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بخش فناوری 
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تازه های فناوری
 Quellگجت پوشیدنی برای از بین 

بردن درد!
بیشتر گجت های پوشیدنی تنها می توانند اطالعاتی 

را دریافت کرده و در اختیار کاربران قرار دهند و تنها 
مقدار کمی از آن ها مصارف پزشکی دارند.

:Quell گجت پوشیدنی
 

در سرتاسر جهان بسیاری از افراد هستند که از درد 
های مزمن رنج می برند که زندگی را برایشان سخت 
کرده. حاال محققین عصب شناسی دست به ساخت 
گجتی زده اند که به گفته ی آنان می تواند این درد 

های مزمن را برطرف سازد.

نحوه ی کار:
Quell به قسمت باالیی ساق پای شما متصل می 

شود و به مدت یک ساعت اعصاب بدن شما را 
تحریک می کند و این گونه بدون دارو و به شکل 

کامال طبیعی، سیگنال های درد را متوقف می کند. 
استفاده از این دستگاه باعث می شود که افراد 

خوابی بهتر داشته باشند و دردی بسیار کمتر نسبت 
به گذشته را احساس کنند.

این گجت از یک دستگاه الکترونیکی، بند ورزشی 
و الکترود هایی ساخته شده است که افراد پس از 
بستن آن به دور ماهیچه ی خود تنها کافیست یک 
دکمه را فشار دهند تا دستگاه کار خود را آغاز کند.

اگر بخواهیم نحوه ی کارکرد این دستگاه را بهتر 
شرح دهیم باید بگوییم که Quell به شکل ویژه 

ای بر روی اعصاب حسی تمرکز میکند و پالس هایی 
را به مغز می فرستد. سپس مغز پاسخی برای توقف 
سیگنال های درد به تمامی بدن می فرستد و پس 
از 1۵ دقیقه کم کم درد های شما کاهش پیدا می 

کند. 
ممکن است پس از پوشیدن این گجت احساس 

فشاری کم یا تکان های آرامی را در پای خود بکنید 
که عادی است.

این گجت با قیمت 2۵0 دالر در بهار امسال عرضه 
می شود.

توجه:
بهتر است قبل از استفاده از این گجت در مورد درد 

های خود به پزشک مراجعه کنید و با اجازه ی او از 
این گجت استفاده کنید. زیرا این گجت تنها درد 

شما تسکین می دهد ولی درمان نمی کند.درد خود 
نشان دهنده ی این است که مشکلی در بدن به 

وجود آمده است.
همچنین این مورد را هم در نظر داشته باشید که 

این محصول هنوز در بازار عرضه نشده است و نوع 
چینی و کپی برداری شده ی آن حتما زودتر از مدل 
اصلیش عرضه می شود که استفاده از آن مسلما 

مشکالتی را برای شما به وجود می آورد.

www.zoomtech.ir :منابع

گردآورنده:مهدی آقاجانی
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سریع ترین 

گرافیک ایسوس

ایسوس از سریعترین 
 GTX کارت گرافیک

980 به مناسبت 
بیستمین سالگرد 

فعالیت در این حوزه 
رونمایی کرد

 
روز گذشته مطلبی را برای 
شما منتشر کردیم که در 

آن به سوال ایسوس از 
کاربران اشاره شده بود 

مبنی بر اینکه کارت گرافیک 
 GTX جدیدی که از سری

980 معرفی خواهد شد، چه 
فرکانس هسته ای خواهد 

داشت. حاال امروز این شرکت 
به مناسبت بیستمین سال 

فعالیت در زمینه تولید 
کارت گرافیک از محصولی 

 GeForce GTX با عنوان
 20th Anniversary 980

gold edition رونمایی کرده 

که یک محصول بسیار زیبا از لحاظ 
طراحی و همینطور بسیار قوی از 

جنبه عملکرد می باشد. همانطورکه 
قبال اشاره شده بود انویدیا در 

کارت گرافیک GTX 980 از تراشه 
GM204 استفاده کرده که به 2048 

هسته کودا ، 128 واحد TMU و 
64 واحد ROP مجهز شده است. 

ایسوس در این محصول جدید 
که از 4 گیگابایت حافظه رم و رابط 

حافظه 256 بیتی بهره برده، فرکانس 
هسته را در حالت رفرنس بر روی 
1317 مگاهرتز و در حالت بوست 

بر روی 1431 مگاهرتز تنظیم کرده 
است که در مقایسه با مدل مرجع 
به طور چشمگیری باالتر می باشد. 
در اینجا تراشه GM204 نشان داد 

که قابلیت بسیار خوبی در زمینه 
اورکالک دارد.

 
اما با این حال ایسوس ترجیح داده 

تا به فرکانس حافظه دست نزد و 
بر روی همان مقدار 7 گیگاهرتز 

باقی بماند اما به خاطر استفاده از 

سیستم خنک کننده فوق 
العاده قوی در این محصول، 

اورکالک به فرکانس 8 
گیگاهرتز را بدون مشکل 

تضمین کرده است. این 
کارت گرافیک دارای برد 

مدار چاپی با طراحی بزرگتر 
از مدل رفرنس و کامال 

سفارشی که اختصاصی 
توسط مهندسان ایسوس 

ساخته شده، می باشد. این 
برد مدار چاپی دقیقا مشابه 

با نمونه استفاده شده در 
 GeForce کارت گرافیک

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی



7 ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کارwww.GhalamZarin.ir77ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کار

Platinum 980 GTX است 
که از 12 فاز تنظیم ولتاژ 

برای تراشه و 2 فاز هم برای 
حافظه بهره برده و در کنار 

فناوری DIGI Plus II و اجزاء 
بسیار باکیفیت، عملکردی 

خیره کننده را ارائه می دهد.

 برای راه اندازی این کارت 
گرافیک به دو عدد اتصال 
8 پین از منبع تغذیه نیاز 

است تا بتوان راندمان مصرفی 
نسبتا باالی 300 واتی آن را 

تامین کرد.
به منظور خنک کردن این 

کارت گرافیک، ایسوس از 
هیت سینک های متراکم 

آلومینیومی در داخل فریم 
اصلی استفاده کرده که 

دارای لبه های بلند و 

مخصوص می باشند. همینطور دو 
عدد فن 92 میلی متری در باالی این 

هیت سینک ها به خوبی از پس 
خنک کردن بر می آیند. بهره مندی 
هیت سینک ها از فناوری انحصاری 

DirectCU II باعث شده تا دفع 
حرارت از هسته مرکزی بوسیله 5 
لوله انتقال حرارتی ضخیم بسیار 

کارآمدتر باشد.
از لحاظ طراحی همانطورکه مشاهده 
می شود، رنگ های مشکی و طالیی 

جلوه خاصی به این محصول داده 
اند. لوگوی مخصوص بیستمین 

سالگرد که در کنار فن و پنل باالیی 
وجود دارد، می تواند همیشه یادآور 

این موضوع در ذهن خریداران 
باشد. نگهدارنده پشتی این کارت 
گرافیک با رنگ طالیی خود در کنار 
حفظ پایداری و بخشیدن استحکام 

و امنیت، به زیبایی ظاهری آن کمک 

بسیار زیادی نموده است.
 

خروجی های تصویر برای این 
 DVI-I ، کارت گرافیک شامل
 Display و سه عدد HDMI

Port می باشند. ایسوس 
هیچ صحبتی از قیمت این 

محصول جدید به میان 
نیاورده ولی مطمئنا رقم آن 

در محدوده 600 تا 650 دالر 
خواهد بود.

