
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و نه /چهارشنبـه 28 تیر 1396
19 Ju ly  2017 /  www.Khorasannews.com

در دنیـای امـروز حجـم فایل هـا آن قـدر بـاال رفتـه 
کـه ارسـال آن هـا را از طریـق بلوتـوث و یـا اینترنت 
بـه کاری طاقـت فرسـا تبدیل کـرده؛ عملکـردی که 
آن  را صـرف  اسـت سـاعت ها وقـت خـود  ممکـن 
کنیـد و در نهایـت بـه نتیجه مطلوب خود نرسـید. در 
همیـن زمان اسـت که اپلیکیشـن های شـخص ثالث 
پـا بـه عرصـه می گذارنـد. یکـی از بـزرگان دنیـای 
فنـاوری در کشـور چیـن یعنـی لنـوو، بـرای راحت تر 
را    SHAREit برنامـه  فایل هـا  انتقـال  کار  کـردن 
اپلیکیشـن  ایـن  بـا  اسـت.  داده  توسـعه  و  طراحـی 
قادرخواهیـد بـود فایل هـای خـود را بـا سـرعتی چند 
برابـر سـرعت بلوتـوث بیـن دیوایس هـای دیگـر از 
جملـه PC جـا بـه جـا کنید. امـا چه چیزی شـیرایت 
را متمایـز می سـازد؟ بـرای انتقـال اطالعـات به هیچ 
گونـه اتصـال اینترنـت و یا بلوتوثـی نیـاز ندارید. این 
اپلیکیشـن بـه صورت کاماًل مسـتقل اقدام به ارسـال 
اطالعـات بیـن دو دیوایـس مـورد اسـتفاده می کنـد. 
کافـی اسـت برنامـه شـیرایت را روی دیوایس هـای 
را  فایل هـای خـود  و  و مقصـد نصـب کـرده  مبـدا 
ارسـال کنید. راه اندازی شـیرایت آن قدر هم دشـوار 
نیسـت. پـس از نصـب و قبـول مقـررات وارد محیط 
اصلـی برنامـه می شـوید. بـا ورود بـه منـوی اصلـی 
ایـن نرم افـزار، طراحی ظاهری شـیرایت پیش از هر 
چیـزی مـا را یـاد طراحـی متریال گـوگل می انـدازد. 

یـک طراحـی تخـت و سـاده همـراه با رنـگ مالیم 
آبـی کـه با یک سـری منوهـای جانبی قـادر خواهید 
بـود از امکانـات مختلف آن اسـتفاده کنید. پس از آن 
بـا دو گزینـه Send و Recieve  مواجـه می شـوید. 
  Send در پلتفـرم ارسـال کننـده اطالعـات گزینـه
تیـک  را  نظـر  مـورد  فایل هـای  کـرده،  انتخـاب  را 
می زنیـد. پلتفـرم دریافـت کننـده نیـز بایـد در همان 
زمـان گزینـه Recieve  را انتخاب کند. شـیرایت به 
طـور کل قـادر اسـت هـر نـوع فایـل اعـم از ویدئـو، 
عکـس، موزیـک، اپلیکیشـن و فایل های سـند شـما 
را منتقـل کنـد. مهـم نیسـت حجـم فایل ها چـه قدر 
اسـت، شـیرایت کار انتقـال آن را بـا سـرعتی معادل 
60 برابـر سـرعت بلوتـوث انجـام می دهد. عـالوه بر 
ایـن مـورد شـیرایت از قابلیت هـای اضافـه دیگـری 
  Connect to PC نیـز برخـوردار اسـت. بـا قابلیـت
قـادر خواهیـد بود فایل های خـود را با یـک کامپیوتر 
Web�  شـخصی به اشـتراک بگذاریـد. قابلیـت دیگر
Share  نـام دارد. در صورتـی کـه دیوایـس مقصـد، 

