ تبدیل آن بوجود 

خواهد آمد.
Omniture :منبع

چطور یک صفحه فرود این کار را انجام می دهد؟
شعار هماهنگ با کمپین تبلیغاتی: یکی از   •

مهمترین جنبه های بازاریابی آنالین و تبلیغات اینترنتی 
این است که شعار و پیامی که می رسانید در همه 

بخش های کمپین یکسان باشد، زیرا باعث می شود به 
شما اعتماد بیشتری کنند. )اولین اشتباهی که می تواند 

رخ می دهد این است که شعار تبلیغاتی بنر شما با 
صفحه فرود یکی نباشد(. نمایش دادن شعار و پیام 

کمپین وقتی کاربرها را بعد از کلیک روی بنر تبلیغاتی 

خود به صفحه فرود هدایت می کنید، کار آسان تری 
است تا اینکه آنها را به صفحه اول سایت خود هدایت 
کنید که معلوم نیست بتوانند آنچه که در نظر دارند را 

پیدا کرده و حتی عمل مورد نظر شما را انجام دهند.
قابلیت تست کردن: تست کردن واکنش   •

کاربرها به چند صفحه فرود مجزا کار آسان تری است تا 
اینکه بخواهید در صفحه اول سایت خود تغییری ایجاد 

کنید. این روش به مقدار قابل توجهی سریع تر جواب 
می دهد. چرا؟ زیرا در صفحه فرود شما تقریبًا همه از 

طریق تبلیغات شما وارد شده اند و شما هم می خواهید 
که تست کنید چگونه می توانید بیشتر این افراد رو 

جذب کنید. اما در صفحه اول سایت شما از ورودی های 
دیگری به غیر از تبلیغات هم، مخاطب وارد می شود.
گزارش دقیق تر: فراهم کردن یگ گزارش   •

درباره کمپین تبلیغاتی خیلی ساده تر است. اگر به جای 
صفحه فرود از صفحه اول سایت خود استفاده کنید، با 

ورود کاربر به این صفحه چندین مسیر برای آن وجود 
دارد که امکان انتخاب هر کدام از آنها امکان پذیر است. 

این قضیه باعث می شود نتوانید آن را دنبال کرده و 
متوجه شوید که چی اتفاقی رخ داده است. )امکان پذیر 

است اما خیلی دشوار خواهد بود.(
از به هم ریختگی جلوگیری می کند: اگر قرار   •
باشد هر پیشنهادی که ارائه می دهید را روی صفحه 

اصلی سایت قرار دهید، صفحه اول وب سایت شما به 
شدت به هم ریخته و مخاطب را سردرگم خواهد کرد . 

با استفاده کردن از صفحه فرود می توانید از این صفحه 
فقط برای یک منظور خاص استفاده کرده و پیام خود را 

راحت تر انتقال دهید.
منبع:

این مطلب توسط تیم شبکه تبلیغات نگارش و ویرایش 
شده است.

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی
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بخش کامپیوتر

و اینترنتی
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یک شرکت تایوانی فعال در زمینه نیمه 
رساناها، چیپ ست جدیدی را معرفی کرده 
است که به ادعای خودش قادر است تنها 

با یک باتری سایز AAA به مدت 35 سال 
کار کند. شرکت RockChip که عمده 

شهرت خود را مدیون چیپ ست های مبتنی 
بر ARM و همکاری با اینتل است، از این 

 RKi6000 که با نام Wi-Fi چیپ ست
شناخته می شود در نمایشگاه کامپیوتکس 

تایوان رونمایی کرده است. تولید این 
قطعه با همکاری یک شرکت ثانویه انجام 
شده که به دالیلی نامشخص نامی از آن 
برده نشده است. هرچند به هیچ عنوان 
جای تعجب نیست که مشخص شود این 

شرکت اینتل بوده است.
در 20 میلی آمپر بار، مصرف انرژی این چیپ 
جدید شرکت RockChip قابل مقایسه با 
بلوتوث LE 4.0 و چیزی در حدود یک هفتم 
مقداری است که محصوالت Wi-Fi متداول 