منبع:سخت افزار
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بخش کسب
                       و کار
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هفت نکته برای بازاریابی محصوالت از طریق اینترنت

 به قلم محمد حسین آقاجانی

1-سئوی باالی سایت:
شما با سئوی باالی سایت به راحتی می توانید 
مشتریان را از طریق موتور های جست وجو گر 

وارد سایت خود کنید و مشتریان بیشتری داشته 
باشید . وبا سئوی باال تر از رقیباها شما در فروش 

محصوالت خودتان موفق تر خواهید بود.پس سئوی 
سایت خود را جدی بگیرید.و از همین االن به فکر 

بهبود سئوی سایت خود باشید.
2-از شبکه های اجتماعی استفاده 

کنید:
شما شاهد این امرهستید که هر روز عده ی زیادی 

از مردم قسمتی از وقت خود را درون شبکه های 
اجتماعی صرف می کنند .پس شما صفحات فعال 
در شبکه های اجتماعی داشته باشید تا بتوانید 
محصوالت خود را خیلی سریع  به دیگران معرفی 

کنید و فروش بیشتری داشته باشید.وهمچنین می 
توانید اطالعیه ها ویا تخفیف های خود را راه تر بین 

مردم پخش کنید.
3- اینستاگرام را جدی بیگیرید:

اینستاگرام یک شبکه ی اجتماعی عکس و فیلم 
است که در سال 2010 راه اندازی شده این سرویس 

به سرعت محبوبیت خود را کسب کرد .که تا سال 
2014 تعداد کاربرانش به بیش از 300میلیون 

نفررسیده است .پس مکان خوبی برای تبلیغات 
است پس هرچه زود تر صفحه فعال انیستاگرام 

خود را راه اندازی کنید..
۴-شناسایی بازار هدف:

اول شما باید بدانید که محصول شما به چه ردهی 
سنی یا شغلی تعلق دارد که با توجه به این بازار 

هدف خود را پیداکنید.
ودر آن تبلغات کنید و محصوالت خود را در آن 

بفروشید .یکی از مهم ترین تکته های بازار یابی 
شناسایی بازار هدف است .

۵-مشتری مداری:
یکی از راه های جذب مشتری بیشتر مشتری مداری 

است که شما با محصول مرغوب و خدمات پس از 
فروش می توانید اعتماد مشتریان را جذب کنید. 

و این باعث می شود که مشتریان از شما تعریف 
کنند و خود مشتریان برای مشتری جمع می کنند و 

برعکس همین اگر  یک مشتری از شما ناراضی باشد 
بقیه کسانی را که از شما قصد خرید دارند را نیز 
منصرف می کنند .پس مشتریان را جدی بگیرید.
۶-استفاده از سایت های تبلیغاتی :

پیدا کردن سایت هایی مرتبط با محصوالت شما 
برای فروش کمی سخت است برای همین شما می 

توانید از سایت های تبلیغاتی استفاده کنید که در 
این سایت ها می توانید موضوعات تبلیغات خود را 
مشخص کنید و تبلیغات شما در سایت های مرتبط 

انتشارمی شود و بازدهی بیشتری دارد .
7- اطالعات محصول

اطالعات خرید را قابل مشاهده نگه دارید. به 
عنوان مثال وقتی که مشتری آیتمی را به سبد خرید 

خود اضافه کرد، جزئیات مربوطه مانند)قیمت، 
توضیحات، مالیات و حمل ونقل( برای او قابل 

مشاهده باشد.
به مشتری نقشه انجام کار را نمایش دهید. 

مشتریان می خواهند بدانند که در روند پرداخت در 
چه جایگاهی ایستاده اند. به عنوان مثال فهرست 

تعداد گام ها و مراحل کمک می کند تا سبدهای خرید 
رها شده کاهش پیدا کند، از آن جا که مشتریان 

می توانند روند پیشرفت خود را ببینند.
تجربه پرداخت برند: لوگو و رنگ خود را به هر 

صفحه از روند پرداخت برای افزایش اعتماد به نفس 
اضافه کنید.

نویسند مقاله محمد حسین آقاجانی
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نرخ بازگش
ROL سرمایه

هیچ شرکتی بدون نظارت بر کارایی تبلیغات 
نمی تواند به زنده بودن و باقی ماندن در فضای 

رقابتی دنیا امیدوار بماند. تعادل سرمایه ها و 
هزینه ها همواه تحت نرخ مشخصی امکان پذیر 

 Return است که به آن، نرخ بازگشت سرمایه یا
On investment می گوییم.

نرخ بازگشت سرمایه گذاری رایج ترین نسبت 
سودآوری است که با تقسیم سود حاصل بر 

هزینه های سرمایه گذاری محاسبه می شود و به 
عنوان یک درصد یا نسبت بیان می شود.

این نرخ معیاری است که سودآوری یک شرکت 
را محاسبه می کند، هر چه این شاخص یا نرخ 

بیشتر باشد شرکت توانسته از سرمایه اش بهتر 
استفاده کند و سودآوری خوبی داشته است.

هدف:
نرخ بازگشت سرمایه گذاری)ROI( در 

کسب وکار متریکی برای اندازه گیری است و 
به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا عملکرد 
سرمایه گذاری را ارزیابی و مقایسه کند. در 
هر دوره، نرخ بازگشت بدین معنی است که 

سرمایه گذاری انجام شود یا نه؟ نرخ بازگشت 
سرمایه گذاری ممکن است با اصطالحات دیگر از 

سود مالی محاسبه شود مانند بازگشت اجتماعی 
سرمایه گذاری)SROI( و غیره. عمده ترین 
کاربرد آن توجیه افزایش سرمایه و ترغیب 

سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در یک شرکت 

است.
فرمول محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه:

بنابراین اگر سود خالص خود را برابر 100000 دالر 
درنظر بگیریم و کل دارایی خود را 300000دالر 
نرخ بازگشت سرمایه گذاری شما 0.33 و یا 33 

درصد خواهد بود.
 )gain from investment( در فرمول فوق

اشاره به منافع حاصل از سرمایه گذاری ها 
دارد. بازگشت سرمایه گذاری به دلیل سادگی 

و تطبیق پذیری متریک بسیار محبوبی است. 
این به این معناست که اگر یک سرمایه گذاری 

ROI مثبت ندارد و یا اگر فرصت های دیگری با 
ROI باالتری وجود دارد پس آن سرمایه گذاری 

باید انجام نشود. بدیهی است که بسیاری از 
متغیرهای دیگر را نیز می توان به این ترکیب 

اضافه کرد، اما استفاده از فرمول باال ر 
تصمیم گیری بودجه های کلیدی بازاریابی کمک 

خواهد کرد.
ibazaryabi.com:منبع

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی



11 ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کارwww.GhalamZarin.ir1111ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کار

شرکت 

علی بابا
B2B علی بابا : داستان یک موفقیت

جک ما، موسس علی بابا، از اولین کسانی محسوب 
می شود که وب سایت تجارت الکترونیک را در چین 

راه اندازی کرده است.
وب برندینگ :  جک ما، موسس علی بابا، از 

اولین کسانی محسوب می شود که وب سایت 
تجارت الکترونیک را در چین راه اندازی کرده 

است. این سایت اولین بار در سال 1995 به نام 
Chinapages.com کار خود را شروع کرد. هدف 
این سایت، بیان لیستی از شرکت های فعال تجاری 

بود. طی 10 سال، جک ما، این سایت را به یکی از 
موفق ترین برند های بین المللی چینی تبدیل کرد. 
من چند هفته ای است در حال مطالعه تاریخچه علی 

بابا بودم، تا داستان به موفقیت رسیدن آنها را برای 
شما نیز بازگو کنم.