بـه صـورت نصـب  را  افـزار  نـرم  ایـن   apk فایـل 
نداشـته باشـد، ایـن مـورد شـما را قـادر می سـازد تـا 
بـا اسـتفاده از اتصـاالت هـات اسـپات فایـل مـورد 
 CLONEit نظـر را بـه اشـتراک بگذاریـد. قابلیـت
نیـز بـه شـما کمـک می کنـد تصاویـر، پیامک هـا، 
مخاطبیـن و یـا تصاویـر تلفـن همـراه قدیمـی خـود 

را بـه مـدل جدیدتـر منتقـل کنیـد. شـیرایت یـک 
انتقـال اطالعـات  بـرای  ثالـث  اپلیکیشـن شـخص 
اسـت. قابلیـت ارسـال هـم زمـان اطالعـات بـه 5 
دیوایـس بـدون کاهـش کیفیـت را دارد و می توانـد 
آن هـا را با سـرعتی معـادل 60 برابر سـرعت بلوتوث 
ارسـال کنـد. ایـن اپلیکیشـن را هم اکنـون می توانید 
و  اندرویـد  وینـدوز،  پلتفرم هـای  بـرای  رایـگان  بـه 

نمایید. iOS دریافـت 

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.lenovo.anyshare.

gps&hl=en

فایل های حجیم را راحت منتقل کنید

بازی رسمی که از فیلم سینمایی آیرون من 3 ساخته شده 
تا جایی که در توان داشته، متعهد به سناریو و اتفاقات و 
جریانات فیلم مانده و تغییرات زیادی در آن نداده است. 
البته محدودیت های این پلتفرم ها هم به سازندگان اجازه 
نمی دهد به راحتی همه چیز را در این بازی باز آفرینی 
بازی  در  زیادی  اکشن  صحنه های  حال،  هر  به  کنند. 
گنجانده شده که شما را به یاد فیلم خواهد انداخت. به 
جز مراحل اصلی که روی خط داستانی فیلم سینمایی قرار 
دارند، مرد آهنی کارهای دیگری هم برای انجام دادن دارد. 
ماموریت های جانبی و دیدار با دشمنان دیرینه ای که در 
فیلم سینمایی حضور ندارند یکی از این تفریحات جانبی 
است. قسمت هایی هم در بازی گنجانده شده که ارتباط 

مستقیمی با فیلم ندارد، مانند برخورد با همین دشمنانی 
که فقط در کامیک های مرد آهنی می توان آنها را یافت. 
رایگان بودن این بازی به تنهایی یک امتیاز مثبت برای آن 
محسوب می شود، چرا که معموال بازی های ساخته شده از 
روی فیلم های معروف، با قیمت های فضایی نسبت به دیگر 
بازی ها منتشر می شوند و البته که به خاطر محبوبیت باالی 
داستان، فروش خوبی هم حاصل می کنند. اما مرد آهنی 3 
نسبت به بازی های دیگری که در این زمینه فعال بوده اند 
حرف زیادی برای گفتن ندارد و شاید همین رایگان بودن به 
کمکش آمده تا امتیازات پایینی از سوی مخاطبین عصبانی 
دریافت نکند. برای دانلود بازی از لینک زیر استفاده کنید:
https://goo.gl/SBV8KJ

مرد آهنین شوید

کاربرانــی کــه ایــن روزها خریــدار جدید یــک آیفون 
هســتند، ممکن اســت بیشــتر از کاربران اندروید باشند 
و در بســیاری از مواقــع پیش می آید که ما باید لیســت 
مخاطبــان خود را بــه آیفون تــازه خریداری شــده مان 
منتقل کنیم. اما این کار همیشــه برای همه آسان نیست.