استفاده می کنند. به این ترتیب می توان 
آینده روشن تری برای اینترنت اشیا و 

باتری هایی در ابعاد یک سکه متصور بود. 
RKi6000 با 802.11b Wi-Fi کار می کند 

که البته الزاما سرعت باالیی ندارد اما نرخ 
انتقال آن بسیار بیشتر از بلوتوث نسخه 

 Mbps 0.25( Zigbee و )1Mbps( چهارم
است. داشتن تنها یک فناوری رادیویی 

باعث ساده تر شدن توسعه، بهبود و حفظ 
 RockChip .زیرساخت ها خواهد شد

مزیت بزرگی را در طراحی این چیپ عنوان 
نکرده است اما به گفته این شرکت، 

Rki6000 در نیمه سوم سال 2015 به 
صورت تجاری وارد بازار خواهد شد

منبع:
sakhtafzarmag.com | سخت افزار

چیپ WiFi جدید ایسوس که 
می تواند با یک باتری سایز 

AAA، سی و پنج سال کار کند!

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی
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معرفی بازی

گردآورنده:محمد حسین آقاجانی

Wild Hunt 3 The Witcher بازی ساحره 
3 به نام شکار وحشیانه با سبکی اکشن و 
اول شخص , سومین نسخه و یکی دیگر از 

قسمت های سری بازی های محبوب و جذاب 
 CD است که توسط کمپانی The Witcher

Projekt Red Studio طراحی و ساخته شده 
 Warner و به تازگی توسط کمپانی مشهور

Bros. Interactive Entertainment برای 
پلتفرم های PC , XBoxOne و PS4 به 

 The Witcher بازار عرضه شده است . بازی
Wild Hunt 3 آخرین نسخه از سری بازی 

های ساحره است که ماجراها و اتفاقات عجیب 
و پرهیجانی را در جهانی باز توسط کاراکتر 

اصلی بازی یعنی Geralt گرالت روایت می 
کند . در این نسخه کمپانی سازنده بیشتر 

بر روی داستانی شخصیت محور , انتخاب 
بازیکن و مبارزات تکنیکی متمرکز شده است 

. داستان این نسخه از بازی نیز مانند سری 
 2 The Witcher و The Witcher  قبلی
Assassins of Kings از کتابی با همین 

عنوان الهام گرفته شده است که توسط 
 Andrzej یک نویسنده لهستانی به نام

Sapkowski به رشته تحریر درآمده است . 
در این نسخه , یکبار دیگر Geralt شخصیت 

محبوب بازی بازگشته است تا داستان های 
جذاب و ماجراجویی های باورنکردنی را رقم 

بزند . داستان بازی بر اساس تصمیمات 
بازیکنان پیش می رود و پر از اتفاقات و 

وقایع غیر منتظره و باورنکردنی است که 
باعث می شود شخصیت هایی را که در طی 

بازی با آنها روبرو می شوید هرگز از یاد نبرده 
و همین امر جاه طلبی و انگیزه شما را برای 

ادامه بازی افزایش می دهد . سیستم مبارزه 
منحصر به فردی که از ترکیب بصری و طیف 
گسترده ای از عناصر تاکتیکی بهره می برد 

و با بیشترین مبارزات در طول یک بازی , که 
کمتر در این سری بازی ها وجود دارد توانسته 

است نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب 
کند . گیاهان و جانوران موجود در بازی طوری 
طراحی شده اند که با حوادث مختلفی که در 
اطرافشان اتفاق می افتد واکنش نشان می 

 Wild Hunt 3 The Witcher دهند . بازی
یکی از بهترین بازی های سبک RPG است 

که می تواند رقیب خوبی برای سایر بازی های 
این سبک باشد . الزم به ذکر است که برای 

 3 REDengine ساخت این بازی از موتور
 CD Projekt استفاده شده است که توسط

RED برای بازی های جهان باز طراحی شده 
است و به بازیکن این اجازه می دهد تا 

آزادانه به هر طرف سفر کند و پرسه بزند .
 