جذب افراد خارجی برای پیش بردن شرکت، بسیار 
مهم بود زیرا بر اساس گفته های »اریسمان« 

معاون بازاریابی علی بابا، در آن زمان، مردم چین 
تجربه مدیریتی بسیار کمی داشتند. علی بابا در 
بهترین زمان ممکن، به بازارهای جهانی راه پیدا 

کرد. این شرکت، بسیار هوشمندانه موقعیت بازار 
را تشخیص داد. در سال 2000، نفوذ اینترنت به 

چین تازه رشد پیدا کرده بود و حجم صادرات نیز با 
سرعت باالیی رو به افزایش بود. چین به تازگی به 
عنوان برترین تولید کننده جهان تبدیل شده بود. 

این به معنای رشد باالی تولید کنندگان ارزان قیمت 
و تهیه کنندگانی بود که به بازار چین) و سایر 

کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا( وارد 
شده بودند. در همین زمان، خریداران برای خرید 

از چین صف کشیده بودند، زیرا مالیات و هزینه 
های خرید از چین بسیار کم بود. اکثر داستان از 

خاطرات آقای پورتر برداشته شده است و ترجمه ای 
از کتاب اوست که نکات دیگری را از برداشت های 

من از مقاالت مختلف را نیز شامل می شود. دوستان 
زیادی از من می خواهند راهکار هایی جهت برند 

سازی اینترنتی وب سایت های B2B بنویسم و امید 
وارم این شروع خوبی برای این حوزه کاری باشد

B2B رشد یک تجارت

علی بابا در بازار درونی چین بسیار موفق بوده 
است. برای مثال در سال 2003، علی بابا برنامه 

Taobao)تائوبائو( را راه اندازی کرد. این برنامه 
امروزه بزرگترین فروشگاه اینترنتی برای مشتریان 

داخل چین است و بیش از 80 میلیون کاربر ثبت 
شده دارد. تائوبائو در کمتر از دو سال)قبل از 
 ،eBay 2005( توانست رقیب آمریکایی خود
پیشتاز قبلی بازار های مشتری به مشتری در 

چین را شکست دهد. به عالوه علی بابا، علی 
ماما)Alimama( را راه اندازی کرد، بزرگترین 
پلتفورم تبادل تبلیغات آنالین در چین است. 

alipay، نیز از پیشتازان خدمات پرداخت آنالین 
در چین محسوب می شود. در سال 2005، یاهو 

تمام نقل و انتقال مالی خود در آسیا را به علی بابا 
واگذارد کرد. این در حالی بود که شرکت یاهو 1 

گرد آورنده: محمد حسین آقاجانی
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بیلیون دالر ر ا به ازای 40 درصد از سهام علی بابا 
خریداری کرده بود.جک ما - موسس علی بابا

مدل تجاری اولیه علی بابا ساده بود؛ ایجاد پلتفورمی 
شبانه روزی برای آشنا کردن تهیه کنندگان به 

خریداران در سراسر جهان B2B . علی بابا از اول، نه 
تنها تهیه کنندگان چینی را به خریداران بین الملل 

ارتباط می داد، بلکه هدف او ارتباط دادن تمام وارد 
کنندگان و صادر کنندگان دنیا به یکدیگر بود. 

البته سایر وب سایت های B2B همیشه بیان می 
کنند که« شما نمی توانید یک شرکت بین الملل 

در چینی ایجاد کنید. زیرا این مسئله اصال منطقی 
نیست.« عالوه بر رقابت های شدید و وجود شک 

ها و ابهام ها، مدل جهانی که انتخاب شد، طوری 
بود که خریداران به طور مجانی از سایت استفاده 
می کردند، و تنها فروشندگان باید پول پرداخت 

می کردند. در ابتدا سواالت زیادی در مورد کشش 
پذیری این مدل جهانی بود. در حال حاضر بازار 

جهانی علی بابا بیش از 4.4 کاربر ثبت شده از 200 
کشور و منطقه متفاوت دارد. در سال 1999، دو 
دفتر اصلی در هنگ کنگ و آمریکا شروع به کار 
کردند. فعالیت های این دو مرکز بازاریابی برای 

جذب خریداران بود. در سال 2008، علی بابا دو 
دفتر را در تایوان و سویس نیز تأسیس کرده است. 

کارشناسان بازاریابی علی بابا در این دفاتر فعالیت 
می کنند. این بازاریاب ها در نمایشگاه های تجاری 

تایوان، اروپا، هنگ کنگ و آمریکا شرکت کرده و 
خریداران احتمالی علی بابا را افزایش می دهند.

بر خالف اکثر شرکت های اینترنتی دیگر، زبان هیچ 
مانعی برای علی بابا محسوب نمی شد. علی بابا از 
اول کار خود را با زبان انگلیسی شروع کرد. شما 
برای ثبت نام، تنها به زبان انگلیسی نیاز دارید. 

پورتر بیان می کند: »ما خوش شانس هستیم 
که بازار ما، وابسته به کشور نبوده و بین المللی 

است. عملکرد پایه علی بابا به صورت تنظیم کننده 
جلسات بوده است. این سایت، پلتفورمی موثر و 

ارزان ایجاد می کند که در آن فروشندگان در تمام 
دنیا)مخصوصا چین( می توانند خریداران خارجی 

مناسب را پیدا کرده و بالعکس. پورتر در سال 
2007، در مصاحبه ای با Radio86 در رابطه با رشد 

علی بابا چنین می گوید: »ما تازه در فاز آغازین 
کار هستیم. با توجه به رشد سریع اینترنت و 

تجارت بین المللی، افراد بیشتری در اینترنت فعالیت 
خواهند داشت، و جایگاه بسیار بیشتری برای رشد 

در 15 تا 20 سال آینده وجود خواهد داشت

B2C: بازگشت به چین
یا هو و علی بابا در تجارت B2Bسریعا بعد از انتقال 

 com. دفتر عملکردهای انگلیسی به آمریکا، شرکت
وارد شده و علی بابا تقریبا ورشکسته شد. تیم چین 
فهمید که نقل مکان به آمریکای گران قیمت، آن طور 

که برنامه ریزی شده بود، موفق نبود. پس تحوالت 
اساسی برای بقای شرکت شروع شد. این نشان می 

دهد اگرچه تصمیمات مهم باید توسط تیم بین الملل 
گرفته شوند، در واقعیت، قدرت هنوز در دست تیم 

چین است. یک COO جدید به نام ساویو کوان 
استخدام شد. کوان از مدیران اجرایی ارشد ژنرال 
الکترونیک بود. در ضمن تیمی از مهندسین گران 

قیمت شامل 30 تا 40 نفر در یک روز اخراج شدند. 
تقریبا افراد تمام تیم ها کاهش پیدا کرده بود و با 

انتقال دوباره عملکردهای انگلیسی به چینی، هزینه 
ها بسیار کاهش پیدا کرده بود. پورتر می گوید » 

ما سریعا با استراتژی B2C تطابق پیدا کردیم، یعنی 
»)Back To China(بازگشت به چین

بعد از عقب نشینی های فوری و وسیع، سیستم 
های مدیریتی و جداول سازمانی علی بابا، دوباره 

روی پا آمد. پورتر می گوید »او )ساویو کوان( یک 
چهار چوب درست کرد. تمامی ما انرژی کارآفرینی 

داشتیم و او باعث ثبات آن شد. او مطمئن شد که 
شرکت می تواند به بلوغ برسد.« در همین میان، 

معیارهای بیشتری برای کاهش هزینه ها بکار گرفته 
شد: بودجه بازاریابی به صفر رسید و تمرکز اصلی 
بر جذب تهیه کننده کنندگان از طریق صحبت های 

غیر رسمی بود. این جهت گیری استراتژیک، با هدف 
ایجاد در آمد در سریعترین زمان ممکن، باعث ساده 

