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شرکت  محصول   PowerDVD Ultra افزار  نرم 
جهت  افزارها  نرم  قویترین  از  یکی   Cyberlink

و  کیفیت  بهترین  با  ویدئویی  فایل های  نمایش 
CyberLink PowerDVD می باشد.   شفافیت 

ابزار  آخرین حلقه از چرخه تکاملی تحسین برانگیزترین 
باشد.  می  و صوتی  تصویری  فایل های  و   DVD اجرای 
این نرم افزار با بهره گیری از تعداد زیادی کنترل کننده 
بهترین  ارائه  برای   Audio/Video برای  تنظیم  قابل 
کیفیت پخش، ارائه شده است. قابلیت پیشتیبانی از تمامی 
فرمت های صوت و تصویر، ۸ کانال خروجی صدا در سینمای 
خانگی، و صدای فراگیر Surround با قدرت شبیه سازی 
واقعی، Power DVD  را تبدیل به غول ترین Player در 
CyberLink Pow� کرده است، با DVD  میان طرفداران

 High بی همتای فیلم های  Player به عنوان er DVD

Definition از تماشای فیلم ها نهایت لذت را خواهید برد.

قابلیت های کلیدی برنامه:
Blue ray disks  ،HD-DVD باالترین کیفیت فیلم را در - 

نظاره گر باشید.
صدای و  خانگی  سینمای  در   ۷/۱ صدای  تکنولوژی   - 

Hi-def Dolby digital Plus به همراه DTS-HD با صدایی 

استثنایی و بی نظیر گوش های شما را به رقص وا خواهد داشت!
فناوری  آخرین  با  سازگار  تصویری  فایل های   -
را  فیلم  تماشای  لذت  که  هستند  کارت های گرافیکی 

برای شما معنی می کنند.
- HD-DVD و دیسک های Blue Ray جزو خصوصیات 
نو به حساب می آیند که با به تصویرکشیدن عکس هایی با 
جزئیات دقیق تر از ابزارهای برگ برنده این نرم افزار می باشند.

- قابلیت دسترسی به محتوای فیلم توسط گزینه های 
IHD ،BD-J

- کنترل کننده های پیشرفته و امکانات هوشمند پخش 
DVD

با  افزار  نرم  گرافیکی  دهنده  شتاب  سازگاری   -
ATI ،NVIDIA ،Intel پردازنده های گرافیکی

  WAV-HDپشتیبانی از آخرین فرمت های روز نظیر -
HD ،MPEG2 ،H264

Wide screen  پیشتیبانی از نمایشگرهای -
داده های  دنیای  به  را  شما   iHD ،BD-J فناوری   -

آنالین، بازی ها و دیگر امکانات موجود بر روی دیسک می برد.
- دارای قدرت Navigation متناسب با نسل آینده، یک 
منو پر از گزینه های ریز و درشت و قابلیت پخش دوباره 

)Film Bookmark(  فیلم از نقطه خاموش شدن
- فناوری Zooming برای غرق کردن شما در اعماق فیلم

- از پخش همزمان نقطه نظرات کارگردان و عوامل فیلم 
حین اجرای فیلم به صورت تصویر در تصویر لذت ببرید.

پخش  و   High Definition Audio تکنولوژی   -
   DTS-HD از  پشتیبانی  با  صداها  کیفیت  ناب ترین 

True- HD ،Dolby Digital

- صدای Surround با امکان ۸کاناله، حد نهایت صدا را 
 EX  ،۵/۱ در سینمای خانگی با ۷/۱ کانال دالبی دیجیتال

کانال DTS تجربه کنید.
- اعمال افکت های پیشرفته بر روی صدا، لمس کیفیت 
صدای Surround به وسیله سیستم های صوتی، هدفون 
و یا یارانه های قابل حمل با تکنولوژی ارائه شده توسط 

Cyberlink ،DTS ،Dolby

،Auto dialog looping پخش مجدد دیالوگ با فناوری - 
حتی یک کلمه را هم جا نیندازید.