انتقال مخاطب هــای اندروید به آیفون از طریق 
سیم کارت

این روش یکی از آســان ترین راه ها برای انتقال مخاطبان 
به دستگاهی دیگر است. اولین چیزی که باید انجام دهید، 
این اســت که تمامی مخاطب های کنونی خــود را که در 

سیم کارت تان ذخیره شده به آیفون انتقال دهید.
در دستگاه اندرویدی خود

1- اپلیکیشن مخاطبین را اجرا کنید. 2- بر روی دکمه منو 
تپ کنید. 3- گزینه Import/Export را انتخاب کنید. ۴- 

گزینه Import From SIM card را برگزینید.
حاال ســیم کارت یاد شده را از دستگاه اندرویدی خود خارج 
کرده و آن را در آیفون قرار دهید. پس از اینکه ســیم کارت 

را در آیفون قرار دادید:
Settings > Mail ، Contacts ، Calendars بــه  -1 

بروید. 2- گزینه Import SIM Contacts را انتخاب کنید. 
کمی صبر کنید و این زمان بســتگی به این دارد که تعداد 
مخاطبان شــما چقدر باشد. معموال این کار فقط چند ثانیه 
به طول می انجامد. پس از اینکه عملیات مورد بحث انجام 

شد به اپلیکیشن تماس پیش فرض آیفون بروید و بر روی 
قسمت Contacts تپ کنید.  انتقال مخاطبان اندروید به 
آیفون با سرویس ایمیل گوگل )جی میل( راه دیگری است 
که می توانید از آن برای انتقال مخاطب های خود از اندروید 
به آیفون استفاده کنید، سرویس ایمیل گوگل در واقع اکانت 
گوگل شماست. زمانی که یک مخاطب جدید را به گوشی 
اضافه می کنید همیشه از شما ســوالی مبنی بر ذخیره در 
سیم کارت یا جی میل پرسیده می شود. دلیلش هم مشخص 

است و برای انتقال مخاطبان می توان از آن استفاده کرد.
برای این کار در دستگاه اندرویدی خود

 Accounts 1- به مسیر بخش تنظیمات گوشی رفته و سپس
and Sync را انتخاب کنید. 2- حاال Google را انتخاب 

کرده و اطالعات حســاب کاربری گوگل خود را وارد کنید .
با وارد کردن این اطالعات، شــما به سیستم همگام سازی 
اندروید اجازه می دهید تا مخاطبان را از سیم کارت یا حافظه 
داخلی دســتگاه به جی میل وارد کند. سپس در آیفون خود 
Mail ، Contacts ، Cal�  به بخش تنظیمات رفته و گزینه
endars را انتخاب کنید. حاال باید مخاطبان را وارد آیفون 

کنیم اما این بار از طریق جی میــل.  پس از وارد کردن این 
اطالعات، پرسیده می شــود که کدام داده ها را می خواهید 
فعال کنید. آنچه ما در این بخش نیاز داریم مخاطبان یا همان 
Contacts در آیفون اســت و شما می توانید آن را با خیال 

آسوده فعال کنید. 

از اندروید به آیفون
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 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
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 سالم بایت، اگر می شود در مورد تبلت مایکروسافت سرفیس پرو 
۴ نسخه ای که کیبورد دارد، توضیحاتی بدهید.