شدن کارها شد، و حیطه تمرکز تنها بر چند تجارت 
کاهش پیدا کرد. در سال 2002، کاهش هزینه ها، 
اخراج کارمندان و محدود کردن استراتژی آنالین در 

نهایت موثر واقع شده و درآمدها روند رو به رشد 
گرفت

منبع:مجله اینترنتی برترین ها
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بخش کامپیوتر

و اینترنتی
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آموزش 

کد نویسی قسمت اول 
مدرس:رئوف نوشمهر

پیش گفتار:
اموزش برنامه نویسی در زمینه وب  به شاخه های 

مختلفی تقسیم می شود که شامل زبان های برنامه 
 html ; css ; java script ; jqery ; php:نویسی
my sql ,ajaks  ;می باشد که افراد عالقه مند به 

موضوع اینترنت با یاد گیری این زبان های برنامه 
نویسی می توانند سایت های جذابی را طراحی 

کنند از این رو به صورت تدریجی به اموزش زبان 
های برنامه نویسی جهت طراحی صفحات وب می 

پردازیم.
: )html( مقدمه برای اموزش

تاریخچه:
 زبان نشانه گذاری فرامتن )html( مخفف 

کلمه)Hyper Text Markup Language( زبان 
نشانه گذاری اصلی صفحات وب است که در سال 

1990 توسط تیم )برنرزلی( با عنوان روش نشانه 
گذاری صفحات معرفی شد به نحوی که با مرورگر 

قابل مشاهده باشند .
از سال 1990 نسخه های زیادی از این زبان برنامه 

نویسی وب معرفی شد که جدید ترین و معروف 
ترین ورژن ان در حال حاضر)html 5««(است.

معرفی)html5««(:در ژانویه 2008 کنسرسیوم 
جهانی وب، پیش نویس کار بر روی این نسخه را 

منتشر کرد؛ برخی از ویژگی های )»html5«( تعبیه 
عواملی برای صدا ،فیلم،گرافیک،ذخیره سازی داده 

سمت کاربر و وجود اسناد تعاملی هستند.
:)html(شروع کار با سند

Html یک زبان نشانه گذاری است و همه اجزا در

html در عالمت هایی تحت عنوان تگ)>/<،> <( 
قرار داده می شود.درhtml  هر تگ معنای خاص 

خود را داراست و با قرار دادن اجزا در تگ ها با توجه 
به مفهوم پیش فرض تگ در صفحه اطالعات خاص 

به کاربر اراعه می شود.الزم به ذکر است که برنامه 
نویسان مبتدی به یک ادیتور ساده جهت نوشتن 

کد های htmlدر ان احتیاج دارند که برای شروع 
کارnot padخود ویندوز  مناسب می باشد.برای 

این که  بتوان اسناد html  را در مرور گر مشاهده 
کرد  اگر که مطالب به زبان فارسی است ان را به 

)htm( کرده سپس با فرمت )8 )اینکودینگ-utf
یا)html(در مسیر مورد نظر save  نمایید.

:)»html«( ساختار یک سند
تمامی تگ ها در html بین یک تگ کلی تحت عنوان 

تگ>html/<و>html<  نوشته می شود: 
 

تگ HTMLدر بر گیرنده همه اجزای صفحه می 
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شود. همه تگ ها دارای ویژگی های عمومی می 
باشند ؛ برخی از ویژگی های تگ html  در شکل 

روبه رو به تصویر کشیده شده است.

تگ)head( نیز به صورت تگ باز و بسته نوشته 
می شود و در ان، عنوان یا سر فصلی را، که قبل از 

لود شدن صفحه میخواهیم به همراه ایکون نمایش 
داده شود درون این تگ قرار می دهیم.

 
از تگ )head( جهت قرار دادن پیوند)link( میان 

)java script(و)css( سایر اسناد مانند اسناد
و.... استفاده می شود که در قسمت لینک به ان 

می پردازیم.

نکته:تگ )>body/<و>body<( یکی از تگ هایی 
است که در صفحه وب بسیار مهم است و کد های 

ما همه در میان ان نوشته می شوند در غیر این 
صورت شناسایی ان برای مرورگر با مشکل مواجه 

می شود.
سرفصل ها و پاراگراف ها در صفحه:

 h6 تا h1 در تگ های ، html سر فصل ها در زبان
تعریف می شوند که هر یک در متور های جست و 

جوگر از اهمیت های متفاوتی برخوردار هستند.باید 
به این نکته توجه کرد که تگ های)h( به صورت 

تگ های باز و بسته می باشد و تگ h1 از درجه 
اهمیت بیشتری نسبت به سایر تگ های h برخوردار 

است و بیشتر کلمات مهم و سر فصل های مهم را که 
می خواهیم متور جست و جوگر ان هارا بیشتر مورد 

تاکید قرار دهد در تگ )h1( قرار می دهیم.
هر چه که از تگ )h1( به سمت تگ )h6( بیاییم هم 

فونت متن ما کوچک تر و هم درجه اهمیت ان در 
متور های جست و جوگرکمتر خواهد شد.

Heading1...........>h1/<Heading1>h1<    
Heading1...........>h2/<Heading2>h2<

Heading1...........>h3/<Heading3>h3<
Heading1...........>h4/<Heading4>h4<

Heading1...........>h5/<Heading5>H5<
Heading1...........>h6/<Heading6>H6<

:)p(تگ
تگ p یکی از تگ هایی است که در نوشتن متن 

مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت تگ های 
باز و بسته  نوشته می شود و هر چیزی که در این 

تگ نوشته شود تحت عنوان متن شناخته می شود 
و نباید برای سر فصل ها از ان استفاده کرد زیرا در 

رتبه سایت اثر سوء دارد.
تگ های تاکیدی :

سه تگ برای تاکید در html بیشتر از سایر تگ ها 
کاربرد دارد،این تگ ها برای مورد توجه قرار دادن 
کلمه های مهم یا متن های مهم استفاده می شود 

و در موارد بسیار می تواند سایت شما را در نتیجه 
های جست و جو قرار دهد و رنکینگ سایت را باال 

ببرد.
این تگ ها عبارتند از:

:)em(تگ
این تگ به صورت باز و بسته است که می توان 

متن را میان ان قرار داد وان را بست این تگ متن 
محصور را مورد تاکید قرار می دهد و ان را به حالت 

مورب به نمایش در می اورد.
:)strong(تگ

این تگ نیز مانند سایر تگ ها می باشد و متن 
یا پراگراف را مورد توجه بیشتری نسبت به سایر 

متون قرار می دهد و در html5 بیشترین سازگاری 
را با مرورگر ها دارد. این تگ نیز متن را نسبت به 
)b( تر می کند و جایگزین تگ )bold( سایر متون
در html5 شده است ولی این تگ نیز هنوز کاربرد 

دارد.
پایان فصل اول اموزش کد نویسی دوره اول 

.)html(
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گردآورنده:رئوف نوشمهر

سازنده: Ubisoft Sofia و تعدادی دیگر از استودیو 
Ubisoft های
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حالت بازی: تک نفره

AnvilNext :موتور بازی
——————————

سری Assassin’s Creed، در طی چند سال 
گذشته، به محبوبیت بسیار باالیی دست یافته 

است. در نتیجه این محبوبیت هم، این عنوان 
تبدیل به یک عنوان تجاری شده است و هر 

سال عرضه می شود. شرکت Ubisoft برخالف 
روال هر سال که تنها یک عنوان بزرگ از سری 

Assassin’s Creed عرضه می کرد، امسال دو 
عنوان را از این سری منتشر کرد. یکی برای نسل 

بعد )Assassin’s Creed Unity( و یکی هم 
 .)Assassin’s Creed Rogue( برای نسل قبل

 Assassin’s Creed در ادامه به نقد و بررسی
Rogue خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید…