-  قابلیت جابه جا کردن زیرنویس.
- تنظیم زمان پخش فیلم بر روی laptop با تنظیم 

خودکار سرعت اجرای فیلم جهت حفظ باتری
 ،UI انتخاب از میان ۵ حالت Free style control’s -

دارای انواع skin ورنگ

شــرکت گوگل ابزاری طراحی کرده است که ویژگی ها 
و عالیق کاربران را به منظور نمایش تبلیغات متناســب 
و هدفمند، گردآوری کرده و در اختیار این شــرکت قرار 
می دهد. در این هفته قصد داریم تا نحوه متوقف کردن 
تبلیغات هدفمند و کنترل نمایش تبلیغات را به طور خالصه 
تشریح کنیم. این که تمامی تبلیغات موجود در وب را به 
طور کامل مســدود کنیم، کار آســانی است اما شرکت 
گوگل ابزاری ساخته است که اجازه انتخاب و بازگردانی 
)interest�based( نمایش تبلیغات برپایه عالقه مندی 
را به کاربران می دهد. در ادامه مطلب شیوه متوقف کردن 
تبلیغات هدفمندی را که در وب سایت های خود گوگل و 
وب سایت های شرکای 2m آن برای کاربران نمایش داده 

می شوند، بیان خواهیم کرد.

شیوه متوقف کردن تبلیغات و انتخاب آن ها

اگر موضوعــات مورد عالقه و ویژگی هــای خود را به 
گوگل بگویید، به دنبال تبلیغات مفید و متناسب با عالیق 
شما خواهد گشت. در ادامه مقاله نحوه انجام این کار را 
بیان خواهیم کرد اما ابتدا نحوه انتخاب و متوقف کردن 

تبلیغاتی را که مناسب شما نیستند، توضیح خواهیم داد.
به گفته کارمندان گوگل، می توانید با مراجعه به صفحه 
 “Download تنظیمات تبلیغات و کلیــک روی دکمه
”the advertising cookie opt�out plugin، پالگین 

IBA Opt�out مربوط بــه مرورگر کروم، فایرفاکس و 

اینترنت اکسپلورر را دانلود کنید. این پالگین امکان انتخاب 
کوکی های DoubleClick )کوکی هایی که به وســیله 
Dou�  گوگل مورد استفاده قرار می گیرد( را فراهم می کند.
bleClick یکی از پلتفرم های تبلیغ شرکت گوگل است.

پس از نصب افزونه یاد شــده، حتی پس از پاک کردن 
کوکی های مرورگر، تبلیغات هدفمند موجود در مرورگر 
باید متوقف شوند. در حقیقت، تبلیغات انتخابی شما پس 
از پاک شدن کوکی ها هم به طور دائمی متوقف خواهد 
شد. این افزونه فقط در مرورگرهای کروم، فایرفاکس و 
اینترنت اکسپلورر عمل می کند و برای استفاده در سایر 
مرورگرها باید افزونه مربوطه را در آن نصب کنید. اگر با 
حساب کاربری خود وارد مرورگر شوید )sign in(، افزونه 
یاد شده باید به طور خودکار در همان نوع از مرورگرهای 
موجود در ســایر رایانه ها هم نصب شود. متاسفانه این 

امکان برای مرورگرهای موجود در گوشی های هوشمند 
وجــود ندارد. با این حال، می توانیــد از روش های دیگر 
متوقف کردن تبلیغات در دستگاه های اندرویدی استفاده 

کنید.
برخی از بازبینی کنندگان ادعا می کنند که افزونه یاد شده 
عملکرد صحیحی نداشــته و هنوز هم تبلیغات هدفمند 
در وب سایت های متعلق به گوگل و شرکای آن نمایش 
داده می شوند. اما به خاطر داشــته باشید که این مورد، 
راهکار رســمی گوگل است. اگر خواستار مسدود کردن 
همه تبلیغات هدفمند هستید، ادامه مطلب را دنبال کنید.