هرج و مرج , جهان را در خود غرق می کند . 
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دود ناشی از سوختن روستاها , آسمان را 
سیاه پوش کرده است . بار دیگر امپراطوری 

Nilfgaard بازگشته است و تاخت و تاز 
پادشاه شمالی تهدید را احساس می کند 
. تنها یک نفر می توانست در مقابل آنها 
مقاومت کند که دیگر دیگر رفته است . 

نیرویی تاریک و مرگبار در حال ظهور است . 
کابوس های شبانه , گرالت را رها نمی کنند 

. گرالت تصمیم می گیرد برای پاسخ دادن 
به تمامی کابوس هایش ماجراجویی خود را 
آغاز کند . ارتش تاریکی , قسمت اعظمی از 

سرزمین ها را به زیر سلطه خود درآورده است 
. در طول مسیر , گرالت با ردپایی از هیوالها 
برخورد می کند . حال گرالت تنهاست و دیگر 

یاوری برایش باقی نمانده است . گرالت 
دیگر مانند سال های پیش , طراوت جوانی 

را ندارد و کمتر خود را درگیر ماجراجویی های 
مختلف می کند . REDengine 3 باعث 
شده است تا پلیر , از گردش در محیطی 

گرافیکی و چشمنواز نهایت لذت را ببرد . 
محیط بازی 13 برابر بزرگتر از نسخه قبلی 

است . نقشه بازی از مناطق مختلفی از جمله 
کوهستان ها و دریاها تشکیل شده و در 

هر قسمت از نقشه , تمدنی وجود دارد که 
هرکدام دارای فرهنگ مخصوص به خود 

هستند .  در این نسخه , تجهیزات و سالح 
های گرالت تغییرات عمده ای کرده اند . در 
این نسخه , سیستم مبارزه دچار دگرگونی 
اساسی شده و این امکان به پلیر داده می 

شود تا در هنگام نبردها از قدرت سحر و 
جادوی خود در برار دشمنان خود استفاده 
کند . Wild Hunt مکانیک های جدیدی از 

جمله witcher-sense , نحوه مبارزه هنگام 
اسب سواری , روش مبارزه دریایی , شنا 

در زیر آب و استفاده از یک کمان پوالدی را 
معرفی می کند . Witcher Sense بخشی 

از اطالعات مربوط به گرالت برای نحوه مبارزه 
با هیوالهای مختلف را نشان می دهد . جالب 

است بدانید برای مبارزه با هر هیوال , ابتدا 
باید یکسری اطالعات از دشمن مورد نظر و 

نحوه مبارزه او به دست آورده سپس پا به 
یمدان نبرد گذارید . مکانیزم دیگری برای 

باال رفتن از کوه ها وجود دارد که شبیه به 
سری بازی های Assassin’s Creed نبوده 
اما شباهت زیادی با Uncharted دارد . هر 

تصمیم می تواند اتفاقت در حال وقوع در 
جهان بازی را تغییر دهد . برای هر تصمیم , 
مجموعه ای از گزینه های مختلف پیش روی 

شماست . CD Projekt RED بیش از 100 
ساعت گیم پلی را برای تکمیل بازی پیش 
بینی کرده است که 50ساعت آن را انجام 

ماموریت ها و 50 ساعت دیگر آن را خط اصلی 
داستان تشکیل می دهد . بازی برای آنکه به 
واقعیت نزدیک شود , از سیستم پویای شب 
و روز استفاده می کند . چرخه شب و روز می 

تواند بر قدرت برخی از هیوالها مانند گرگ ها 
در زمان ماه کامل تاثیر گذارد . جالب است 

بدانید چهره گرالت با گذر زمان دچار تحوالتی 
از جمله رویش ریش خواهد شد . گرافیک 

خیره کننده , ازی به عنوان یک قاتل هیوالها 
, موزش دیده از دوران کودکی و جهش یافته 
برای به دست آوردن مهارت های فوق بشری 