اول از همه به داستان و تجزیه و تحلیل آن می 
پردازیم. سری فرقه اساسین در نسخ اولیه خود و 
با حضور الطایر و اتزیو، داستان و شخصیت پردازی 

نابی را ارائه می کرد که به تدریج رو به تکراری 
شدن گذاشت. داستان این نسخه نیز از همان روند 

قدیمی نبرد تمپالر ها و اساسین ها پیروی می کند 
ولی کشش هایی هم دارد که شما را تا آخر بازی با 

خود همراه نگه دارد.
]خطر لو رفتن داستان[

شخصیت تحت کنترل شما، ِشی پاتریک کورمک 
)Shay Patrick Cormac( نام دارد. ِشی در 

ابتدای بازی یک اساسین است و در نزد آکیلیس 
)معلم کانر در ACIII( خدمت می کند. در طول 

 Eden بازی او هم درگیر روند پیدا کردن قطعات
می شود و در این راه، با شخصیت های ACIV نظیر 
Adewale، که به نوعی فرمانده اصلی اساسین ها 

می باشد هم مالقات می کند. در ادامه ی داستان 
و بعد از مقدمه پردازی های اولیه و نشان دادن 

خصوصیات این شخصیت، هدف اصلی اساسین ها 
که دست یافتن به وسیله ای برای یافت قطعات 

Eden است را نشان می دهد. در این نسخه، 
با پیدا شدن یک مکعب و کتاب خاص و با کمک 

بنجامین فرانکلین و استفاده از رعد و برق، مکان 
تعدادی از قطعات Eden را بر روی زمین مشخص 

شده و اساسین ها به دنبال آن ها می روند.
شی به دنبال قطعه ای که در Lisbon، پایتخت 

پرتغال، قرار دارد رفته و عازم لیسبون می شود. او 
در حدود روز 1 نوامبر 17۵۵ در روز “عید مقدسان” 

)All Saints’ Day( به لیسبون می رسد و با باز 
کردن بخش های مختلفی از یکی از کلیسا های شهر، 
به معبد تمدن نخستین و قطعه Edenـی که در زیر 

آن قرار دارد دست می یابد. اما با برداشتن این 
قطعه، فاجعه ای روی می دهد. زلزله ای مهیب رخ 

داده و بخش اعظم _و شاید تقریبا همه ی_ لیسبون 
را با خاک یکسان می کند اما شی موفق به فرار به 

کشتی اش، Morrigan، شده و فرار می کند. جالب 
است بدانید که این رویداد در بازی، بر اساس یک 
رویداد واقعی در بازی قرار گرفته است.  واقعا در 
چنین روزی، یک زلزله مهیب به اندازه 8.۵ تا 9.0 

مقیاس بزرگای گشتاوری )مقیاسی برای اندازه گیری 
شدت زلزله( در لیسبون روی داده است و واقعا 
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تلفات بسیار زیادی بر جای گذاشته است.
اما بعد از این رویداد، شی که خود را مسئول این 

رویداد می داند، به اساسین ها معترض شده و 
آن ها را مسئول انجام این رویداد و شاید از نظر 

او، قتل عام می داند. سپس او طی اتفاقاتی سعی 
به فرار از گروه می کند ولی موفق به انجام این کار 
نشده و از روی یک صخره به پایین پرتاب می شود 
… بعد از این اتفاق، بازی از درون خانه افرادی که 

شی را نجات داده اند، ادامه پیدا می کند. این 
افراد، فرزند خود را که یک تمپالر بوده از دست 

داده اند و حال و بعد از طی اتفاقاتی، شی با افراد 
سرشناس تمپالر ها آشنا شده و به آن ها می 

پیوندد.

شی بعد از این، در پی خنثی کردن نقشه های 
اساسین ها و در نهایت کشتن آکیلیس است که 

البته در این میان با حوادث گوناگونی رو به رو 
خواهد شد که یکی از مهم ترین آن ها، آشنایی 

با Grand Master تمپالر ها … بله، گرند مستر 
 )Haytham Kenway( تمپالر ها یعنی هیثم کنوی

است.

اما جدا از ربط های مختلفی که این بازی به نسخ 
 AC دارد، ربط اساسی به AC آمریکای شمالی سری

Unity هم دارد که البته از ذکر آن امتناع می کنم 
تا خودتان با انجام بازی و اتمام آن به این ربط پی 

ببرید.
]پایان خطر لو رفتن داستان[

داستان بازی، هر طور که هست و به هر بهانه ای 
نظیر حضور شخصیت های تاریخی نظیر جیمز کوک 
و…، ارتباطات عمیق با نسخ قبلی و نسخه بعدی 

و…، شما را تا آخر پای خود نگاه خواهد داشت.
شخصیت پردازی شی نیز هر چند به هیچ وجه 

به الطایر و اتزیو نزدیک هم نمی شود اما در کل 
شخصیت پردازی نسبتا خوبی دارد و یک تیپ 

شخصیتی جدید در سری است. شخصیتی که صرفا 
به خاطر اعتقادات شخصی خودش و برداشت خوب 
و بد از نظر خودش، به یکی از این دو گروه خدمت 

می کند و به تقلید کورکورانه از آن ها نمی پردازد. 
به عالوه اولین بار است که در این سری از دید 

یک تمپالر به داستان نگاه می شود. در تمام نسخ 
این سری، ما تمپالر ها را به عنوان انسان های بدی 

می دیدیم که باید نابود شوند اما در این نسخه، 
دیدگاه تمپالر ها به اساسین ها نیز تا حدودی 

بررسی می شود تا به اصطالح، بازی صرفا یک طرفه 

به قاضی نرود. البته تمام این کار ها و تغییرات، 
همه برای بسط همان ایده کلی نبرد تمپالر ها با 

اساسین هاست و همچنان با همان داستان تکراری 
رو به رو هستیم اما این داستان هر چه که هست، 

می تواند شما را تا آخر به هر ترتیبی که شده، عالقه 
مند به دیدن پایان نگه دارد.

اما از داستان که فاصله بگیریم، به گیم پلی بازی 
می رسیم. گیم پلی بازی را می توان ورژن 2 و کامل 
تر Assassin’s Creed IV Black Flag دانست. 
سیستم اصلی بازی بر پایه گشت و گذار در خشکی 
و دریا است که نمونه آن را در ACIV دیده بودیم. 

سیستم کشتی رانی بازی، تقریبا همان سیستم 
قبلی است و موارد اندکی نظیر کوه های یخ، یخ های 

سطحی آب و… به آن اضافه شده اند تا کمی بر 
تنوع آن بیافزایند. کوه های یخ با برخورد گلوله ی 
توپ کشتی شما، Morrigan، به آنها سقوط کرده 

و یک موج بزرگ ایجاد می کنند که می تواند کشتی 
های کوچک را غرق کند. یخ های سطحی آب هم 

صرفا نقش کم کردن سرعت را دارند که با یخ شکن 
کشتی از بین می روند. در زمینه سالح های کشتی 

نیز تنها تغییر مواد آتش زا، جایگزین بشکه های 
مواد منفجره شده اند و به نظر من، کاربرد بیش تری 

نسبت به آن بشکه ها دارند.
نتیجه گیری نهایی:

Assassin’s Creed Rogue به عنوان یک بازی 
بدون در نظر گرفتن نسخ قبلی، یک بازی کامل و 

خوب است و می تواند شما را مدت ها سرگرم کند. 
بدون شک اگر بدون در نظر گرفتن نسخه قبلی به 
این عنوان نگاه کنیم، آن را شایسته نمرات 90 و یا 
حتی 9۵ می یابیم. اما مساله اصلی، همین شباهت 
 Assassin’s Creed IV بسیار زیاد این عنوان به
Black Flag است که از ارزش آن کم می کند. در 