نحـوه کنتـرل تبلیغـات نمایـش داده شـده 
به وسیله گوگل 

ابتدا به صفحه جدیــد تنظیمات تبلیغات گوگل مراجعه 
 Your کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. در بخش
topics این صفحــه می توانید عالیق خود را به گوگل 

اطالع دهید. اما همان طور که مشــاهده می کنید، این 
فهرست به صورت محدود شده است. اگر هیچ موضوعی 
در ایــن بخش وجود ندارد، می توانید با فشــردن دکمه 
“+ NEW TOPIC”، موضوعات مختلفی را به فهرست 
 Your Google profile اضافه کنید. همچنین در بخش
این صفحه می توانید جنســیت و سن خود را به منظور 

دریافت تبلیغات بر اساس این معیارها تنظیم کنید.
اگــر تمایلی به مشــاهده تبلیغات هدفمنــد ندارید، به 
منظور غیرفعال کردن نمایش تبلیغات هدفمند در نتایج 

جستجوی گوگل و وب سایت هایی که متعلق به گوگل 
نیســت، می توانید روی دکمه آبی رنگ واقع در بخش 
Ads Personalization  کلیک کنید. با این کار، یک 

پنجره اخطار فرعی نمایان می شــود که باید روی دکمه 
 Turn Off کلیک کنید. ســپس بایــد در پنجره فرعی

Ads Personalization is now off  ظاهر شده روی 

 GOT ITکلیک کنیــد تا این گزینه در حالت Off قرار 

گیرد. این کار به این معنی است که تبلیغات نمایش داده 
شده همیشه مناسب شما نخواهد بود و نمی توانید تبلیغ 

کنندگان خاصی را مسدود کنید.
همچنین در پنجره یاد شده می توانستید با کلیک روی 
لینک VISIT ADCHOICES، جلوی نمایش تبلیغات 
شخصی گوگل در زمانی که از حساب کاربری خود خارج 
شده اید و دیگر شبکه های آنالین تبلیغات را بگیرید. پس 
از کلیک روی لینک یاد شده، این صفحه به طور خودکار 
کوکی های موجود در مرورگر کاربر را بررســی کرده و 
براساس آن، وب ســایت هایی را برای انتخاب در اختیار 
کاربران قرار می دهد. پس از انتخاب وب سایت های مورد 
نظر بایــد روی Submit your choices کلیک کنید. 
دانســتن این موارد در بسیاری از موارد می تواند، به شما 
کمک کند تا از شر هر آنچه که باعث آزارتان در هنگام 
کار در فضای مجازی می شود، راحت شوید. درست است 
که شرکت هایی مانند گوگل از طریق نمایش این تبلیغات 
به شما درآمد هنگفتی را به جیب می زنند اما شما هم باید 
این حق انتخاب را داشته باشید که هر آن چه که دوست 

داشتید را ببینید و هیچ گاه اجباری در کار نباشد.

 ســـالم بایـــت اگـــر می شـــود دربـــاره فـــرق صفحـــه 
ــد: ــح دهیـ ــای 4K و HDR توضیـ ــش تلویزیون هـ نمایـ

ـــا  ـــه ب ـــه در رابط ـــی ک ـــن مبحث ـــم تری ـــر، مه ـــال اخی ـــی-دو س ـــی یک ط
ــود.  ــا بـ ــن آن هـ ــزان رزولوشـ ــنیدیم میـ ــا می شـ ــرفت تلویزیون هـ پیشـ
حـــاال تمـــام اچ دی دیگـــر کافـــی نیســـت و بهتریـــن تلویزیون هـــای 
بـــازار 4K  هســـتند. امـــا آیـــا 4K  همـــان تغییـــر بزرگـــی اســـت کـــه 
همـــه انتظـــارش را دارنـــد؟ آنچـــه کـــه HD ،SD و 4K  یـــا همـــان 
Ultra HD  را توصیـــف و تعریـــف می کنـــد رزولوشـــن یـــا تعـــداد 

پیکســـل های موجـــود در یـــک نمایشـــگر اســـت و پیکســـل در واقـــع 
ـــگ  ـــک رن ـــش ی ـــال نمای ـــدام در ح ـــر ک ـــه ه ـــت ک ـــزی اس ـــای ری واحده
هســـتند و وقتـــی همـــه شـــان کنـــار یکدیگـــر قـــرار می گیرنـــد یـــک 
  HD ــام ــی تمـ ــون معمولـ ــک تلویزیـ ــد. یـ ــکل می دهنـ ــر را شـ تصویـ
ـــن  ـــود، رزولوش ـــدا می ش ـــه ای پی ـــر خان ـــوال در ه ـــا معم ـــن روزه ـــه ای ک
ـــل  ـــداد ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکس ـــر از تع ـــارت دیگ ـــه عب ـــا ب 1080p  دارد ی