, مسلح با طیف وسیعی از سالح های قابل 
ارتقا، , معجون و سحر و جادو , شکار کردن 

طیف گسترده ای از هیوال های عجیب و غریب 
, امکان به روز رسانی سالح ها , امکان خرید 

زره پوش و سفارشی آن , کاوش در جهانی 
بی پایان و فانتزی , کشف غارها و کشتی های 

غرق شده ، تجارت با بازرگانان و آهنگران , 
تغییر سرنوشت و استفاده از موتور بازیسازی 

REDengine 3 تنها بخشی از ویژگی های 
منحصر به فرد این بازی است . پیشنهاد می 

کنم این بازی را از دست ندهید . شما هم 
 The اکنون می توانید بازی زیبا و جذاب
Wild Hunt 3 Witcher را از سرورهای 

قدرتمند دانلود فارسی دریافت کرده و از 
بازی لذت ببرید .

download.ir | منبع:دانلود.ای ار
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OS X EL Capitan سیستم عامل

 WWDC  2015 در کنفرانس

اپل در کنفرانس دیشب خود از نسخه جدید 
سیستم عامل های دسکتاپ خود رونمایی 
کرد. شاید یکی از جالب ترین نکات درباره 
این سیستم عامل، اسم آن باشد. نسخه 
10.11 جدید که EL Capitan نام دارد در 

واقع ورژنی بهبود یافته از نسخه قبلی است 
که تمرکز آن به جای باز طراحی گرافیکی بر 

روی ارتقا عملکرد قرار داده شده است. یکی 
از قابلیت های اضافه شده به مرورگر سافاری 

در EL Capitan، قابلیت بی صدا کردن تب 
های مورد نظر در آن است تا از دست سر و 

صداهای مزاحمی بعضی صفحات وب ایجاد می 
کنند راحت شوید. البته گوکل هم اخیرا ای 
ویژگی را به مرورگر کروم اضافه کرده بود. 
همچنین در Spotlight می توانید جست و 
جوهای یکپارچه و گسترده ای انجام دهید.

به عنوان مثال می توانید به دنبال اخبار 
هواشناسی بگردید، نتایج مسابقات ورزشی 
را مرور کنید و با استفاده از زبان طبیعی، به 

دنبال خبر خاصی در خبرگزاری ها بگردید. 
 ،EL Capitan بخش قابل توجه دیگر در

بهبود مدیریت پنجره هاست. به کمک این 
ویژگی می توان به صورت خودکار نمایشگر 

را به چند بخش تقسیم کرد و در هر کدام از 
آنها یک پنجره به صورت تب باز کرد. البته 

باید قبول کرد این ویژگی هم قبال توسط 
مایکروسافت به کار گرفته شده بود و اپل 
اندکی از قافله عقب مانده. از دیگر ویژگی 

 Metal های معرفی شده هم می توان به
اشاره کرد. این برنامه، ابزاری برای بهینه 

سازی است که اپل آن را اولین بار در سال 
گذشته برای پردازنده های موبایل معرفی 

کرده بود و حاال قرار است برای بهبود عملکرد 
EL Capitan نیز به آن کمک کند. به گفته 
اپل، این نسخه همین حاال در اختیار توسعه 

دهندگان قرار گرفته و نسخه بتا برای 
کاربران عادی نیز ماه آینده عرضه می شود. 

همچنین قرار است نسخه نهایی به صورت 
یک بروز رسانی رایگان در اختیار کاربران قرار 

داده شود.
منبع:

sakhtafzarmag.com | سخت افزار

گردآورنده:محمد حسین آقاجانی
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بخش 
اسمارت فون ها
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 )ZenFone2( »2گوشی جدید ایسوس، »زن فون
صد و بیست و هشت گیگابایت حافظه ی داخلی 

دارد؛ یعنی دو برابر میزانی که تا اآلن در این گوشی 
وجود داشته است. این گوشی از امروز با قیمت 

