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از این پس نســخه رومیزی گوگل کروم در سیســتم 
عامــل ویندوز ۱0 وجود نخواهد داشــت. بنابر اعالم 
شــرکت مایکروســافت، ویندوز ۱0 به کاربران اجازه 
می دهد فقط برنامه های کاربردی که در فروشــگاه 

ویندوز توزیع شده است، نصب کنند.

نوید	مایکروسافت	به	توسعه	دهندگان	

تنهــا در صورتــی نســخه رومیــزی برنامه هــای 
کاربردی در فروشــگاه ویندوز اســتفاده می شــوند 
 که به بســته ای قابــل ارائه در این فروشــگاه به نام

Desktop Bridge تبدیل شوند. به عنوان مثال نسخه 

تبدیل یافته آفیس ۲0۱6 ویژه دسکتاپ در فروشگاه 
ویندوز ارائه می شود. مایکروسافت به توسعه دهندگان 
نــرم افزارهای رومیزی این نوید را داده اســت که با 
تبدیل برنامه های خود به فروشــگاه ویندوز بپیوندند. 
در همین راستا نسخه دســکتاپ مرورگرهای کروم، 
فایرفاکس، اپرا امکان ورود به این فروشــگاه را دارند.

امنیت،	شرط	دیگر	

شرط دیگر ارائه برنامه های کاربردی در فروشگاه ویندوز 
این است که امنیت کاربران، دستگاه ها و سیستم های 
مرتبط را به خطر نینــدازد. همچنین نرم افزارهایی که 
وب را مرور می کنند باید از طریق موتور جاوا اسکریپت 
و HTML در بســتر ویندوز این کار را انجام دهند. این 
محدودیت فقط منحصر به ویندوز ۱0 نیست بلکه دیگر 
سیســتم عامل های مدرن مانند ios و سیستم عامل 
کروم نیاز به مرورگرهایی دارند که به جای اجازه دادن 
به مرورگر شخص ثالث از موتورهای رندر و مفسرهای 

جاوااسکریپت برای تامین خود استفاده می کنند. 

حذف	در	ویندوز	10	

گوگل از یک رابط کاربری مانند کروم استفاده می کند که 
توانایی همگام سازی بوک مارک ها، تاریخچه، رمزهای 
عبور و دیگر داده ها را دارد. البته این فرایند شبیه مرورگر 

در سیســتم عامل های دیگر نیست. عالوه بر این شما 
نمی توانید یک مرورگر شخص ثالث را روی کروم بوک 
که به مرورگر کروم  محدود شــده است، نصب کنید. 
هنگامی که سیستم عامل ویندوز 8 در سال ۲0۱۲ ارائه 
شد، شرکت مایکروسافت به توسعه دهندگان مرورگرها 
اجازه داد تا مرورگرهای ترکیبی ارائه کنند که در هر دو 
حالت رابط کاربری و دسکتاپ به طور منظم کار کنند. 
گوگل و فایرفاکس نیز از این امکان برخوردار هستند و 
هیچ گاه تصمیمی برای حذف آن نگرفته اند اما شرکت 
مایکروســافت این ویژگی را در ویندوز ۱0 حذف کرد. 

	Edge	بر	کروم	غلبه

مرورگر کروم سهم غالبی در سیستم عامل ویندوز دارد. 
بیش از نیمی از کاربــران ویندوز با کروم، به مرور وب 
مــی پردازند. این در حالی اســت که تنها کمتر از یک 
چهارم کاربران این سیستم عامل برای مرور روزانه وب 

از مرورگر پیش فرض یعنی Edge استفاده می کنند.

به بهانه روز ارتباطات
رشیـد     زارعی 

کروم در ویندوز 10 جایی ندارد

عصـر حاضر، به عنـوان عصر اطالعـات و ارتباطات 
شـناخته شـده اسـت. در ایـن میـان رشـد روزافزون 
برقـراری  هوشـمند،  وسـایل  انـواع  و  فنـاوری 
کـرده  تـر  آسـان  گذشـته  بـه  نسـبت  را  ارتبـاط 
اسـت. می تـوان گفـت در حـال حاضـر یکـی از پـر 
اسـتفاده تریـن راه های ارتباطـی، اینترنت می باشـد. 
بـا  اینترنتـی  خدمـات  مسـیر،  ایـن  در  چنانچـه 
کیفیـت مناسـب و ارزان تـر در اختیـار کاربـران قرار 
بگیـرد، ارتباطـات بـا سـرعت بیشـتری توسـعه پیدا 
خواهـد کـرد. اگـر بـه بهانـه روز ارتباطـات و روابط 
عمومـی، مـروری بـر دسـتاوردهای ارتباطـی دولت 
یازدهـم داشـته باشـیم بـه ایـن نتیجـه مـی رسـیم 
کـه اقدامـات مناسـبی انجـام شـده اسـت کـه البته 

