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لپ تاپ های سری K ایسوس محصوالت مالتی مدیایی 
هستند که به دلیل داشتن بدنه پالستیکی و امکانات 
محدودتر نسبت به سری N، قیمت مناسب تری داشته 
و از طرفی نسبت به سری X، سخت افزارها و صفحه 
 ،K نمایش بهتری دارند. اما در بین مدل های ســری
یک محصول با نام K550JX وجود دارد که از لحاظ 
طراحی و شکل ظاهری به سری G مخصوص بازی 
ایسوس بسیار نزدیک است. البته برخی از امکانات و 
ویژگی های حرفه ای سری G در این محصول وجود 
ندارد که باعث کاهش قیمت نهایی آن شــده است. 
بر طبق قانون کلی ســری محصــوالت مخصوص 
بازی ROG ایســوس، در طراحــی این لپ تاپ هم 
از ترکیب رنگ مشــکی و قرمز اســتفاده شده است. 
به این ترتیب که تمامی بخش های این دســتگاه به 

رنگ مشــکی و حروف روی کلیدهای کیبورد و قاب 
دور تاچ پد قرمز هستند. برخالف سری G، در ساخت 
این مدل از فلز اســتفاده نشده و تمامی قسمت های 
بدنه پالستیکی هستند. البته پالستیک به کار رفته در 
ساخت آن کیفیت خوبی دارد و در برابر خمش، پیچش 
و فشار تحمل و دوام خوبی دارد. به نوعی جنس بدنه 
 G و رنگ بندی آن شبیه به سری X شبیه به ســری
اســت. دیگر ویژگی مثبت K550JX صفحه نمایش 
۱۵/۶ اینچی Full HD با روکش مات اســت. البته 
پنل این صفحه نمایش از نوع TN است که به نسبت 
محصوالت حرفه ای مخصوص بازی تا حدودی باعث 
کاهش شــفافیت و وضوح تصویر می شود. اما با این 
حال این صفحه نمایش برای بازی کردن یا تماشای 

فیلم گزینه خوبی است. 

بدون تردید تکنولوژی های نوین با ســرعتی بــاور نکردنی در حال 
توســعه و گســترش هســتند. تا چند وقت پیش اگر شما برای خود 
یک وب ســایت نداشــتید یا اگر کارهای خود را به صورت اینترنتی 
انجام نمی دادید، بســیاری از افراد شما را برای اتالف وقتی که انجام 
می دهید، ســرزنش می کردند. در حال حاضر همه چیز به گوشی های 
هوشــمند ما خالصه می شــود و زمــان اپلیکیشن هاســت. در حال 
حاضر بیشــتر افراد از اپلیکیشــن های مختلف بــرای انجام کارهای 
خود اســتفاده می کنند و بیشــتر ســازمان ها هم در حال حرکت به 
این سمت هســتند. به همین دلیل ارائه سرویس های موبایلی در هر 
شــاخه ای، اهمیت ویژه ای دارد. وزیر ارتباطات فناوری اطالعات به 
تازگی با اشاره به رونمایی از پروژه دولت همراه گفت: ۲7 خدمت در 
این زیرساخت به مردم ارائه می شــود. »محمود واعظی« در مراسم 
افتتاح فاز نخســت دولت الکترونیک و همراه افزود: مردم می توانند 
از امــروز با تلفن های همراه خود ۲7 خدمت دســتگاه های اجرایی 
را دریافت کــرده و دیگر نیازی به مراجعه حضــوری برای دریافت 
خدمات ندارند. عضو شورای عالی فضای مجازی به راه اندازی پروژه 
دولت الکترونیک اشــاره کرد و گفت:۵۱ دستگاه اجرایی ۴۴۰ خدمت 
خــود را الکترونیک در اختیار مردم قــرار می دهند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درحاشــیه این مراسم در جمع خبرنگاران به پرتاب 
اخیــر ماهواره ایرانی اشــاره کرد و آن را ناقض مفــاد توافق برنامه 
جامع اقدام مشترک)برجام( ندانست. واعظی افزود: پرتاب انجام شده 
در راســتای اهداف کشورمان اســت و ارتباطی با دیگران ندارد. وی 
پرتاب صورت گرفته را برای تســریع در پرتاب ماهواره های داخلی 
موثر دانست. واعظی با بیان اینکه نقشه راه دولت الکترونیک ۳۵ ماه 
پیش توســط رئیس جمهوری ابالغ شد، گفت: شورای عالی فناوری 

