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   آیا روشی وجود دارد که با استفاده از آن بتوان یک دوربین 
دیجیتال را به وب کم تبدیل کرد؟ من یک دوربین دیجیتال دستی 
دارم و دوست دارم در مواقعی از آن به عنوان وب کم استفاده کنم.
تقسیم  نوع  سه  به  می توان  کاربری  دید  از  را  دیجیتالی  •دوربین های 
دوربین  قابلیت  بر  عاوه  یعنی  هستند،  کم  وب  خود  که  کرد:دوربینهایی 
بودن، توانایی وب کم شدن مستقیم را دارا می باشند که طبعاً مشکلی ندارند.
اما مسئله ای که وجود دارد گروهی است که تنها دوربین دیجیتال هستند.
گروهی از این دوربین ها تنها دوربین دیجیتال عکسبرداری هستند. یعنی امکان 
فیلم برداری را دارا نیستند. این نوع دوربین های دیجیتال به هیچ وجه امکان 
وب کم شدن را دارا نیستند.اما گروه آخر دوربین های دیجیتالی هستند که عاوه 
بر قابلیت عکس برداری، قابلیت فیلم برداری کوتاه مدت و یا بلند مدت را دارا 
هستند. این نوع دوربین ها را می توانید به طریقی که به شما معرفی خواهیم 
کرد به عنوان یک Webcam با تمامی امکانات آن استفاده کنید.بدین منظور 
شما به یک کارت Capture (کارت TV) نیاز دارید. این کارت با قیمت کمی 

در بازار موجود است. استفاده اصلی این کارت برای مشاهده تلویزیون آنالوگ 
از طریق کامپیوتر است. عاوه بر این موضوع این نوع کارت ها، پس از نصب، 
یک سوکت مربوط به Video نیز دارند که به منظور وصل کردن فیش ویدئو 
و... استفاده می شود. اما نکته اینجاست که این نوع کارت در داخل ویندوز، به 
عنوان یک وب کم شناخته می شوند. یعنی شما می توانید پس از نصب این 
کارت، تصاویر پخش شده از تلویزیون خود را به دیگران به عنوان یک وب کم 
نشان دهید.اما به موضوع اصلی خود باز گردیم. دوربین های دیجیتال که قابلیت 
فیلم برداری دارند، همراه خود یک فیش مربوط به اتصال به تلویزیون و یا 
مانیتور را نیز دارا هستند. اکنون کافی است که یک سر این فیش را به دوربین 
و سر دیگر را به سوکت مربوط به ویدئو در کارت Capture وصل کنید.اکنون 
نرم افزار مربوط به کارت TV، دوربین شما را داخل مانیتور نمایش می دهد.در 
نتیجه به عنوان مثال در نرم افزار یاهو مسنجر کافی است در داخل صفحه چت، 
دکمه Webcam را بزنید. در نتیجه تصویر دوربین شما به عنوان وب کم برای 

طرف مقابل نمایان می شود.

لپ تاپی منحصر به فرد برای بازی دوستان

 Monitor: IPS LCD 13”

 Main Board:         

CPU: Intel Core i7 - 6600U
Memory: 16 GB DDR4

VGA: GeForce 940M DDR5
HDD: 512GB SSD

Weight:                
ODD:        
OS:      

KeyBoard:      

Mouse:         

Speaker:         

Printer:         

----

----

----

----

----

----

----

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

مذاکره با صداو سیما برای پخش ویدئوهای آنالین

معـاون وزیـر ارتباطـات از حل مشـکل پخش سـرویس هـای ویدئویی 
آنایـن کـه بـه دلیـل مخالفت سـازمان صدا و سـیما متوقف شـده بود 
خبـر داد. محمدجـواد آذری جهرمـی در مورد فعالیت شـرکت هایی که 
سـرویس ویدئـوی آنایـن ارائـه می کننـد و شـکایت سـازمان صدا و 
سـیما از یکی از این سـرویس دهندگان اظهار داشـت: بـه نمایندگی از 
وزیـر ارتباطـات مذاکراتـی با ریاسـت سـازمان صدا و سـیما داشـتیم تا 
بـه ایـن مقولـه رسـیدگی شـود. وی با بیـان این کـه موضـوع مربوطه 
بـه زمان مدیریت سـابق سـازمان صـدا و سـیما مربوط می شـد، ادامه 
داد: موضـوع بـر سـر شـکایتی بود کـه در مـورد اسـتفاده از محتواهای 
صـدا و سـیما بر روی یکی از سـایت هـای ویدئوهای آناین در کشـور 
پخـش مـی شـد. در ایـن رابطـه ریاسـت فعلـی سـازمان صدا و سـیما 
خیلـی شـفاف و بـاز بـا مسـئله برخـورد کردنـد و قـول دادنـد بـه ایـن 
مسـئله رسـیدگی کننـد. معـاون وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکـه دکتر 
علـی عسـکری نـگاه ایجابـی برای حـل ایـن مسـئله دارد، ادامـه داد: 
بـا توجـه بـه اینکه توسـعه سـرویس ویدئـوی آنایـن در جهـت ایجاد 
فضـا بـرای توسـعه شـبکه ملـی اطاعـات الزامـی اسـت، مقـرر شـد 
مشـکل سـرویس دهـی این شـرکت ها حـل شـود و نتیجـه مذاکرات 
صـورت گرفتـه با سـازمان صدا و سـیما مثبـت بود. مدیرعامل شـرکت 
ارتباطـات زیرسـاخت عنـوان کـرد: وزارت ارتباطـات در مـورد شـرکت 
هـای ارائـه دهنـده خدمـات ویدئـوی آنایـن نقشـی نـدارد و متولـی 
سـرویس های ویدئویـی در بخش ویدئوی درخواسـتی (VOD) وزارت 
ارشـاد و در حـوزه برودکسـتینگ، سـازمان صـدا و سـیما هسـتند اما از 
آنجایـی کـه این سـرویس ها در مقوله شـبکه ملـی اطاعـات از جمله 
سـرویس هـای کاربردی محسـوب می شـوند، وزارت ارتباطـات با دید 
حمایتـی بـه ایـن موضـوع نـگاه مـی کنـد و از ایـن رو بـرای تسـهیل 