کل، اگر از Black Flag خوشتان آمد و هنوز هم 
دلتان می خواهد دریانوردی را در این سری تجربه 

کنید و یا اگر هنوز اصال Black Flag را بازی نکرده 
اید، این عنوان می تواند شما را راضی کند و در غیر 
این صورت و اگر حوصله ی تان از Black Flag سر 

رفته است، احتماال نتوانید از این عنوان در حال 
حاضر لذت کافی را ببرید و شاید در گذر زمان، 

بتوان از این عنوان، لذت بیش تری برد
منبع:گیم فا
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نقد و بررسی 
مک بوک جدید

 Spring Forward ماه گذشته اپل در مراسم
خود، عالوه بر معرفی ساعت هوشمند اپل واچ، یک 

محصول جدید نیز معرفی کرد؛ محصولی که بسیاری 
آن را قدمی بزرگ در نسل جدید مک بوک ها 

دانستند. اگر از کاربران محصوالت اپل باشید، قطعا 
با مک بوک ایر آشنا هستید. اپل برای گرفتن بازار 

لپ تاپ های کم وزن با کارایی باال، مک بوک ایر را 
تولید کرد و حاال در ادامه این نسل از مک بوک ها 
به تولید مک بوک 12اینچی رتینا روی آورده است؛ 

مک بوکی که می توان آن را کامل ترین مک بوک 
سبک وزن اپل دانست.

طراحی مک بوک جدید اپل به گونه ای است که 
بسیار نازک بوده و حتی تیم کوک در مراسم معرفی 

آن به شوخی به حضار گفت: »آیا این مک بوک را 
می بینید؟ به نظر من حتی دیده هم نمی شود« که 

اشاره به نازکی این مک بوک داشت، اما این مک 
بوک در مقابل خود چه رقبای ویندوزی دارد؟ شاید 

بتوان آخرین لپ تاپ اپل را با
لنوو یوگا 3 و دل XPS 13 مقایسه کرد.

صفحه نمایش
صفحه نمایش مک بوک جدید اپل 12 اینچی بوده و 
آن را به یک گزینه بسیار مناسب برای حمل و نقل 

تبدیل کرده است. رزولوشن این صفحه نمایش 
230۴ در 1۴۴0 بوده که در نوع خود بی نظیر است. 
برای این که این مساله را متوجه شویم شاید بهتر 

باشد آن را با لپ تاپ های هم رده خود مقایسه 
کنیم. معموال لپ تاپ هایی در این اندازه رزولوشنی 

حدود 13۶۶ در 7۶8 دارند که همین نشان 
می دهد فاصله بسیاری بین صفحه نمایش باریک 

و 0.88میلی متری مک بوک با دیگر لپ تاپ ها وجود 
دارد. صفحه نمایش نسبتا کوچک این مک بوک 

باعث شده وزن آن بسیار سبک و تنها یک کیلوگرم 
باشد که در نوع خود بی نظیر است. مک بوک جدید 
فقط 13.1 میلی متر ضخامت دارد و مصرف انرژی آن 

نیز 30 درصد از نسخه قبلی صفحه نمایش مک بوک 

کمتر است.
اما در مقایسه با مک بوک اپل می توان لپ تاپ 

دل XPS 13 را قرار داد که صفحه نمایش 13.3 
اینچی آن رزولوشنی برابر با 3200 در 1800 دارد. 
تراکم پیکسلی این لپ تاپ 27۶ پیکسل در اینچ 

بوده و به طور کلی شاهد 5.7 میلیون پیکسل در 
صفحه نمایش این لپ تاپ هستیم. این اعداد روی 
کاغذ برتری لپ تاپ دل را نسبت به مک بوک نشان 

می دهد اما کاربران بر این اذعان کرده اند صفحه 
نمایش مک بوک چیزی از صفحه نمایش لپ تاپ 

دل کم ندارد. دیگر رقیب مک بوک، لنوو یوگا پرو 
3 است که از لحاظ سخت افزاری شبیه لپ تاپ دل 

است.
پردازنده و باتری

اپل در یک اقدام جالب، بخش اعظمی از فضای 
مک بوک خود را به باتری اختصاص داده، اما این 

موضوع چگونه اتفاق افتاده است؟ اپل در مک بوک 
جدید خود پردازنده و مادربرد را ۶7 درصد کوچک تر 

کرده که در نوع خود بی نظیر است. اپل در این 
 Core مک بوک از پردازنده نسل پنجم اینتل یعنی

M بهره برده که مصرف بسیار پایینی دارد و در 
نتیجه عالوه بر فضای کمی که مادربرد اپل اشغال 

می کند، با کاهش فضای فیزیکی، حجم باتری را 
افزایش داده است. باتری مک بوک اپل قادر است تا 

9ساعت شما را در وبگردی هایتان همراه کند. شما 
با یک بار شارژ می توانید تا ده ساعت روی مک بوک 
فیلم تماشا کرده و از آن لذت ببرید، اما چرا اپل از 

پردازنده Core M استفاده کرده است؟
معماری این پردازنده به گونه ای است که مصرف آن 
بسیار پایین بوده و ضخامت آن نیز بسیار کم است 

و باعث می شود شرکت ها بتوانند لپ تاپ های بسیار 
نازک و با قابلیت حمل و نقل باال را تولید کنند. در 

مقایسه  با لپ تاپ های ویندوزی که از این پردازنده 
بهره برده اند مانند لنوو یوگا پرو 3 شاید به این 

نتیجه برسیم که این پردازنده، ضعیف است و در 

گردآورنده:رئوف نوشمهر



19 ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کارwww.GhalamZarin.ir1919ماهنامه فناوری اطالعات و کسب کار

بسیاری از کار ها نمی تواند شما را همراهی کند. این 
تجربه ای است که کاربران روی لپ تاپ های ویندوزی 

با این پردازنده داشته اند. اینجاست که سیستم 
عامل مک به داد مک بوک رسیده و مصرف پایین 
منابع با این سیستم عامل باعث می شود کاربران 

تجربه بسیار بهتری از کار با این پردازنده روی 
مک بوک داشته باشند.

اپل با این که رزولوشن صفحه نمایش خود را نسبت 
به مک بوک ایر نسخه قبل بسیار باال تر برده، اما در 

عین حال مصرف باتری خود را کاهش داده است. 
مک بوک جدید دارای باتری 39.7 وات ساعتی بوده 

و در مقابل آن رقبایی نظیر دل XPS 13 با باتری ۵2 
 Spectre وات ساعتی و لپ تاپ جدید اچ پی یعنی

x360 قرار دارد که باتری ۵۶ وات ساعتی دارد. 
اپل ادعا می کند که به دلیل مصرف پایین تر، شما را 
ساعات بیشتری همراهی خواهد کرد و از بابت باتری 

نگرانی نخواهید داشت.
درگاه

اپل مجبور شده برای این که ضخامت مک بوک را 
کاهش دهد همه درگاه های رایج نظیر USB و... را 

از روی مک بوک حذف کند. مک بوک جدید فقط دو 
درگاه دارد. یک درگاه برای شارژر مک بوک  و درگاه 

دیگر که جک خروجی هدفون است، اما اگر بخواهید 
روی مک بوک جدید یک فلش با پورت USB متصل 
کنید چه باید کرد؟ اپل روی مک بوک جدید خود از 

فناوری فوق العاده USB-C بهره برده است. این 
فناوری عالوه بر این که به کاربر کمک می کند از 

طریق آن دستگاه خود را شارژ کند، کمک می کند 
 USB، HDMI به وسیله یک تبدیل پورت هایی نظیر

و... را در اختیارتان قرار دهد. در واقع تبادل 
اطالعات نیز از طریق   همان پورتی خواهد بود که شما 

مک بوک را با آن شارژ می کنید؛ تبادلی که سرعت 
انتقال بسیار باالیی خواهد داشت. سرعتی حدود 

ده گیگابیت بر ثانیه که در نوع خود بی نظیر است. 
شما برای دسترسی به این پورت ها باید تبدیل 79 
دالری اپل را بخرید. بسیاری این را یک نقطه ضعف 

برای اپل می دانند که کاربر باید 79 دالر اضافه بر 
قیمت مک بوک پرداخت

کند و اپل باید این تبدیل را به صورت پیش فرض 
روی مک بوک قرار دهد. البته این را نیز نباید 

فراموش کرد اگر فقط به پورت یو.اس.بی نیاز 
دارید، می توانید با خرید یک تبدیل 19 دالری نیاز 

خود را برطرف کنید.
قیمت

به طور کلی همیشه قیمت محصوالت اپل از 

محصوالت هم رده خود از شرکت های دیگر گران تر 
است و این در مورد مک بوک نیز صدق می کند. 