اطالعات گام هــای خود را برای تحقق آن برداشــت. عضو هیئت 
دولت یازدهم از عالقه خود برای اینکه فازنخســت دولت الکترونیک 
توســط رئیس جمهــوری و یا معاون اول افتتاح می شــد، خبرداد و 
گفت: رئیس جمهوری درگیر مســائل متعدد هستند و معاون اول نیز 
در ســفر خراسان به سر می برند بنابراین این پروژه بدون حضور آنها 
افتتاح شــد. وزیرارتباطات و فنــاوری اطالعات به قول خود به مردم 
بــرای بهره برداری از این طرح ها تاپایان دولت یازدهم اشــاره کرد 
و افــزود: افتتاح دولت الکترونیک تنهــا حاصل کار وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات نیســت، همه دســتگاه های اجرایی برای تحقق 
آن تالش کرده اند. عضو کابینه دولت یازدهم به همه دســتگاه های 
اجرایی توصیه کرد نســبت به اطالع رسانی بیشتر در باره این پروژه 
مهم اقدام کنند و ۴۴۰ خدمــت را برای مردم بازگو کنند. وی فواید 
دولت الکترونیک را پرشــمار دانســت و مهمترین آن را تحقق شعار 
چابک ســازی و کوچک ســازی دولت عنوان کرد. واعظی کاهش 
هزینه دولت، افزایش ســرعت در رســیدگی به کارها و جلوگیری از 
فســاد و جعل را از دیگر مزایای دولت الکترونیک دانست و گفت: با 
اجــرای این طرح تحول بزرگی در دولت ایجاد خواهد شــد و تا چند 
ماه دیگر اشــراف کاملی برهمه خدمات دولت اعمال می شــود. وی 
اجرا شدن پرونده سالمت الکترونیک ایرانیان را گام مهمی در صرفه 
جویی دارویی کشور دانست و گفت: پرونده سالمت الکترونیک بیش 
از یک میلیارد دالر ســالیانه در مصرف داروی کشــور صرفه جویی 
ایجاد خواهد کــرد. وزیرارتباطات از تالش برای حذف دفترچه های 
بیمه در راســتای دولت الکترونیک خبرداد و گفت: حذف این دفترچه 
ها کمک خواهد کرد پرونده ســالمت هر ایرانــی همه اطالعات را 

داشــته باشد و در همه جای کشور قابل دسترسی باشد.

لپ تاپی برای فیلم دوستان27 خدمت دستگاه های اجرایی موبایلی شد

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 سالم بایت، مایکروسافت به تازگی آپدیت ویندوز ۱۰ 
سیستم  این  به  جدیدی  ویژگی  آیا  است.  کرده  ارائه  را 

عامل اضافه شده است؟
مایکروسافت به روزرســانی بزرگ ویندوز ۱۰ را چند روز پیش عرضه کرد. 
در کنار بهبودهای صورت گرفته در این به روزرســانی، ویژگی های مخفی 
مختلفی هم در آن دیده شــده است. اولین قابلیت جدید آن » دستگاه من 
را پیدا کن« اســت. این قابلیت قبال در تلفن های همراه مشاهده شده بود، 
اما روی لپ تاپ های ویندوزی وجود نداشــت. در به روزرسان جدید ویندوز 
۱۰ این ویژگی به آن اضافه شــده تا کاربران بتوانند محل لپ تاپ گم شده 
خودشان را مشاهده کنند. کورتانا روی تلفن های همراه ویندوزی قابلیت های 
بهتری دارد و مایکروســافت ســعی کرده در به روزرسان جدید ویندوز ۱۰ 
هماهنگی میان تلفن های همراه ویندوزی و سیستم عامل خودش را افزایش 
دهد.  در به روزرســانی جدید، کورتانا می تواند تماس های از دست رفته را 
روی لپ تاپ یا کامپیوتر خانگی به نمایش در بیاورد. همچنین به وســیله 

کورتانای کامپیوتر خودتان می توانید جواب تماس های از دست رفته را با پیام 
کوتاه ارســال کنید. سیستم عامل ویندوز سال ها است که به شکل خودکار 
منطقه های زمانی را شناسایی می کند و کاربران نیازی ندارند که ساعت را 
به شــکل دستی تنظیم کنند؛ اما اگر با کامپیوتر خودتان به کشور دیگری 
مسافرت کنید، زمان به شکل خودکار تغییر نمی کند. در به روزرسان جدید 
وینــدوز ۱۰ این قابلیت به وجود آمده و کاربران می توانند آن را فعال کنند.

نســخه جدیدی از اسکایپ هم در به روز رسانی جدید ویندوز وجود دارد و 
مایکروســافت ویندوز ۱۰ را به شــکلی طراحی کرده که برنامه  پیام رسان 
Skype به شــکل پیش فرض در آن قرار گرفته و کاربران می توانند از آن 

استفاده کنند. در این به روزرسان جدید می توانید با کورتانا به شکل خوبی با 
 Skype کار کنید. برنامه  Skype یک نرم افزار کاربردی برای ارتباط برقرار 

کردن با افراد مختلف اســت. البته تغییرات نسخه جدید ویندوز ۱۰ بسیار 
بیشتر از این است و مسلما مایکروسافت تصمیم دارد که در نسخه های آتی 

این ویندوز امکانات بیشتری را هم به آن بیفزاید.