تشـــکیل شـــده اند. بـــه بیـــان ســـاده تر، ۱۹۲۰ پیکســـل افقـــی در 
۱۰۸۰ ردیـــف عمـــودی کنـــار یکدیگـــر قـــرار گرفته انـــد تـــا تلویزیـــون 
 High Definition  ـــا ـــاال ی ـــوح ب ـــر HD وض ـــش تصاوی ـــه نمای ـــادر ب ق
باشـــد. در مـــورد نمایشـــگرهای 4K، تعـــداد ایـــن پیکســـل ها افزایـــش 
پیـــدا می کنـــد. اگـــر جایـــی UHD یـــا 2160p  را مشـــاهده کردیـــد، 
ایـــن همـــان 4K  اســـت. ۳۸۴۰ پیکســـل افقـــی و ۲۱۶۰ پیکســـل در 
 Ultra High ــگر ــده یـــک نمایشـ ــکیل دهنـ ــودی تشـ ــای عمـ ردیف هـ
Definition را می دهنـــد. بیشـــتر بـــه ایـــن ســـبب اســـم نمایشـــگرها 

ــتر  ــر بیشـ ــار برابـ ــر آن چهـ ــت تصویـ ــه کیفیـ ــته اند کـ را 4K  گذاشـ
از تلویزیون هـــای تمـــام HD اســـت. صحبت هـــای بـــاال را گفتیـــم 
تـــا برســـیم بـــه اصـــل ماجـــرا. نمی خواهیـــم بگوییـــم کـــه خریـــدن 
ـــت.  ـــت اس ـــال درس ـــس، کام ـــه بالعک ـــت، بلک ـــتباه اس ـــون 4K  اش تلویزی
ـــا  ـــه HDR ی ـــت، بلک ـــوید 4K  نیس ـــر آن ش ـــد درگی ـــه بای ـــی واژه ای ک ول
ـــور  ـــد. همانط ـــب کن ـــما را جل ـــه ش ـــد توج  High Dynamic Rangeبای

ــت  ــبت کنتراسـ ــت نسـ ــرار اسـ ــت،  HDR  قـ ــام آن پیداسـ ــه از نـ کـ
تلویزیـــون را شـــدیدا افزایـــش دهـــد.

بـــه بیـــان دیگـــر، نســـبت کنتراســـت یعنـــی تفـــاوت بیـــان روشـــن 
تریـــن تـــا تیـــره تریـــن رنـــگ کـــه هـــر چـــه ایـــن بـــازه عظیم تـــر 
ـــی  ـــود.  وقت ـــد ب ـــر خواه ـــده بهت ـــاهده ش ـــای مش ـــت رنگ ه ـــد، کیفی باش
ــری  ــای دیگـ ــا آن ویژگی هـ ــراه بـ ــد، همـ ــرار باشـ ــت HDR  برقـ حالـ
نظیـــر وســـعت رنـــگ گســـترده می آیـــد کـــه ســـبب تولیـــد رنگ هـــای 
ـــون  ـــه تلویزی ـــه از دریچ ـــع آنچ ـــود. در واق ـــده می ش ـــی و زن ـــیار طبیع بس
ـــر  ـــر و زیبات ـــک ت ـــت نزدی ـــا هس ـــه واقع ـــه ک ـــه آنچ ـــیار ب ـــد بس می بینی
می شـــود. رنگ هـــا از رو رفتـــه نیســـتند و اجســـام درســـت همانطـــور 
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــد حقیق ـــوان دی ـــم می ت ـــا چش ـــی و ب ـــای واقع ـــه در دنی ک
می رســـند. همـــه چیـــز عمقـــی قابـــل تصـــور دارد و می تـــوان تصویـــر 
ـــت  ـــن نیس ـــی ای ـــکل اصل ـــا مش ـــرد. ام ـــس ک ـــی ح ـــای واقع ـــه معن را ب
ــکل  ــازند. مشـ ــون HDR نمی سـ ــا تلویزیـ ــد کننده هـ ــرا تولیـ ــه چـ کـ
ـــد  ـــوز تولی ـــی هن ـــدازه کاف ـــه ان ـــه ب ـــوده ک ـــی ب ـــل نمایش ـــوای قاب محت
نشـــده. البتـــه هنـــوز بـــه انـــدازه کافـــی محتـــوا بـــرای تلویزیون هـــای 
4K  هـــم وجـــود نـــدارد، چـــه برســـد بـــه HDR و بعیـــد اســـت کـــه 