خدمـات دهـی در این حـوزه ورود کرده اسـت. معـاون وزیـر ارتباطات 
گفـت: وزارت ارتباطـات وظیفـه ای بـرای ورود بـه مقررات گـذاری در 
حـوزه محتـوای آنایـن نـدارد و طبیعتـا ایـن موضـوع بایـد از طریـق 
مرکـز ملـی فضای مجازی و مشـارکت سـازمان صدا و سـیما و وزارت 
ارشـاد حـل شـود البتـه ما نیـز کمک مـی کنیم تا ایـن فرآیند تسـهیل 
شـود. آذری جهرمـی ارائـه سـرویس IPTV را ماننـد دیگـر سـرویس 
هـای ویدئویـی دانسـت کـه تکلیـف مقـررات گـذاری بـا آن مطابـق 
قانـون با سـازمان صدا و سـیما و وزارت ارشـاد اسـت و ادامـه داد: البته 
اختـاف نظرهایـی میـان این دو نهـاد در این حوزه وجـود دارد که این 
موضـوع بایـد در مرکـز ملـی فضای مجازی به شـور گذاشـته شـود تا 
راه حلـی  بـرای ارائه ایـن خدمات تدوین شـود. وی با انتقاد از شـرایط 
موجـود در ایـن حوزه که مانع سـرمایه گـذاری و ورود بخش خصوصی 
شـده اسـت، تاکید کـرد: این موضوع باعث ایجاد وقفه در رشـد شـبکه 
ملـی اطاعـات شـده اسـت و امیدواریـم با همدلـی بین ایـن مجموعه 
هـا ایـن اختافـات حـل شـود و مـا شـاهد رشـد محتـوای داخلـی در 
حـوزه ویدئـوی آنایـن باشـیم. آذری جهرمـی ادامـه داد: امـروزه در 
عرصـه اپراتورهـای موبایـل در دنیـا کـف میـزان ترافیـک ویدئویی به 
طـور متوسـط حدود ۶۰ درصد اسـت کـه در ایـران در بهترین شـرایط 
ترافیـک ویدئویـی در شـبکه حـدود ۱۰ درصـد را تشـکیل می دهـد. از 
آنجایـی کـه سـرویس هـای ویدئویـی در کشـور بـه شـدت پتانسـیل 
افزایـش دارد بایـد تصمیـم نهایـی بـرای  ارائـه ایـن خدمـات گرفتـه 
شـود تـا کیفیـت محتـوای داخلـی در حـوزه ویدئـو افزایـش یابـد. وی 
تاکیـد کـرد: امیدواریـم با حـل این مشـکل نقش بخـش خصوصی در 
ارائـه خدمـات محتوایی ویدئو تسـهیل و جایـگاه رگوالتـوری در حوزه 

محتـوای آناین مشـخص شـود.

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

ترکیب  یک  اینچی   ۱۳/5 تبدیل پذیر  لپ تاپ  این 
بی نظیر از طراحی زیبا و خاقانه درکنار سخت افزارهای 
نمایش  صفحه  کننده  متصل  لوالی  است.  قدرتمند 
به بدنه لپ تاپ به گونه ای طراحی شده که می توان 
صفحه  نمایش را از بدنه جدا کرد و مانند یک تبلت 
این  کم نظیر  نمایش  صفحه   گرفت.  دست  در  را  آن 
براق  روکش  و   IPS پنل با  لمسی  نوع  از  محصول 
در  با ۳۰۰۰  برابر  متفاوت  تصویری  وضوح  که  است 
باز  روکش،  بودن  براق  وجود  با  دارد.  پیکسل   ۲۰۰۰
هم این صفحه  نمایش زاویه دید باالیی دارد و حتی در 
محیط های خارجی هم می توان تصاویر را با شفافیت 
مدعی  مایکروسافت  کرد.  مشاهده  آن  روی  باالیی 
 MacBook از  برابر  دو   Surface Book که  است 
Pro اپل قوی تر است که البته پس از تست های انجام 

این  با  است.  رفته  سوال  زیر  ادعا  این  صحت  شده، 
از  یکی  را   Surface Book جرات به  می توان  حال 
نسل  کرد.  محسوب  ویندوزی  لپ تاپ های  بهترین 
ششم پردازنده های سری Core i5 و Core i۷ اینتل، 
حافظه داخلی SSD و 8 تا ۱۶ گیگابایت رم، از جمله 
عوامل قدرتمند بودن این دستگاه هستند. پردازشگر 
 Intel آنبرد  گزینه  دو  در  محصول  این  گرافیکی 
 Nvidia GeForce 5۲۰ بدون حافظه مجزا یا HD

GT9۴۰M با یک گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع 

GDDR5 موجود است. این مدل که در حال حاضر 
در بین تمامی مدل های Surface Book قوی ترین 
 Core i۷ نمونه محسوب می شود، با پردازنده مرکزی
حافظه  گیگابایت   5۱۲ گیگابایتی،   ۱۶ رم   ،۶۶۰۰U

داخلی SSD و پردازشگر گرافیکی مجزا ارائه می شود. 

لپتاپپیشنهادیهفتهپرسشوپاسخسختافزار