مک بوک های جدید اپل در دو مدل مختلف و با دو 
قیمت متفاوت عرضه شده است. مدل اول که 

پردازنده 1.1 گیگاهرتزی داشته و حافظه داخلی آن 
2۵۶ گیگ است، 1299 دالر بوده و مدل دوم که 
پردازنده 1.2 گیگاهرتزی داشته و حافظه داخلی 

۵12 گیگابایتی دارد، 1۵99 دالر است. این قیمت ها 
تقریبا دو برابر قیمت لپ تاپ های هم رده با مک بوک 

است و به نوعی شما پول زیادی را بابت برند اپل 
و طراحی خاص این محصول پرداخت می کنید. در 
این رنج سخت افزاری، لپ تاپ های ویندوزی نظیر 

لپ تاپ Zenbook UX305 ایسوس قرار دارد که 
قیمت آن ۶99 دالر است. اما اگر قصد خرید مک بوک 

را دارید از قیمت آن ناامید نشوید؛ زیرا لپ تاپ 
 13 Dell XPS ویندوزی هم رده با مک بوک یعنی
که پردازنده Core i5 داشته و رزولوشن صفحه 

نمایش باالتری نسبت به مک بوک دارد، 1300 دالر 
است. دیگر انتخابی که شما در این رده و این قیمت 
می توانید داشته باشید HP Spectre x360 است 

که پردازنده قدرتمند Core i7 داشته و با 2۵۶ 
مگابایت حافظه داخلی SSD و رم هشت گیگابایتی 
بسیاری از نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری شما را 
برطرف می کند. قیمت این لپ تاپ جدید اچ پی 11۵0 

دالر است.
نتیجه گیری

مک بوک جدید اپل طراحی فوق العاده ای دارد و باتری 
آن نیز در مقابل با رقبایی نظیر XPS 13 و یوگا پرو 

3 یک باتری قوی محسوب می شود. اگر به دنبال یک 
لپ تاپ سبک وزن با طراحی فوق العاده اپل و سیستم 
عامل مک باشید قطعا مک بوک جدید انتخاب مناسبی 

برای شما محسوب می شود. البته این را فراموش 
نکنید تجربه خرید رنگ طالیی مک بوک جدید 

می تواند تجربه منحصر به فردی برای کاربر محسوب 
شود. اگر تفاوت قیمت مک بوک با دیگر لپ تاپ های 

ویندوزی برای شما اهمیت دارد، دو مدل ویندوزی 
که به آنها اشاره کردیم، جایگزین های خوبی برای 
کاربرانی که لپ تاپ خود را همیشه با خود همراه 

دارند، محسوب می شود.
منبع:جام جم نشریات
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بخش 
اسمارت فون ها
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معرفی گوشی
S6

با عرض سالم وخسنه نباشید 
در این شماره ی ماهنامه ی می خواهیم  به  معرفی 

تلفن همراه  samsung Galaxy S6   بپردازیم.
کهکشانی های سامسونگ همیشه جزو پرفروش ترین 

گوشی های هوشمند دنیا بوده اند، ولی طراحی 
تکراری و کیفیت ساخت نه چندان مناسب آن ها 

باعث شد تا فرصت کافی برای عرض اندام دیگر 
رقبا شکل گیرد. اما امسال شاهد یک کهکشانی 

متفاوت از سامسونگ هستیم، گوشی هوشمندی 
که این بار نه تنها از نظر سخت افزاری فوق العاده 
است، بلکه کیفیت ساخت و طراحی آن نیز فراتر 

از انتظارها شده و حاال شاهد یک گوشی تمام عیار 
و خواستنی از سامسونگ هستیم.در ادامه با ما 

همراه باشید.
طراحی ظاهری

طراحی زیبا به همراه کیفیت ساخت عالی ارمغان 
تغییر در استراتژی

سامسونگ همواره سخت افزار قوی و نرم افزار پر 
امکانات را به عنوان فاکتورهای اصلی برتری خود 

نسبت به سایر گوشی های هوشمند موجود در بازار 
به رخ می کشید. برای طراحی هم الهام از طبیعت 

شعار داده می شد، الهام از طبیعت در بدنه ای 
پالستیکی، بدنه  ای پالستیکی که نه تنها برعلیه ی 
طبیعت بود بلکه تمام سخت افزار قدرتمند گوشی 

را نیز به چالش می کشید. سامسونگ سرانجام پس 
از سال ها مقاومت در برابر رویه ی رو به رشد بازار، 
از خواب زمستانی خود برخواست و به این مهم پی 

برد که مشخصه های فنی روی کاغذ تا زمانی که 
از دریچه ی چشم مشتری به دل او راه پیدا نکند 

تاثیرگذار نخواهند بود.
زبان طراحی به کار رفته در گلکسی اس 6 نمایانگر 

مهندسی کامل دستگاه است. تردیدی نیست 
که اغلب قطعات داخلی به شکلی کامال جدید 

جایگذاری شده اند تا جزئیات خاصی در طراحی نهایی 
امکان پذیر باشد. جزئیات در ساخت این دستگاه 

به بهترین شکل رعایت شده اند که موجب می شود 
بدون آنکه دلیل اصلی را درک کنید، احساس بسیار 

بهتری نسبت به گلکسی اس 6 داشته باشیم.
نمایشگر

صفحه نمایش بی نقص با باالترین کیفیت تصویر
نمایشگر گلکسی اس 6 شایسته ی تحسین است. 

سامسونگ آنچنان بر فناوری امولد پافشاری کرد 
که اکنون در گلکسی اس 6 کوچک ترین نقصی را 

نمی توان به آن وارد دانست. کیفیت تصویری که 
در پرچمدار امسال سامسونگ شاهد آن هستیم، 
توصیف نشدنی و درعین حال خارق العاده است.  

