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بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

1- بنیان گذار شــبکه اجتماعي فیس بوک 2- آهسته و یواش- سر و امر 
پنهان- شراب 3- یکي از گونه هاي عقیق- خوب نیست!- آب منجمد شده 
4- کلمه پرســش از زمان- تازه و جدید- آخر و پایان 5- شاخه اي از علم 
کامپیوتر- خالص 6- از بین بردن ســایت هاي اینترنتي- صورت پنجم از 
صور فلکي-نشانه مفعول 7- زهر و هر نوع ماده کشنده- واحد پول کشور 
ژاپن- براي مشاهده برش هاي میکروسکوپي در زیر میکروسکوپ استفاده 
مي شود 8- منوی شروع در کامپیوتر- ترتیب 9- نیستي- گمراهي 10- از 
فلزات- از بد افزارها 11- از شرکت هاي بزرگ تولید کننده بازي هاي رایانه 

اي- نام تجاري پوشاک جین 

عمـودی:

1- از شرکت هاي بزرگ رایانه اي 2- بایگاني- پیر و سالخورده 3- اهلي و 
دست آموز- از میوه ها با بوي معطر- اندیشیدن 4- اندک و ناچیز- از شرکت 
هاي تولید کننده گوشــي موبایل- از زبانهاي برنامه نویسي 5-  بارگذاری 
سیستم عامل در حافظه کامپیوتر- نرم افزاري جهت رایت  سي دي 6- از 
نرم افزارهاي آفیس- از حروف ربط - چین و شــکن پارچه 7- از ویتامین 
ها- نرم افزاري جهت رســم جدول یا نمودار- زیان و آســیب 8- صمغ- 
به عملي که طي آن کاربران فایلی را با هر فرمت و شــکلی از سرور مبدا 
درخواست کرده و بر روی سیستم خود بارگذاری می نمایند،گفته مي شود 
9- داماد- به دریاي پرتالطم گفته مي شود 10- حافظه رایانه- سگي که 
مبتال به ویروس هاري باشد- اولین شخصي که در تاریخ اسالم اذان گفت 