پرسشوپاسخسختافزار

Intel® Core™ i4720-7HQ(6M Cache,2.60 GHz)

8 GB DDR3

1TB HDD

NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB

15.6 inch 16:9, glossy (1920x1080)-Touch

DVD-RW - Super multi

HD 720p

4cell - 4050 mAh

Killer 802.11 1535ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4.1

MS-DOS

USB Type - C .USB-3.0USB-2.0VGA-HDMI-Serial-FingerPrint

2.45 kg (81.13 oz / 5.07 pounds)
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Asus K550JX
لپتاپپیشنهادیهفته

حافظه های جامد کمتر است.
گام چهارم: استفاده از نرم افزار مناسب   

نرم افزارهایی موسوم به File Explorer یا مدیریت فایل 
در هر محصولی به طور پیش فرض وجود دارد. استفاده از 
این نرم افزارها حداکثر سطح دسترسی را به حافظه فراهم 
 ES می کند. استفاده از نرم افزارهای شناخته شده ای مانند
از  اطالعات  خواندن  امکان  می تواند   File Manager

حافظه های ثانویه را فراهم کند اما ممکن است سطح 
دسترسی به خواندن اطالعات محدود باشد و شما قادر 
ثانویه  حافظه  در  موجود  فایل های  تغییر  یا  ایجاد  به 
نباشید. در صورتی که به استفاده از این نوع نرم افزارها 
در حین کار با فایل در حافظه های اکسترنال تاکید دارید، 
باید تلفن همراه خود را Root کرده باشید. پس از اتمام 
را   Admin سطح  دسترسی  باید  کردن،   Root فرآیند 
برای نرم افزار فراهم نمایید. البته این کار خالی از خطرات 
احتمالی نیست و به همین دلیل، استفاده از نرم افزار پیش 

تلفن همراه توصیه می شود.
در صورت تمایل به فرمت کردن حافظه متصل شده، به 
بخش مدیریت حافظه در منوی تنظیمات سیستم عامل 

آندروید مراجعه کنید.

به محض اتصال حافظه طریق کابل OTG به دستگاه 
آندرویدی باید شاهد شناسایی حافظه از به وسیله تلفن 
همراه خود باشید. نسخه های ۵ و ۶ آندروید با نمایش 
کردن  باز  امکان  صفحه،  باالی  در  متناسبی  پیام های 
پوشه های موجود در حافظه را فراهم می کنند. در مورد 
هارددیسک های اکسترنال، به دکمه Eject موجود )برای 
جدا سازی ایمن پس از اتمام کار( نیز توجه داشته باشید، 
مورد  در  دکمه  این  از  استفاده  حساسیت  که  حالی  در 

حال حاضر همه محصوالت آندرویدی بر استفاده از فرمت FAT32 اتفاق نظر 
دارند و هر حافظه ای که به این روش فرمت شده باشد، به احتمال قریب به 
یقین با تمام دستگاه های آندرویدی سازگاری دارد. برخی از نمونه های گران 
قیمت تر می توانند پذیرای فرمت exFAT نیز باشند اما متاسفانه هیچ یک از 
دستگاه های آندرویدی نمی تواند از حافظه ای با فرمت NTFS پشتیبانی کند. به 
همین دلیل اگر قصد دارید یک حافظه را برای انتقال فایل از ویندوز به دستگاه 

دیگری به کار گیرید، حتما آن را به روش FAT32 فرمت کنید.
گام سوم: حافظه را متصل کنید           

فلش  های حافظه و هارددیسک های اکسترنال در این روزها کامال فراگیر 
هستند. شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که بخواهید یکی از این ابزارها 
را به تلفن همراه یا تبلت آندرویدی خود متصل کنید. خوشبختانه بیشتر 
دستگاه های اخیر آندرویدی از قابلیت اتصال حافظه اکسترنال پشتیبانی 
می کنند. البته انجام این کار در نسخه های قدیمی تر نیز با Root کردن 
دستگاه و انجام تغییراتی در سیستم عامل امکان پذیر است اما انجام این کار 

به افراد غیرحرفه ای توصیه نمی شود.
گام اول: یک کابل OTG تهیه کنید           

یک  باید  خود  همراه  تلفن  به  خارجی  حافظه  یک  کردن  وصل  برای 
نوع از  همراه  تلفن  روی  موجود   USB پورت  کنید.  تهیه   OTG  کابل 
Micro USB است در حالی که فلش  های حافظه و بیشتر هاردیسک های 

 OTG متصل می شوند. یک کابل USB اکسترنال تنها به پورت های استاندارد
 Micro نقش مبدل پورت را ایفا می کند. یک سر این کابل، یک پورت نری
USB و سر دیگر آن یک مادگی USB استاندارد است. برخی از هاردیسک های 

اکسترنال جدیدتر به خروجی Micro USB نیز مجهز هستند. برای اتصال 
این نمونه ها به تلفن همراه خود به کابل OTG نیازی نخواهید داشت.

گام دوم: انتخاب فرمت صحیح حافظه          
FAT، NTFS، exFAT و نام هایی از این دست، فرمت های استاندارد حافظه 

هستند که هر یک از شرکت ها بر استفاده از یک یا برخی از آن ها تاکید دارد. 
فرمت NTFS فرمت اختصاصی محصوالت شرکت مایکروسافت است. در 

چگونه فلش مموری را به تلفن آندرویدی خود متصل کنیم؟
چند گام سریع تا رسیدن به انبوهی از حافظه