ــد.  ــی کنـ ــر اساسـ ــر تغییـ ــال دیگـ ــل ۴-۵ سـ ــا حداقـ ــد تـ ــن رونـ ایـ
ســـرویس های اســـتریم ویدیـــو مثـــل نـــت فلیکـــس و آمـــازون پرایـــم 
ـــد و  ـــروع کرده ان ـــه ش ـــن زمین ـــود را در ای ـــم کار خ ـــم ک ـــا ک ـــو ام ویدی
ـــاری  ـــای انحص ـــس وان اس و بازی ه ـــس باک ـــا اک ـــم ب ـــافت ه مایکروس
ــوا  ــم محتـ ــا حجـ ــازد امـ ــی سـ ــد دارد HDR را عمومـ ــدش قصـ جدیـ

ـــد. ـــاز کنی ـــاب ب ـــش حس ـــد روی ـــه بتوانی ـــت ک ـــدری نیس آنق
ــا  ــر از 4K HDR هـ ــا نمـــی گوییـــم کـــه خریـــدن تلویزیونـــی غیـ مـ
اشـــتباه اســـت. اگـــر دوســـت نداریـــد میلیون هـــا تومـــان بـــرای یـــک 
ـــدن  ـــد، خری ـــر نمی آیی ـــت آن ب ـــس قیم ـــد و از پ ـــه کنی ـــون هزین تلویزی
تلویزیون هـــای خـــوش قیمـــت کنونـــی هـــم کامـــال منطقـــی اســـت. 
ــای 1080p از  ــا تلویزیون هـ ــده تـ ــی مانـ ــادی باقـ ــان زیـ ــوز زمـ هنـ

چرخـــه رقابـــت خـــارج شـــده و 4K HDR هـــا در صـــدر بنشـــینند.
ــن  ــردم، همیـ ــوم مـ ــرای عمـ ــاب بـ ــن انتخـ ــر بهتریـ ــال حاضـ در حـ
تلویزیـــون هـــای تمـــام اچ دی و خـــوش ســـاخت هســـتند. تنهـــا 
ــوان  ــار آن نمی تـ ــادگی از کنـ ــه سـ ــان بـ ــن میـ ــه در ایـ ــه ای کـ نکتـ
ـــاوری  ـــرفت فن ـــکار پیش ـــل ان ـــر قاب ـــاال و غی ـــیار ب ـــرعت بس ـــت، س گذش
ـــر  ـــه از نظ ـــد ک ـــی را بخری ـــروز تلویزیون ـــما ام ـــت ش ـــن اس ـــت، ممک اس
ــت  ــازار اسـ ــود در بـ ــای موجـ ــی تلویزیون هـ ــدر تمامـ ــات در صـ امکانـ
ــا نمی توانیـــد اطمینـــان داشـــته باشـــید کـــه حتـــی بـــه مـــدت ۳  امـ
ـــازار را در  ـــود در ب ـــون موج ـــن تلویزی ـــات تری ـــا امکان ـــن و ب ـــاه، بهتری م
ـــازار  ـــه ب ـــری ب ـــول جدیدت ـــکان دارد محص ـــر روز ام ـــد و ه ـــزل داری من

وارد شـــود.

فیلم ها را با کیفیت ببینید
 گلسـا ماهیـان

رهایی از تبلیغات مزاحم
چگونه از شر تبلیغات گوگل خالص شویم؟
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