387 دالر در تایوان عرضه می شود.
ایسوس بیش از 100 هزار دستگاه از این مدل را 

در تایوان به فروش رسانده است. با وجود حافظه 
داخلی 128 گیگابایتی، فروش این مدل از این هم 
بیشتر خواهدشد؛ مخصوصا که قیمت 387 دالری 

آن هم بسیار مناسب است.
گوشی هوشمند زن فون2 صفحه نمایشی 5.5 

اینچی با رزولوشن 1920 × 1080 دارد. این گوشی 
 Intel Atom Z3580 از یک پردازنده ی 64 بیتی

SoC چهار هسته ای بهره می برد که با فرکانس 2.3 
 )GPU( گیگاهرتز کار می کند. پردازش گر گرافیک
این گوشی هم از نوع PowerVR G6430 است. 

دوربین پشت و جلوی آن به ترتیب رزولوشنی برابر 
با 13 و 5 مگاپیکسل دارند. باتری آن هم ظرفیتی 

برابر با 3000 میلی آمپر ساعت دارد. این گوشی دو 
سیم کارته است و اندروید 5 اللی پاپ هم به طور 

پیش فرض بر رویش نصب است.

مشخصات کلی:دو سیم کارته - قطع سیم کارت: 
سایز میکرو )12 × 15 میلی متر( - وزن : 170 گرم - 

مناسب برای عکاسی
 Chipset Quad Intel Atom Z3580:پردازنده

Core CPU
 IPS صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی
LCD - سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ - دارای 

رزولوشن 1920 × 1080 - تراکم پیکسلی: 400 
پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ

حافظه:حافظه داخلی 65536 مگابایت - حافظه رم 
4096 مگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه از نوع 

Micro SD
شبکه های ارتباطی:4G - GPRS - 3G - قابلیت 

 - GPS - اتصال به اینترنت از طریق وای فای
NFC - بلوتوث

دوربین:13.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - 
فالش - دوربین مکالمه ویدئویی

صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
 5 Android امکانات نرم افزاری:سیستم عامل
Lollipop - پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای 

PDF مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای
سایر مشخصات:رادیو - قطب نما - باتری 3000 

میلی آمپر ساعت
digikala.com |  منبع:دیجی کاال

گردآورنده:مهدی آقاجانی

معرفی گوشی ایسوس
zenfone2  با رم 4
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GT Racing 2 یک بازی فوق 
العاده زیبا و گرافیکی می باشد 

که برای اندروید منتشر شده 
است. این بازی ادامه نسخه 

اول این بازی می باشد و شاهد 
پیشرفت های بسیاری در آن 

می باشیم.
بهترین شبیه ساز مسابقات اتومبیل رانی: یکی 
از بهترین و غنی ترین بازی های اتومبیل رانی در 

اندروید.
– وجود ۶7 خودرو از کمپانی های معروف و معتبر 

دنیا
– وجود 13 مسیر جذاب و زیبا برای لذت بیشتر 

در مسابقات
– 30 تولید کننده اتومبیل: مرسدس بنز، 

فراری، دوج، نیسان و …
– تست رانندگی و دریافت گواهینامه در سطوح 

مختلف
– 28 چالش جدید در هر هفته به صورت متوالی

– مسابقات هفتگی و برنده شدن ماشین
احساس رانندگی بسیار عمیق

– فیزیک فوق العاده بازی به همراه جزئیات باال 
ماشین ها

– قابلیت تغییر شرایط آب و هوایی در هنگام 
بازی

– قابلیت انتخاب ۴ دوربین مختلف

گردآورنده:مهدی آقاجانی

لذت بیشتر هنگام بازی به صورت تک نفره
– مسابقه با شرکت کنندگان مختلف از سراسر 

دنیا و کسب بهترین رتبه
– عضویت در تیم های دیگر برای بدست آوردن 

پول بیشتر
– برای کنترل بهتر دستیار فرمان و ترمز را فعال 

کنید
– وجود آیتم های مختلف برای شخصی سازی 

ماشین ها
برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به 

ادامه مطلب مراجعه نمایید.
  

