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سیســتم عامل ویندوز ۷ مدت ها است که بر رایانه های 
شــخصی تســلط دارد. علی رغم تالش های بســیار 
مایکروسافت برای متقاعد کردن کاربرانش به استفاده 
از سیستم عامل های جدیدتر مانند ویندوز ۱۰، کاربران 
ظاهرا خیلــی عالقه به دل کندن از سیسســتم عامل 
وینــدوز ۷ ندارند. مایکروســافت حتــی زمانی امکان 
به روز رســانی رایگان نسخه های تقلبی ویندوز ۷ را به 
ویندوز ۱۰ اصلی فراهم کرده بود اما با این ترفندها نیز 
نتوانســت خیلی در عالقه کاربران تغییر ایجاد کند. به 
گزارش زومیت و به نقل از NetMarketShare اخیرا 
سهم ویندوز ۷ در بازار رایانه های شخصی با رشد یک 
درصدی هم همراه بوده است. این موضوع وقتی بیشتر 
جالب می شــود که بدانیم این سیستم عامل به تازگی 

هــدف یک باج افزار خطرناک هم قرار گرفته؛ هر چند 
مایکروســافت ضعف های امنیتی آن را پوشش داده اما 
دلیل رشد استفاده از ویندوز ۷ موضوعی جالب به نظر 
می رســد. ممکن است این رشد استفاده، به دلیل ترس 
کاربران در مواجه با سیستم عامل جدید یعنی ویندوز ۱۰ 
باشد. یا شــاید بی اعتمادی نسبت به مایکروسافت در 
امکان سو ءاســتفاده از ویندوز ۱۰ روی رایانه های افراد 
باشد یا حتی نبود تغییرات زیاد در ویندوز ۱۰ نسبت به 
ویندوز ۷ نتوانسته کاربران را مجاب به تغییر کرده باشد؛ 
به هر حال هر چه که دلیل این رشد استفاده باشد این 
موضوع کامال روشن است که می توان ویندوز ۷ را یک 
سیستم عامل ایده آل در بین محصوالت مایکروسافت 

قلمداد کرد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری  Techcrunch سیسـتم 
یکپارچـه Google Home از ابتـدای همیـن هفتـه 
بـرای سـفارش در کانـادا در دسـترس قـرار گرفـت. 
پیـش از ایـن گـوگل در کنفرانـس I/O خـود اعـالم 
بـرای   ۲۰۱۷ تابسـتان  در   Home کـه  بـود  کـرده 
 Google کاربـران کانادایی ارائه خواهد شـد. سیسـتم
Home بـه تقلیـد از اکـوی آمـازون یـک اسـپیکر 

هوشـمند اسـت کـه بـه همـراه دسـتیار دیجیتالـی 
هوشـمند ارائـه می شـود. دسـتیار دیجیتالی هوشـمند 
کـه  می باشـد   Assistant گـوگل  همـان   Home

پیـش از ایـن گـوگل آن را توسـعه داده بـود. حـاال 
گزارش شـده که Google Home در فروشـگاه های 
آنالیـن گـوگل در دسـترس قـرار گرفتـه و عـالوه بر 
 Best Buy ایـن فروشـگاه های همکار گـوگل ماننـد
بـرای  در صفحـات خـود  را   Google Home نیـز 
کانـادا  در  کـه  شـده  اعـالم  داده انـد.  قـرار  فـروش 
سیسـتم گـوگل Home بـه قیمـت ۱۷۹ دالر کانـادا 
عرضـه خواهـد شـد کـه تقریبا معـادل همـان قیمتی 

می رسـد.  فـروش  بـه  آمریـکا  دالر  بـه  کـه  اسـت 
ایـن قیمـت در کشـور مـا معـادل ۵۱۰ هـزار تومـان 
می َشـود. گـوگل گفتـه اسـت کـه در صـورت خریـد 
از فروشـگاه های آنالیـن آن، ایـن اسـپیکر هوشـمند 
ظـرف مـدت ۲ تا ۳ هفته به دسـت مشـتریان خواهد 
رسـید. همچنیـن گـوگل اعـالم کـرده اسـت کـه در 
تاریـخ ۲۶ ژوئـن یعنـی زمانـی در حـدود سـه هفتـه 
دیگـر این اسـپیکر بـه بازارهـا ارائه خواهد شـد. فعال 
در فروشـگاه ها بـرای پیش خریـد عرضه شـده اسـت. 
فروشـگاه Best Buy اعـالم کـرده کـه در صـورت 
پیـش خرید یـک Chromecast رایـگان هم همراه 
 Home به مشـتریانش می دهد. پیـش خرید Home

 Walmart، Indigo، در فروشـگاه های دیگری ماننـد
Bell و یـا The Source قابـل انجـام خواهـد بـود. 