الزم امـا کافـی نمی باشـد. از جملـه ایـن اقدامـات 
مـی تـوان به افزایـش پهنـای باند، افزایـش ضریب 
دسترسـی بـه اینترنـت، ارائه نسـل های باالتـر تلفن 
همـراه، راه  انـدازي شـبکه IP ترانزیت ملـي با هدف 
افزایـش کیفیـت در تبـادل ترافیـک اطالعات داخل 
اجرایـی شـدن  و  اینترنـت  تعرفـه  کشـور، کاهـش 
طـرح هـم کدسـازی هزینه تلفـن ثابت اشـاره کرد. 
ممکـن اسـت در ایـن راسـتا اقدامات دیگـری انجام 
شـده باشـد که امـکان اشـاره بـه آن هـا در این جا 
وجـود نـدارد. آن چـه مهـم بـه نظـر می رسـد ایـن 
اسـت کـه بایسـتی ارائـه ایـن خدمـات بـا کیفیـت 
بیشـتر، قیمـت و تاخیـر کمتـری نسـبت به گذشـته 

انجـام شـود و ادامـه پیـدا کند. 

بهینه سازی اشکال
تعداد چند ضلعی ها را بدون افت کیفیت تغییر دهید

اولین پیشــنهاد نرم افزاری این هفته به برنامه ای جهت بهینه ســازی اشکال چند 
ضلعــی اختصــاص دارد. Mootools Polygon Cruncher  یــک نرم افزار 
کاربردی برای بهینه سازی اشــکال چند ضلعی در سیستم عامل ویندوز می باشد. 
بــا این برنامه می توانید تعداد چند ضلعی ها را بــدون اینکه افتی در کیفیت آن پیدا 
شود کاهش داده و بدین ترتیب ظاهر شکل تغییر می کند. همچنین با این نرم افزار 
می توان با حفظ تمام جزئیات و تمام ریزه کاریهایی که در آن وجود دارد یک بهینه 
ســازی با کیفیت بســیار باال را انجام داد. از دیگر ویژگی هایی که این نرم افزار را 
با دیگر نرم افزارها متمایز می کند این اســت که بافــت تصویر را به هم نمی ریزد و 
رنگ های راس و دیگر المان های موجود در تصویر را به هم نمی ریزد. ســرعت باال، 
حفظ قالب های اجسام و امکان بهینه کردن دسته ای فایل ها از دیگر قابلیت های این 

نرم افزار می باشد .
 حجم فایل : 61 مگابایت

  www.mootools.com

زیبا ساز ویندوز
محیط ویندوز خود را شخصی و زیبا نمایید

نرم افزار پیشــنهادی بعدی این هفته به زیبا سازی محیط ویندوز مربوط می شود. 
Stardock WindowBlinds  نرم افــزاری کاربردی برای زیبا ســازی محیط 
ویندوز می باشــد که برای سیستم عامل ویندوز منتشر شده است. شاید شما هم از 
محیط ویندوز که با آن کار می کنید خسته شده باشید و بخواهید یک محیط دیگر و به 
دلخواه خود را در سیستم عامل ویندوز خود تجربه کنید تا از این خستگی که با یک 
محیط ویندوز ایجاد می شود نجات یابید. شما با کمک این نرم افزار می توانید پوسته 
وینــدوز خود را به زیبایی تغییر دهید تا بتوانید یک محیط فوق العاده را به ســلیقه 
خود داشته باشید. همچنین شما به کمک این نرم افزار می توانید شکل ظاهری تمام 
قســمت های ویندوز را تغییر داده و از میان پوســته ها و تم های فراوانی که در این 

برنامه وجود دارد یکی را به سلیقه خود انتخاب نمایید. 
 حجم فایل : 48 مگابایت
www.download.cnet.com

طراح سایت
یک قالب واکنش گرا و عالی درست کنید

 Corel .آخرین پیشــنهاد این هفته نرم افزار طراحی ســایت کارول دراو می باشد
Website Creator  یکــی از جدیدترین و بهترین نرم افزارهای شــرکت کورل 
می باشــد که با اســتفاده از آن می توانید صفحات وب را طراحی نمایید. با استفاده 
از این نرم افزار شــما می توانید بدون دانش کد نویسی خاصی  به درست کردن و 
 HTML ، PHP،    طراحی کردن صفحــات وب بپردازید. این نرم افزار قدرتمند از
XHTML، JavaScript و... پشــتیبانی می کند. شما در این نرم افزار می توانید با 
دراپ و کشیدن اجسام مختلف در قســمت طراحی، به قالب خود طرح داده و یک 
قالب واکنش گرا و عالی درست کنید. اگر به دنبال نرم افزاری هستید که با استفاده 
از آن بتوانید صفحات وب را به صورت حرفه ای و قدرتمند و به راحتی طراحی کنید، 

می توانید به سراغ این نرم افزار محبوب بروید. 
حجم فایل : 366 مگابایت
www.graphics-unleashed.com
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