تغییرات نسخه جدید:
– اضافه شدن چالش ها و مسابقات بیشتر

– اضافه شدن ماشین های رویایی دیگر به بازی
– Berlinetta Ferrari F12 اضافه شد

– Italia 458 Ferrari اضافه شد
– BMW M2 اضافه شد

– S 300 Maserati اضافه شد
– و ویژگی های بی نظیر دیگر

androidkade.com | منبع:اندروید کده
http://goo.gl/0e4vMS :لینک دانلود

 The :2 GT Racing معرفی بازی
Real Car
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دومین محصول معرفی شده در کنفرانس 
دیشب اپل iOS 9 بود. این سیستم 

عامل نیز درست مانند سیستم عامل 
مخصوص دسکتاپ اپل بر بهبود قابلیت 
های نسخه قبلی تاکید داشته و خبری از 

تغییرات رادیکال ظاهری در آن نیست. از 
جمله موارد تغییر پیدا کرده در iOS 9 می 

توان به برنامه Note اشاره کرد که حاال 
قابلیت های جدیدی مانند نقاشی کشیدن 

 Passbook به آن اضافه شده. برنامه
 News به Newsstand و نیز Wallet به

تغییر نام داده اند. بخش Healthkit که 
 iOS پیش بینی می شد نقش پر رنگی در

9 داشته باشد حاال داده های بیشتری را 
ردیابی می کند که پرتو ماورای بنفش یکی 

از آنهاست. اگر از کاربران اپل باشید می 
دانید که iOS 8 و بروز رسانی های آن 

حجم زیادی روی دستگاه اشغال می کردند 
و باعث می شد بسیاری از کاربران قید آنها 

را بزنند. اما ظاهرا قرار است iOS 9 حجم 

کمتری را اشغال کند.
یکی از ویژگی های اضافه شده به 

 low power« سیستم عامل جدید
mode« نام دارد که به کمک آن می 

توانید سه ساعت به مدت زمان کارکرد 
باتری دستگاه اضافه کنید. همچنین به 
نسخه iPad این سیستم عامل، گزینه 

productivity option افزوده شده که در 
واقع همان قابلیت split screen است و 
کاربر می توان روی صفحه iPad دو پنجره 
به صورت همزمان داشته باشد. همچنین 

در iOS 9، دستیار صوتی اپل نیز هوشمند 
تر شده و حاال می تواند برای مثال 

تشخیص دهد چه زمانی کاربر وارد ماشین 
شده، قرار مالقات ها را به صورت خودکار 

وارد تقویم کند و از طریق بررسی ایمیل 
ها پیش بینی کند چه کسی قرار است 

امروز با کاربر تماس بگیرد. به عالوه، در 
iPad کیبورد جدید QuickType هم 
اضافه شده که به گفته اپل باعث می 

سیستم عامل ios 9  در راه 
 WWDC 2015 است

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی
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شود تایپ کردن و ویرایش متون روی این 
دستگاه سریع تر و بسیار راحت تر از قبل 

باشد. قرار است برای اولین بار، تسخه 
بتای عمومی برای iOS 9 نیز عرضه شود. 

به گفته اپل نسخه نهایی این سیستم 
عامل در پاییز در دسترس کاربران قرار 

خواهد گرفت.
sakhtafzarmag.com | سخت افزار

همان طور که در خبرهای منتشر شده در 
وب سایت سخت افزار خواندید، دیشب 
در کنفرانس اپل از iOS 9 رونمایی شد. 