در ســال 2012 میــالدی بــود کــه شــرکت مایکروســافت توانســت بــا 
رونمایــی از نخســتین تبلــت خانــواده ســرفیس خــود، فصــل جدیــدی از 
ــن  ــده ای ــدا ای ــاید در ابت ــاید. ش ــران بگش ــه روی کارب ــا را ب ــای تبلت ه دنی
نــوع تبلت هــا ناپختــه بــه نظــر می رســید، امــا ردموندی هــا توانســتند 
سال به ســال و نســل بــه نســل ســرفیس های خــود را بهبــود ببخشــند و 
ــدون  ــد. ب ــل کنن ــا تبدی ــازندگان تبلت ه ــام س ــرای تم ــی ب ــه الگوی ــا را ب آن ه
شــک، مایکروســافت بــا ســرفیس پــرو 3 توانســت نــگاه جهانیــان را بــه ایــن 
ــای  ــه تبلت ه ــد ک ــت کن ــوض و ثاب ــدی( ع ــای هیبری ــا )تبلت ه ــوع تبلت ه ن
ــد. ایــن شــرکت آمریکایــی در ادامــه راهــی کــه  ــا بمانن ــد ت هیبریــدی آمده ان
ــی  ــرد. به طورکل ــی ک ــرو ۴ را رونمای ــت ســرفیس پ ــه، تبل ــه راه انداخت خــود ب
پــرو ۴ نســبت بــه نســل گذشــته خــود باریک تــر، ســبک تر و ســریع تر 
ــی  ــی انقالب ــوان محصول ــز نمی ت ــت را هرگ ــن تبل ــت ای شــده اســت. در حقیق
ــرو  ــرفیس پ ــه س ــبت ب ــی نس ــای قابل توجه ــا بهبوده ــا ب ــه تنه ــت، بلک دانس
3 همــراه شــده اســت. روی هم رفتــه تبلــت ســرفیس پــرو ۴ را می تــوان 
ــه  ــری و اداری ک ــی، هن ــای گرافیک ــام کاره ــرای انج ــده آل ب ــتگاهی ای دس
نیــاز بــه قــدرت پردازشــی زیــاد دارنــد، دانســت. مایکروســافت ســرفیس پــرو 
ــود  ــته خ ــل گذش ــه نس ــبیه ب ــیار ش ــاخت بس ــت س ــی و کیفی ــر طراح ۴ ازنظ
اســت. ایــن تبلــت همچــون ســرفیس پــرو 3 دارای بدنــه ای بــا آلیــاژ منیزیــم 
اســت و تنهــا در یــک رنــگ نقــره ای تولیــد شــده. شــباهت های فیزیکــی ایــن 
ــا  ــرو ۴ دقیق ــرض پ ــول و ع ــود. ط ــم نمی ش ــا خت ــه همین ج ــول ب دو محص
ــت  ــن باب ــافت را از ای ــد مایکروس ــت بای ــت. در حقیق ــرو 3 اس ــا پ ــابه ب مش
ــر شــدن نمایشــگر  ــا وجــود بزرگ ت ــن شــرکت توانســته ب ســتود. چــرا کــه ای
ــر  ــود درآورد. عــالوه ب ــش خ ــرو ۴، طــول و عــرض آن را مشــابه نســل پی پ
ــت.  ــون دانس ــده تاکن ــد ش ــرفیس تولی ــن س ــرو ۴ را باریک تری ــد پ ــن بای ای
ایــن تبلــت تنهــا 8/۴ میلی متــر ضخامــت دارد و از وزن کمتــری نســبت 
ــر  ــتگاه راحت ت ــن دس ــل ای ــن رو حمل ونق ــت. از ای ــوردار اس ــرو 3 برخ ــه پ ب
ــم  ــرات ک ــا تغیی ــرو ۴ ب ــگر، پ ــه نمایش ــرد. در زمین ــورت می گی ــل ص از قب
ولــی تاثیرگــذاری نســبت بــه پــرو 3 همــراه شــده اســت. مایکروســافت یــک 
ــن  ــرای ای ــل ب ــن 182۴ × 2736 پیکس ــا رزولوش ــی ب ــگر 12/3 اینچ نمایش
ــش  ــه نمای ــت، ب ــری باکیفی ــد تصاوی ــه می توان ــرده ک ــاب ک ــول انتخ محص
ــرو 3  ــه پ ــبت ب ــرو ۴ نس ــگر پ ــه نمایش ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد. بنابرای ده
بزرگ تــر و باکیفیت تــر شــده اســت. همچنیــن نمایشــگر ایــن تبلــت بــا 
ــد  ــه می توان ــده ک ــانده ش ــس ۴ پوش ــال گل ــک گوری ــظ و باری ــه محاف الی
ــد  ــد. مانن ــته باش ــی داش ــای جزئ ــط و خش ه ــر خ ــی در براب ــت خوب محافظ
ــم اختصاصــی  ــورد و قل ــا کیب ــم ب ــرو ۴ ه ــرو، پ ــای ســرفیس پ ــر تبلت ه دیگ
ــته  ــر از گذش ــت کارآمدت ــن تبل ــم ای ــت. قل ــده اس ــراه ش ــافت هم مایکروس
ــم  ــن قل ــن ویژگــی ای ــات بیشــتری اســت. شــاید مهم تری شــده و دارای امکان
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــف دانس ــار مختل ــطح فش ــخیص 102۴ س ــد در تش را بای
لطــف تکنولــوژی ای کــه مایکروســافت در نمایشــگر ایــن تبلــت بــه کار 
ــافت،  ــت. مایکروس ــد داش ــتری خواه ــخگویی بیش ــرو ۴ پاس ــم پ ــرده، قل ب
ــت.  ــرده اس ــی ک ــا طراح ــورد لپ تاپ ه ــبیه کیب ــیار ش ــرو ۴ را بس ــورد پ کیب
ــا  ــردن ب ــپ ک ــد و تای ــه دارن ــم فاصل ــی از ه ــورد کم ــن کیب ــای ای دکمه ه
ــرای امنیــت  ــن مایکروســافت ب ــرد. همچنی آن هــا بســیار راحــت انجــام می گی
بیشــتر، یــک حســگر اثــر انگشــت پیشــرفته روی کیبــورد ایــن تبلــت بــه کار 
ــول  ــک محص ــدن ی ــر ش ــد، قدرتمندت ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــرده اس ب
ــمار  ــه ش ــای آن ب ــک ویژگی ه ــزو الینف ــود، ج ــته خ ــل گذش ــه نس ــبت ب نس
مــی رود. ســرفیس پــرو ۴ هــم از ایــن ویژگــی مســتثنی نیســت و 30 درصــد 
Core� ــا پردازنده هــای ــت ب ــن تبل ســریع تر از نســل گذشــته خــود اســت. ای