نمایشگر 5.1 اینچی گلکسی اس 6 از رزولوشن 
فوق العاده ی QHD بهره می برد که منجر به ارائه ی 

تراکم 577 پیکسل بر اینچ خواهد شد. هرچه 
تالش کنید پیکسل های این نمایشگر را از فاصله ی 
بسیار نزدیک نیز از یکدیگر تشخیص دهید، ناکام 

خواهید ماند. اینکه آیا چنین چگالی پیکسلی بر 
روی نمایشگرهای موبایل کاربردی خواهد بود یا خیر 
همچنان محل بحث است؛ اما تا زمانی که عمر باتری 
دستگاه تحت تأثیر قرار نگیرد، تنها می توان از این 

مساله لذت برد.
سنسور اثر انگشت

سنسور اثر انگشت در گلکسی اس ۶ نیز همچون 
نسل قبل با دکمه ی فیزیکی هوم یکپارچه شده 

است. اما خوشبختانه سامسونگ این بار از سنسور 
جدیدی بهره برده است که برای استفاده از آن 

نیازی به کشیدن انگشت بر روی دکمه نیست و 
همچون آیفون، تنها کافی است تا انگشت خود را 
بر روی دکمه قرار داده و کمی فشار دهید تا اثر 

انگشت اسکن شده و مجوز ورود صادر شود. این 
سنسور به مراتب سریع تر و دقیق تر از نسل قبلی 

عمل می کند و حاال می توان از آن به عنوان یک 
قابلیت کاربردی یاد کرد. این سنسور از نظر سرعت 
و عملکرد در سطح همتای آیفونی خود قرار می گیرد. 
سامسونگ APIهای مربوط به این سنسور را نیز در 

گردآورنده:مهدی آقاجانی
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اختیار توسعه دهندگان قرار داده است تا بتوانند 
از آن در اپلیکیشن های خود بهره ببرند. در حال 

حاضر از این سنسور می توانید برای باز کردن قفل 
گوشی یا اجرای اپلیکیشنی خاص بهره ببرید. مثال 

می توانید یکی از انگشت های خود را به اپلیکیشنی 
خاص اختصاص دهید تا اگر قفل گوشی را با آن باز 
کردید، اپلیکیشن مورد نظرتان اجرا شود. عالوه بر 
این می توان از سنسور برای ورود به وب سایت های 

مورد نظر خود بهره برد. در این حالت نام کاربری 
و رمز عبور شما به اثر انگشت تان اختصاص داده 

می شود و با اثر انگشت می توان در وب سایت مورد 
نظر الگین کرد.

دوربین
دوربین همیشه یکی از نقاط قوت گوشی های 

هوشمند سامسونگ بوده است. گلکسی اس 
۶ نیز از این قاعده مستثنی نیست. سامسونگ 

در پرچمدار جدید خود از سنسور 1۶ مگاپیکسلی 
IMX240 ساخت سونی با دیافراگم f/1.9 در کنار 

لرزش گیر اپتیکال بهره گرفته است. این سنسور در 
گلکسی نوت ۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته بود اما 

لنز بکار رفته در گلکسی اس ۶ از دیافراگم بازتری 
بهره می برد و از این رو نور بیشتری را جذب سنسور 

کرده و از طرفی در عکس های مایکرو نیز عمق 
بیشتری را در تصاویر ایجاد می کند.

 عمر باتری
گلکسی اس ۶ از یک باتری 2.۵۵0 میلی آمپر ساعتی 
بهره می برد. برخالف پرچمداران پیشین سامسونگ 

خبری از امکان باز کردن پشت گوشی و تعویض 
باتری نیست و از این رو کاربرانی که برای حل مشکل 

باتری، یک باتری تعویضی را همیشه در جیب خود 
داشتند، باید این روش را کنار بگذارند. با توجه به 
 ،QHD استفاده از یک صفحه ی نمایش با رزولوشن

قرارگرفتن یک باتری با ظرفیت 2۵۵0 میلی آمپر 
ساعت کم به نظر می رسد، اما تراشه ی 1۴ نانومتری 
اکسینوس 7420 قادر است علی رغم ارائه ی قدرت 
سخت افزاری باال، مصرف بهینه ای داشته باشد. در 
آزمایش هایی که در زومیت انجام دادیم در پخش 

ویدیو HD پشت سر هم، گلسی اس ۶ نزدیک به 10 
ساعت دوام آورد. در وب گردی با وای فای یا 4G نیز 

این تلفن حدود 9 ساعت دوام می آورد.
جمع بندی

گلکسی اس ۶ زیباترین و خوش ساخت ترین گوشی 
هوشمند سامسونگ است. صفحه نمایش آن 

خارق العاده  است، طراحی آن دوست داشتنی است، 
فوق العاده سریع و قوی است، کیفیت ساختش 

بسیار خوبی دارد و دوربین  پشت و جلوی آن عالی 
عمل می کند. اما بدنه ی ۶.8 میلی متر این گوشی 

باعث شده است تا باتری به اندازه ی دیگر قطعات 
این گوشی قوی نباشد. با این حال باتری دستگاه 
نیز یک روز را دوام می آورد. برآمدگی دوربین در 

پشت دستگاه هم کمی طراحی شیک و زیبای پشت 
دستگاه را کاهش داده است اما با تمام این ها شک 
نکنید که اس 6 یکی از بهترین گوشی های هوشمنِد 

بازار است و قطعا سامسونگ را مجددا به بازی 
می گرداند.

نقاط قوت
• بدنه ی باریک، طراحی زیبا

•کیفیت ساخت باال
•دوربین بسیار خوب

•صفحه نمایش فوق العاده باکیفیت
•قدرت و بازده بسیار باال

نقاط ضعف
•غیرقابل تعویض بودن باتری و نبود درگاه حافظه

•برآمدگی دوربین در پشت دستگاه
مشخصات:

مشخصات کلی :یک سیم کارته - قطع سیم کارت: 
سایز نانو )8.8 × 12.3 میلی متر( - وزن : 138 گرم

 Chipset Quad-core 7420 Exynosپردازنده
 Quad-core Cortex-A57 & Cortex-A53

CPU : صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی 
خازنی - سایز صفحه نمایش5.1 اینچ - دارای 
رزولوشن Quad HD × 1440 2560 - تراکم 

پیکسلی: 577 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 
میلیون رنگحافظه:حافظه داخلی 32768 مگابایت - 

حافظه رم 3072 مگابایت
 :- 4G - GPRS - 3G:شبکه های ارتباطی
قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - 

GPS - بلوتوث - NFCدوربین16.0: مگاپیکسل 
- فوکوس اتوماتیک - فالش - دوربین مکالمه 

ویدئویی -صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
 5.0 Android امکانات نرم افزاری:سیستم عامل

Lollipop - پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای 
PDF مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای

سایر مشخصات:قطب نما - باتری 2550 میلی آمپر 
ساعت

منبع:دیجیکاال و زومیت
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بازی  تمرکز
aa

: aa بازی
این بازی بر روی دو سیستم عامل های اندروید 
و ios امتحان خود را پس داده است. این بازی 

باعث ایجاد تمرکز فراوانی و افزایش دقت و 
سرعت عمل می شود . بازی aa  دارای مراحل 

فراوان و جذاب که خسته کننده و تکراری 
نیست. از ویژگی های بازی aa این است که با 

اتصال به اینترنت و کسب مدال های بیشتر 
می توانید این بازی را به صورت آنالین بازی 

کنید و با دیگر بازیکنان سراسر جهان به رقابت 
بپردازید. این بازی با ظاهری دلنشین و ساده اما 

کاربردی حتما شمارا راضی می کند. بازی aa  را 
از سایت های معتبر دانلود کرده و از بازی کردن 

با آن لذت ببرید. 
رونداین بازی این گونه است که که توپ 

هایی که در اختیار شما گذاشته شده است را به 
سمت توپ گردان وسط پرتاب کنید به توری که 

به توپ های دیگر برخورد نکند . در وحله اول 
این یک کار ساده به نظر می رسد اما این گونه 

نیست با گذشت چند مرحله سرعت گردش گوی 
وسط زیاد می شود و به شما توپ های بیشتری 
می دهد .برای همین این بازی به تمرکز زیادی 

نیاز دارد.

نویسنده:مهدی آقاجانی
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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

برای تبلیغات در مجله در پایان بخش ها و در اول 
بخش ها و در بخش معرفی شرکت می توانید به 

سایت ما مراجعه کنید.

از شما ممنونیم که مجله ما را برای خواندن انتخاب کرده اید
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مطالبی که جدیدی که در نسخه بعد خواهید دید...