قابلیت های جدیدی به سیستم عامل اپل 
اضافه شده که باعث می شود عده زیادی 

از کاربران تمایل داشته باشند دستگاه 
های خود را به این نسخه بروز رسانی 

دهند. اما یکی از سواالت مهمی که همیشه 
بعد از کنفرانس های اپل مطرح می شود 

آن است که چه دستگاه هایی بروزرسانی 

جدید را دریافت خواهند کرد. شاید 
بتوان همه مقاله را در یک جمله خالصه 

 iOS کرد: »همه دستگاه هایی که قبال از
 9 iOS 8 پشتیبانی می کردند حاال به

 iPad بروزرسانی خواهند شد«. این یعنی
iPad ،2 نسل سوم، iPad نسل چهارم، 

 iPad mini، 2 iPad Air ،iPad Air
 iPhone، 3 iPad mini، 2 ،iPad mini
 5c ،iPhone iPhone، 5 4s ،iPhone

 iPod و Plus 6 iPhone، 6 5s ،iPhone
touch نسل پنجم دستگاه هایی هستند 

که در آینده iOS 9 را دریافت خواهند 
کرد.

البته ارائه سیستم عامل جدید برای 
دستگاه های نسبتا قدیمی تری مانند 

iPad 2 و 4s iPhone کمی عجیب به نظر 
می رسد، اما بنا بر شایعات موجود، اپل 
 9 iOS قصد دارد نسخه ای سبک تر از

را برای این دستگاه ها ارائه کند. بدون 

چه دستگاه هایی ios 9   را 
دریافت می کنند؟
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شک این نسخه برخی از ویژگی های 
ورژن اصلی را نخواهد داشت اما به هر 

حال برای کاربران، بهتر از iOS 8 خواهد 
بود. این اتفاق می تواند باعث خوشحالی 

عده زیادی از کاربران دستگاه های اپل 
با پردازنده های A5 باشد، زیرا استفاده 

از iOS 8.3 روی این دستگاه ها باعث 
کند شدن و از بین رفتن جذابیت کار با 

دستگاه شده است. همچنین همان طور 
که گفته شد، این نسخه حجم کمتری را 

روی دستگاه اشغال می کند و ظاهرا فایلی 
1.3 گیگابایتی خواهد بود.

sakhtafzarmag.com | سخت افزار
از دیگر نکات مطرح شده در کنفرانس 

دیشب، برنامه HomeKit بود. پلتفرم 
جدید اپل برای خانه های هوشمند، 

مرزهای خود را گسترش داده است. این 
سیستم حاال می تواند مقدار نور ورودی 

از پنجره ها به داخل خانه را تنظیم کند، از 
سنسورهای حرکتی کمک گرفته و سیستم 
امنیتی خانه را نیز مدیریت نماید. در حال 

 Apple کامال متصل به Homekit حاضر
TV است اما به نظر می رسد به زودی این 

قید و بندها از بین خواهند رفت و می 
توانید به کمک iPhone یا iPad خانه 

هوشمندتان را در کنترل داشته باشید.
 

نباید فراموش کنیم که اپل در حال توسعه 
سیستم عامل مخصوص برای اتوموبیل 

ها هم هست. این سیستم عامل نیز در 
کنفرانس دیشب بروز رسانی های خود 
را دریافت کرد. مهم ترین نکته درباره 

تغییرات جدید آن است که CarPlay به 
تولیدکنندگان اتوموبیل اجازه می دهد 

برای کنترل ویژگی های خودروی خود 
برنامه های مخصوصی را طراحی کنند. 

به این ترتیب CarPlay تنها محدود به 
کارهای نظیر تنظیم دمای خودرو و یا نور 

داخل آن نخواهد بود و تولید کنندگان می 
توانند از آن در هر جایی از ماشین خود 

استفاده کنند.

carplay معرفی

Homekit و
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مطالبی که جدیدی که در نسخه بعد خواهید دید...

1-مصاحبه با وب مستران

2-آموزش کد نویسی

3-مطالب جدید تر و بیشتر

اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید و یا مقاله ای برای چاپ دارید به سایت ما به نشانی زیر مراجعه 
نمایید.

www.Ghalamzarin.ir
info@ghalamzarin.ir

5000130676

شما می توانید برای سفارش تبلیغات با قیمت 
مناسب در همه بخش هایمجله به سایت ما مراجعه 

کنید.

از شما ممنونیم که مجله ما را برای خواندن انتخاب کرده اید
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