را در چهـار   Home ایـن گـوگل اسـپیکر از  پیـش 
نوامبر سـال گذشـته تنهـا در آمریکا عرضـه کرده بود 
و پـس از آن بـه فاصلـه چنـد مـاه یعنـی در ششـم 
آوریـل ۲۰۱۷ تصمیـم گرفـت آن را در انگلسـتان هم 

عرضـه کند. این اسـپیکر هوشـمند به صـورت داخلی 
 Assistant همـان  یـا  گـوگل  مجـازی  دسـتیار  از 
پشـتیبانی می کنـد. ایـن دسـتیار هوشـمند می توانـد 
بـا سـرویس ها و دسـتگاه های هوشـمند موجـود در 
خانـه کار کنـد و عـالوه بـر ایـن فرمان هـای صوتـی 
کاربـر را درک کـرده و آن ها را انجـام می دهد. گفتنی 
اسـت کـه دسـتیار دیجیتالـی گـوگل بـا گویش هـای 
 Chromecast مختلفـی آشـنا اسـت و می توانـد بـه
صوتـی و دسـتگاه های مجهز بـه بلندگوهـای پخش 
صـدا متصل شـده و جریان صوتی یکسـانی را در کل 
 Home ،خانـه پخـش کند. همان طـور که گفته شـد
پاسـخی بـه رقیب اصلـی گـوگل یعنی آمـازون برای 
رقابـت بـا دسـتگاه  Echo اسـت. اسـپیکر Echo بـا 
دسـتیار دیجیتالـی منحصـر بـه فـرد شـرکت آمازون 
بـه نـام الکسـا عرضـه می شـود و در ایـن حـوزه یک 
پیشکسـوت بـه حسـاب می آیـد. اعـالم شـده کـه تا 
پایـان همیـن تابسـتان، Home  در اسـترالیا، ژاپـن، 

فرانسـه و آلمـان هـم ارائـه خواهد شـد.

دود از کنده بلند می شود
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

گوگل، Home را در کانادا عرضه خواهد کرد

خانه ای برای کانادایی ها

ستون دین
از اهمیت نماز در آیات و روایات آگاه شوید

اولین لینکدونی این هفته را به یک ســایت مذهبی اختصاص داده ایم. در وب سایت 
ستاد اقامه نماز می توانید از اخبار مذهبی مطلع، از کتابخانه کتب دینی بهره مند شده و از 
گالری تصاویر سایت دیدن فرمایید. همچنین در این وب سایت قادر هستید ضمن پی 
بردن به اهمیت نماز در آیات و روایات، به پرسش و پاسخ های پیرامون نماز دسترسی 
داشته و به مطالعه بولتن خبری نماز بپردازید. از دیگر بخش های این وب سایت مذهبی 
می توان به مقاالت، آموزش نماز، فراخوان و مســابقات، سخن روز، آیه هفته، معاونت 
فرهنگ و آموزش، معاونت برنامه ریزی و نظارت، معاونت توسعه مشارکت های مردمی 

و پیام معنویت اشاره کرد .
www.center.namaz.ir

دانلود آموزشی
از فیلم های آموزشی مهندسی نرم افزار بهره مند شوید

پیشــنهاد بعدی این هفته یک سایت آموزشی می باشــد. در وب سایت علمی اسفند 
می توانید به دانلود رایگان فیلم و کتاب آموزشــی دانشــگاه و دبیرستان پرداخته و از 
برنامه ریزی های کاربردی این دروس بهره مند شوید. همچنین در این وب سایت قادر 
هستید از فیلم های آموزشی در زمینه های مهندسی نرم افزار، فنی و مهندسی، طراحی 
الگوریتم و کنترل فعال ســازه استفاده کرده و به مطالعه برنامه های کاربردی همچون 
برنامه نویسی، گرافیک، طراحی وب سایت و نرم افزارهای مهندسی بپردازید. دروس 
دانشگاه، مطالب متفرقه، دروس مشترک، منابع آموزشی، دانلود فیلم های آموزشی جاوا 

و ... دیگر قسمت های این سایت را تشکیل می دهند .
 www.esfand.org

ارکان فیلمنامه
با فنون و مبانی فیلمنامه نویسی آشنا شوید

ســومین پیشــنهاد این هفته درباره فیلمنامه نویسی می باشــد. در وب سایت تاالر 
فیلمنامه نویســان می توانید فنون فیلمنامه نویسی را آموزش دیده، در کارگاه پرورش 
فیلمنامه شــرکت کرده و به بهترین فیلمنامه ها دسترسی داشته باشید. همچنین در 
این وب سایت قادر هســتید به مطالعه مقاالت مختلف مرتبط با فیلمنامه پرداخته، به 
سواالت فوری دسترسی داشته و نســخه های قابل چاپ را مشاهده نمایید. از دیگر 
قسمت های این وب ســایت هنری می توان به اعالن ها، بانک فیلمنامه، آخرین اخبار، 
آخرین ارسال ها، آخرین موضوع ها، سکانس ها در فیلمنامه، جزوه های فیلمنامه نویسی، 

استراتژی داستان گویی و ... اشاره کرد .
www.scenario.ir

دنیای اندروید
به جدیدترین بازی های اندرویدی دسترسی داشته باشید

آخرین لینکدونی این هفته را به بازی ها و نرم افزارهای اندروید اختصاص داده ایم. در 
وب سایت فارسروید می توانید به دانلود بازی ها و نرم افزارهای اندرویدی پرداخته و با 
محبوب ترین بازی ها و جدیدترین نرم افزارها آشنا شوید. همچنین در این وب سایت قادر 
هستید به بیست بازی برتر و بیست نرم افزار برتر دسترسی داشته و از قیمت جدیدترین 
گوشی ها مطلع شوید. گرافیک، انجمن، کانال تلگرام، مطالب برتر هفته، مطالب خواندنی از 
سراسر وب، دسته بندی بازی های اندرویدی، مطالب پربازدید سایت، مطالب پیشنهادی 
ســایت، آخرین دیدگاه ها و ... از دیگر بخش های این وب سایت به حساب می آیند .
www.farsroid.com