ــی معرفــی شــده  i7، Core�i5 و Core m3 و حافظــه رم ۴، 8 و 16 گیگابایت

اســت. از ایــن رو می تــوان پــرو ۴ را یکــی از قدرتمندتریــن تبلت هــای 
ــار از  ــتین ب ــرای نخس ــافت ب ــن مایکروس ــت. همچنی ــازار دانس ــدوزی ب وین
ــرو  ــت. پ ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــت خ ــی در تبل ــک ترابایت ــی ی ــه داخل حافظ
ظرفیــت  در  گیگابایتــی،   512 و   256  ،128 حافظه هــای  بــر  عــالوه   ۴
ــدرت  ــا ق ــد ب ــت می توان ــن تبل ــت. ای ــده اس ــم عرضه ش ــی ه ــک ترابایت ی
ــه اش  ــورد بهبودیافت ــردی و کیب ــم کارب ــا قل ــا ب ــاده اش ی ــی فوق الع پردازش
ــای جــدی ای  ــون ســرفیس ها رقب ــا اکن ــد. ام ــری برآی ــر کارب ــاز ه ــس نی از پ
ــای  ــود تبلت ه ــه گ ــا ب ــار، پ ــرای نخســتین ب ــوگل ب ــل و گ ــد. اپ ــدا کرده ان پی
ــل  ــرو و پیکس ــد پ ــای آیپ ــا تبلت ه ــرکت ب ــن دو ش ــته اند. ای ــدی گذاش هیبری
C خــود می خواهنــد ثابــت کننــد کــه دیگــر تبلت هــای هیبریــدی تنهــا 
ــافت،  ــه مایکروس ــد ک ــوش نکنی ــا فرام ــوند. ام ــم نمی ش ــرفیس ها خت ــه س ب
شانه به شــانه  می توانــد  کــه  کــرده  مســلح  به قــدری  را  خــود  محصــول 

کنــد. لپ تاپ هــا حرکــت 


