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لپ تاپ های هیبریدی معموال دستگاه های کاربردی هستند 
که به دلیل تنوع خوبی که در نوع استفاده دارند، می توان از 
آن ها در شرایط مختلف و برای کارهای متفاوتی بهره برد. 
یکی از این محصوالت، لپ تاپ مدل ZED Note ساخت 
شرکت iLife است که بیشتر در تولید تبلت های هیبریدی 
تخصص دارد و این محصول یکی از معدود لپ تاپ های 
این شــرکت به شــمار می رود. بدنه این لپ تاپ کامال از 
پالستیک ساخته شده و بیشــتر قسمت های آن نقره ای 
رنگ اســت و طراحی ساده ای دارد. ضخامت این بدنه 19 
میلی متر و وزن آن 1/۲ کیلوگرم است. این بدنه پالستیکی 
استحکام خوبی دارد و مقاومت خوبی در برابر فشار و پیچش 
از خود نشان می دهد. این محصول به یک صفحه نمایش 
11 اینچی لمســی با پنل IPS، وضــوح 1۲80 در 800 
پیکســل و روکش براق مجهز شده که با نوع کاربری آن 

همخوانی خوبــی دارد. این صفحه نمایــش با دو لوالی 
کوچک به بدنه متصل شده و قابلیت چرخش 360 درجه 
و تبدیل از حالت لپ تاپ به تبلت را دارد. از جمله امکانات 
mi- می توان به کیبورد جزیره ای، یک پورت ZED Note

 SD و کارت خــوان USB 2.0 دو پــورت ،cro HDMI

Card تا ظرفیت 6۴ گیگابایت اشــاره کرد. این محصول 

ســخت افزارهای اقتصادی هم دارد کــه تنها برای انجام 
امور سبک روزمره مانند وبگردی و کار با برنامه های ساده 
 آفیس می توان روی آن ها حساب باز کرد. پردازنده مرکزی
Atom x5-Z8300 اینتل، پردازشگر گرافیکی آنبرد، ۲ 

گیگابایت رم و 3۲ گیگابایت حافظه داخلی از نوع حافظه فلش 
eMMC این مجموعه سخت افزاری را تشکیل می دهند. 

یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت 
هم وظیفه توان رســانی به این قطعــات را به عهده دارد. 

معــاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: یک ســناریو 
بــرای مواجهه با بیت کوئین و پول های مجازی نهایی شــده که به 
این پدیده از منظر برخورد قانونمند و استفاده از مزایای آن در کشور 
نگاه می کند. ســعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای 
مجازی از نهایی شــدن یک ســناریو از 5 ســناریوی مواجه با بیت 
کوئیــن و پول های مجازی در مرکز ملــی فضای مجازی خبر داد و 
گفت: روح کلی این ســناریو مواجهه و برخورد قانونمند با این پدیده 
برای اســتفاده از مزایای آن در کشور اســت. وی با تشریح آخرین 
وضعیت سیاســت گذاری برای بیت کوئین )پول مجازی( در کشــور، 
ادامه داد: 5 ســناریو در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز 
ملی فضای مجازی بررســی شد و اعضاء نسبت به یک یا دو سناریو 
نظر مســاعدتری داشــتند. مهدیون ادامه داد: با تصویب یک سناریو 
در کمیســیون عالی تنظیم مقررات کار روی این ســناریو آغاز شد و 
به موازات آن کمیســیون  عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز 
بررســی ابعاد امنیتی این موضوع را آغاز کرد.  معاون تنظیم مقررات 
مرکز ملی فضای مجازی گفت: در کمیســیون عالی تنظیم مقررات 
ابعاد اقتصادی پول های الکترونیکی و در کمیسیون عالی امنیت ابعاد 
امنیتی این موضوع بررسی می شــود و مقرر شده در جلسه مشترکی 
نتیجه مطالعات هر دو کمیسیون یکپارچه شود. وی خاطر نشان کرد: 
با توجه به افت و خیزهای یک ســال اخیر که با ورود پول های دیگر 
به جمع پول های الکترونیکی همراه بود، ســناریوی ابتدایی تغییراتی 
کرد و تکامل یافــت. وی ادامه داد: مطالعات اقتصادی کمیســیون 
عالی تنظیم مقررات تقریبًا نهایی شــده و پس از آماده شــدن نتیجه 
مطالعــات کمیســیون عالی امنیــت و یکپارچه شــدن مطالعات دو 
کمیسیون احتمااًل دو تا ســه ماه برای تهیه پیشنهاد کمیسیون عالی 

تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی زمان الزم است و پیش بینی 
می شود پیشــنهاد نهایی حدود سه تا چهار ماه آینده به شورای عالی 
فضای مجازی ارســال شــود. وی تأکید کرد:  مقررات گذاری برای 
بیت کوئین و پول های الکترونیکی، نیازمند تصویب در شــورای عالی 
فضای مجازی اســت. زیرا کمیســیون های عالی مرکز ملی فضای 
مجازی در چارچوب مصوبات شــورای عالی فضای مجازی اقدام به 
تصویب دســتورالعمل ها می کنند که از آنجا که در این زمینه تا کنون 
مقرراتی وجود نداشــته وضع مقررات اولیه باید توســط شورا انجام 
شود. مهدیون در پاســخ به اینکه هم اکنون برخی صرافی ها تبدیل 
بیــت کوئین به پول فیزیکی را انجــام می دهند، این اقدام قانونی یا 
غیرقانونی است،  گفت: زمانی که قانون ساکت است بسته به برداشت 
افراد ۲ تعبیر وجود دارد که یک برداشــت از ســکوت قانون می تواند 
بالمانع بودن موضوع باشــد. بیت کوئین یکی از پول های دیجیتالی 
اســت که به ســرعت در فضای مجازی فراگیر شده اند و توسط هیچ 
ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی شود. بیت کوئین به کاربران امکان می 
دهد بدون هیچ واسطه ای انتقال پول غیر قابل بازگشت انجام دهند. 
تراکنش فوری و بدون واســطه، پرداخت جهانی، کارمزد بسیار پایین 
و بی تاثیــری تحریم بر بازکردن حســاب بیت کوئین، از ویژگی های 
 این پــول اســت. همچنیــن بیت کوئیــن از روش هایــی از جمله

exchange )خرید بیت کوئین با ســایر ارزها از صرافی ها( و درآمد 

قطره ای در ازای مشــاهده تبلیغات حاصل می شود. وب سایت هایی 
نیز وجــود دارند که به اعضــای خود بیت کوئین رایــگان می دهند. 
عملکــرد این وب ســایت ها عمومــا مبتنی بر بخت آزمایی اســت.

ســپس بیت کوئین می تواند با تبدیل به ســایر ارزها یا خرید از درگاه 
بیت کوین فروشــگاه ها به فضای فیزیکی ورود پیدا  کند.

یک لپ تالپ هیبریدی برای کارهای روزمرهاستفاده قانون مند از مزایای پول های مجازی در کشور

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 صدای فن کارت گرافیک بسیار بلند است، برای از بین 
رفتن یا کم کردن آن چکار باید انجام دهم؟

این مشکل زمانی اتفاق می افتد که فن دچار خاک گرفتگی شده باشد. 
در محور فن یک برچســب وجود دارد آن را بردارید. زیر این برچســب 
محلی اســت برای ریختن روغن، ۲قطره روغن چرخ خیاطی درون آن 
بریزیــد تا نرم کار کند. همچنین قبل از این کار با سشــوار و باد خنک 

فن را خاک گیری کنید.

از  مشکل  می شود  ریست  خودکار  صورت  به  سیستم   
کجاست؟

مــوارد زیادی برای این موضوع وجــود دارد که باید یک به یک آن ها 
را بررســی  کنید. ابتدا به سراغ پاور دســتگاه بروید و بررسی کنید که 
مشــکلی در تامین انرژی نداشته باشد. این مشکل می تواند از ویروسی 
شــدن سیستم نیز باشد که باید آن را اسکن کنید. دمای باالی قطعات 

و به خصوص پردازنده عاملی دیگر برای راه اندازی مجدد سیســتم به 
شــمار می آید که باید آن را نیز بررســی کنید. کارت گرافیک و رم از 
دیگر مواردی است که باید بررسی کنید. در نهایت به سراغ مادربورد به 

عنوان آخرین گزینه برای رفع مشکل بروید. 

از چند دقیقه کار کردن بدون  بایت، سیستم بعد   سالم 
تصویر می شود یعنی تصویر سیاه می شود. چطور مشکل را 

برطرف کنم؟
کابل برق و کابل دیتا مانیتور را بررســی کنیدکه مشکلی نداشته باشد. 
ســپس مانیتور را با سیســتم دیگر امتحان کنید. درصورتی که تصویر 
بدون مشــکل بود باید به ســراغ کیس برویــد و در اولین قدم بایوس 
را به حالت اولیــه )دیفالت(برگردانید. همچنین اگر از بین رفتن تصویر 
زمانی رخ می دهد که شما در محیط ویندوز هستید باید به سراغ کارت 

گرافیک و پاور نیز بروید. درایورهای گرافیک را مجدد نصب نمایید.
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i-Life ZED Note - A - 11 inch Laptop
لپتاپپیشنهادیهفته

امکان  بازی  سازندگان  به   DirectX 12 از  استفاده 
می دهد به سادگی بازی های خود را به طور همزمان برای 