11- یکای اطالعات و ذخیره سازی در رایانه است   - از سازهاي سنتي 

جـــدول

طراح جد ول: شادی طباطبایی 

واقعیت افزوده، آینده بنرهای تبلیغاتی
 پیشرفت در بخش واقعیت افزوده در یکی دو سال اخیر با شتاب کمتری همراه بوده و برنامه نویسان 
و سازندگان گجت ها هنوز به دنبال راهی برای پیشرفت و به کارگیری این تکنولوژی هستند. حال 
استارت آپ لندنی Blippar معتقد است که راه حل این کار در تبلیغات نهفته است. این استارت آپ 
در سالهای اخیر با بسیاری از برندهای خودروسازی به منظور ساخت بنرهای تبلیغاتی متحرک 
با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده، همکاری داشته است. در یکی از این پروژه ها که معرفی 
شد، کاربر پس از لمس بنر تبلیغاتی درون گوشی، به تصویری از فضای داخلی یک خودرو مواجه 
می شد سپس با حرکت دادن و چرخاندن گوشی خود می توانست نمای داخلی خودرو را از زوایای 
مختلف مشاهده کند و درصورتی که به برنامه امکان دسترسی به دوربین داده می شد، کاربر 
قادر بود محیط واقعی اطراف خود را از درون پنجره جلویی شیشه اتومبیل )به صورت مجازی( 
مشاهده کند. »دنی لوپز« مدیر اجرایی Blippar می گوید: »این اولین مدل تبلیغ با استفاده از 
تکنولوژی واقعیت افزوده در صنعت به شمار می آید و با استفاده از چنین تکنولوژی، نمایشگرهای 
دیجیتالی تبلیغات سبکی نوین در تبلیغات را تجربه خواهند کرد. تا اواخر این ماه یکی از بزرگترین 
شرکت های خودروسازی، تبلیغات جدید خود را با بهره گیری از تکنولوژی واقعیت مجازی و 
نرم افزار شرکت Blippar به نمایش خواهد گذاشت«. الزم به ذکر است که تعداد افرادی که 
تبلیغات را مشاهده نمی کنند از افرادی که به تبلیغات اهمیت می دهند بسیار بیشتر است. اما لوپز 
معتقد است که استفاده از جمالت کلیدی در تبلیغات مانند »همین حاال وارد خودروی ما شوید« 
برای جلب توجه مردم کافی خواهد بود. Blippar از دیگر برندهایی که در حال تالش برای 
استفاده از این تکنولوژی هستند، نام نبرده اما لوپز می گوید که از این تکنولوژی می توان در تبلیغات 
پوشاک نیز استفاده نمود. مثال با دسترسی به دوربین اسمارت فون ها کاربران می توانند لباس مورد 
نظر خود را بر تنشان مشاهده کنند. سالهای زیادی از ظهور واقعیت افزوده و البته بنرهای تبلیغاتی 
می گذرد، اما چرا تا به امروز از این دو به صورت همزمان استفاده نشده است؟ لوپز معتقد است که 
واقعیت افزوده هنوز وارد مسیر اصلی خود نشده و به همین دلیل شرکت ها و تبلیغ کنندگان برای 
سرمایه گذاری در این تکنولوژی که هنوز در مراحل نخستین خود قرار دارد، کمی مردد بودند. 
اما چیزی که االن شاهد آن هستیم، تمایل و عالقه روزافزون برندها و آژانس های تبلیغاتی به 
این تکنولوژی در چند وقت اخیر است. ماه گذشته مارک زاکربرگ موسس و مدیرعامل فیسبوک 
اعالم کرد که به دنبال سرمایه گذاری عظیم دربخش واقعیت افزوده است و در سخنرانی خود در 
حضور برنامه نویسان گفت که شبکه اجتماعی فیسبوک از دوربین اسمارت فون ها به عنوان اولین 
پلتفورم جهت نمایش و به کارگیری تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده خواهد کرد. ایده زاکربرگ 
این است که کاربران از واقعیت افزوده در مواردی فراتر از چند برچسب کارتونی ساده  به کارگرفته 
شده در اسنپ چت استفاده کنند و با دنیایی پر از اشیای دیجیتالی تعامل نزدیک داشته باشند. 
استارت آپ Blippar نیز با چنین چشم انداز مشابهی در سال 2011 تاسیس شد. حال پس از 
گذشت 5 سال و نیم از تاسیس آن، Blippar موفق به ساخت نرم افزار مختص واقعیت افزوده 
 General Mills و Nestle ،در جهت ساخت تبلیغات برای برندهای معتبری همچون کوکاکوال
شده است. اپلیکیشن این شرکت خیلی بی نقص و قدرتمند نیست اما قادر است اشیایی مانند 
بطری آب، کتاب و یا خودروها را هنگامی که دوربین را سمت آنها می گیرید تشخیص دهد. این 
شرکت ادعا می کند که این اپلیکیشن قادر است که در ایاالت متحده نام سازنده، سال تولید و 
مدل تمامی خودروهای تولید شده از سال 2000 به بعد را با دقت حداقل 94 درصد تشخیص 
دهد. اما چرا چنین برنامه وسیعی آن هم برای خودروها ساخته شده؟ لوپز در پاسخ به این سوال 
گفت: »از 5 شرکتی که بیشترین تبلیغات را در دنیا دارند، 3 شرکت خودروساز هستند«. خیلی 
جای تعجب ندارد که یکی از اولین مشتریان این شرکت نیز یک کمپانی خودروسازی بزرگ باشد. 
لوپز می گوید که نرخ تبلیغات از این طریق نسبتا ارزان تر است و هر 1000 نمایش تبلیغ حدود 4 
دالر هزینه خواهد داشت و این در حالیست که هر 1000 نمایش تبلیغات در رسانه ها بین 7 تا 10 
دالر هزینه دارد. او در ادامه گفت: »ما تقریبا همه چیز را درباره کاربران می دانیم. مثال با دوربین 
گوشی به چه اشیائی نگاه می کنند و یا چه زمانی از روز و یا تا چه مدت از دوربین اپلیکیشن 
ما استفاده می کنند. این اطالعات در طراحی و ساخت تبلیغات موثرتر به ما کمک می کنند«.

رمز جد    ول 461  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)8 افقي و 2 عمودي( - )4 افقي و 11 عمودي( - )9 افقي و 1 عمودي( - )1 افقي و 2 عمودي(

)11 افقي و 7 عمودي( - )2 افقي و 11 عمودي(

)Surface( رمز جدول 460: سرفیس
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