ویندوز 10 و Xbox One توسعه دهند.
در موجود  برتری  نمی توان  هرگز  وجود  این   با 
Vulkan را نادیده گرفت. این برتری غیرقابل انکار سبب 
شده است که AMD سرمایه گذاری روی این محصول 
جذاب را ادامه دهد. در کنار امتیازات Vulkan در بخش 
این  برای  نیز می توان  امتیاز بزرگ دیگر  راندمان، یک 
هر  از  پلتفورم تر  مولتی   Vulkan بود.  قائل  محصول 
محصول مشابه خود است. در حال حاضر با استفاده از 
این API می توان برای کلیه تلفن های همراه آندرویدی، 
سیستم های عامل ویندوز، لینوکس، iOS و کنسول های 
بازی  نینتندو  پلتفورم های  و   Xbox One، PS4
ساخت. در حال حاضر همه سازندگان موتورهای گرافیکی 
 Vulkan نیز به سمت سازگار کردن محصوالت خود با
حرکت کرده اند. البته این تحوالت گسترده در عمل برای 
کاربر نهایی محصوالت گرافیکی محسوس نخواهد بود 
اما می تواند فرآیند ساخت بازی ها را تسهیل کرده و ابزاری 
مشترک برای ساخت یک بازی برای چند کنسول فراهم 

آورد.

API دیگری در کنسول ها بهینه تر عمل کند و به زبان 
واحدی برای خلق گرافیک در پلتفورم های گوناگون بدل 
شود. اما مایکروسافت از این محصول حمایت نکرد چرا که 
این محصول به طور جدی، برتری سیستم عامل ویندوز 
در حوزه بازی را تهدید می کرد. خیلی زود مایکروسافت 
از  بسیاری  و  کرد  برداری  پرده   DirectX 12 از 
و ویندوز  همزمان  سازگاری  دلیل  به  بازی   سازندگان 
آوردند.  روی  آن  به  محصول،  این  با   Xbox One

این میان، محصول جدیدی به نام Vulkan پا به عرصه رقابت گذاشته است 
که ظاهرا می تواند در آینده ای نه چندان دور، همه رقبای سنتی خود را با چالشی 

جدی رو به رو کند.
Vulkan از دل یکی از محصوالت AMD بیرون آمد. شرکت AMD در 
 Xbox One و PS4 حین توسعه پردازنده های گرافیکی برای کنسول های
مدعی ساخت یک محصول به عنوان واسط گرافیکی شد که می توانست برای 
ساخت بازی در هر دو کنسول PS4 و Xbox One به کار گرفته شود. 
در مقایسه های صورت گرفته شده، محصول AMD می توانست نسبت به هر 

ارتقای گرافیک در حوزه سخت افزار و نرم افزار، یک هدف را دنبال می کند؛ 
ارتقای کیفیت اجرای بازی های رایانه ای با صرف حداقل منابع ممکن. پا به 
پای افزایش راندمان پردازنده های گرافیکی، واسط های نرم افزاری نیز بهبود 
یافته اند تا این هدف هر چه بیشتر محقق شود. برای درک بهتر این موضوع، 
کار  خود  توان  حداکثر  با  رایانه ها  زمانی  بیندازیم.  نگاهی  گذشته  به  باید 
می کردند تا یک بازی ساده را اجرا کنند اما امروز تلفن های همراه، بدون هیچ 
سختی می توانند بازی هایی با گرافیک به مراتب باالتری را اجرا کنند. این 
اتفاق، حاصل بهبود عملکرد سخت افزاری و بهینه شدن عملکرد واسط های 
نرم افزاری است. در حوزه سخت افزار، بشر موفق شده است تعداد بیشتری 
ترانزیستور را در واحد سطح بگنجاند. این یعنی مصرف کمتر انرژی، کاهش 
دمای تولید شده و در عین حال افزایش قدرت پردازش اما این اتفاق کافی 
نیست. تجربه سالیان گذشته نشان داده است که همیشه می توان با ایجاد 
تغییراتی در نرم افزارها، با نیاز کمتری به منابع، اهداف نرم افزاری محقق شود.

نرم افزاری  واسط های   OpenGL و   DirectX گرافیک،  عالم  در 
میان بازی ها و سخت افزار رایانه محسوب می شوند. در تمام این سال ها، 
نسخه های متعدد DirectX مدعی هستند که نسبت به نسخه پیشین، 
برای اجرای یک فعالیت گرافیکی مشخص، منابع کمتری از سخت افزار را 
اشغال می نمایند. با این وجود ظاهرا هنوز هم امکان بهبود وجود دارد. شرکت 
 DirectX و شرکت مایکروسافت با ارائه نسخه جدید Metal اپل با ایجاد
1۲ مدعی هستند که همچنان می توان APIهای بهینه تری ایجاد کرد. در 

DirectX در مقابل Vulkan

گرافیک بازی ها بهینه تر خواهد شد


