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شـرکت مایکروسـافت گـزارش درآمـد 3 ماهـه اخیـر 
خـود را منتشـر کـرد. بر ایـن اسـاس درآمد بـدون زیان 
شـرکت در ایـن مـدت 23,6 میلیـارد دالر اعالم شـده 
اسـت. همچنیـن در آمـد بدون زیـان به ازای هر سـهم 

نیـز 0,73 دالر بوده اسـت.

اعتماد به مایکروسافت
سـاتیا نـادال، مدیرعامـل شـرکت مایکروسـافت اعـالم 
کرده اسـت:"نتایج گزارش درآمد این شـرکت در 3 ماهه 
گذشـته نشـان دهنده اعتمـاد کاربـران به خدمـات ابری 
مایکروسـافت می باشـد". انـواع شـرکت های چندملیتی 
و کسـب و کار هـای کوچـک و متوسـط در سراسـر دنیا 
از بسـتر خدمـات ابری شـرکت مایکروسـافت اسـتفاده 
می کننـد تـا از تغییـرات دنیـای دیجیتـال عقـب نمانند.

رشد درآمد محاسبات ابری
شرکت  کل  درآمد  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
مایکروسافت از کسب و کار ابر هوشمند در این سه ماه به 

6,8 میلیارد دالر رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه در 
سال گذشته بیش از 11 درصد رشد داشته است. مدیران 
درآمدشان  سال 2018  تا  کرده اند  پیش بینی  شرکت  این 
در  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد   20 به  ابری  محاسبات  از 
محاسبات  بستر  از  حاصل  ساالنه  درآمد  حاضر  حال 
که  است  دالر  میلیارد   15,2 مایکروسافت  شرکت  ابری 
برسد. دالر  میلیارد   20 به   2020 سال  تا  می رود  انتظار 

مایکروسافت در مسیر بهبود
بـه  مربـوط  بیشـتر  مایکروسـافت  شـرکت  درآمـد 
می شـود.  دینامیـک  محصـوالت  و  آفیـس  لینکدیـن، 
 975 تـا   950 حـدود  لینکدیـن  از  حاصـل  درآمـد 
میلیـارد دالر اعـالم شـده اسـت. بـه طـور کلـی درآمد 
مایکروسـافت از ایـن گـروه محصـوالت از 6,5 میلیارد 
دالر در سـال گذشـته بـه 8 میلیارد دالر در سـال جاری 
میـالدی رسـیده اسـت. همچنین بنـا به گفتـه یکی از 
مدیـران شـرکت مایکروسـافت در حـال حاضـر تعـداد 
از  بیـش   365  O�ce تجـاری  نسـخه های  کاربـران 

100 میلیـون می باشـد و این کسـب و کار سـاالنه 45 
درصد رشـد داشـته اسـت. کارشناسـان معتقد هسـتند 
که علـت افزایش کاربـران محصوالت مایکروسـافت، 
سـطوح  در  ویـژه  بـه  شـرکت  ایـن  وضعیـت  بهبـود 

می باشـد. قیمتـی  مختلـف 

تاثیر Surface بر کاهش درآمد
بـه  مایکروسـافت  شـرکت  درآمـدی  دیگـر  بخـش 
و  همـراه  تلفـن  شـامل  افـزاری  سـخت  محصـوالت 
Surface مربوط می شـود. بر اسـاس این گـزارش درآمد 

حاصـل از بخـش شـخصی محاسـبات ابری که شـامل 
ویندوز، دسـتگاه ها، بازی و جسـت وجو می گـردد، از 9,5 
میلیارد دالر در سـال گذشـته میالدی به 8,8 میلیارد دالر 
در سـال جاری رسـیده اسـت. ایـن افت ناشـی از کاهش 
درآمـد حاصـل از Surface می باشـد کـه بـا کاهش 26 
درصـدی روبـه رو بوده اسـت. البتـه درآمد باقـی مانده از 
ایـن بخش شـامل وینـدوز، بازی و جسـت وجو بیـن 4 تا 

8 درصد رشـد داشـته اسـت.

طراح ریخـته گر
نواقص احتمالی در شکل گیری قالب و ماده را پیش بینی کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه بـه یـک شبیه سـاز ریخته گـری اختصـاص 
دارد. Click2Cast یـک نرم افـزار کاربـردی بـرای شبیه سـازی فرآینـد ریخته گـری و 
قالـب دهـی بـه قطعات لـوازم مختلـف بـه صـورت سـه بعـدی و گرافیکـی در ویندوز 
می باشـد. روش ریخته گـری در اکثریـت صنایـع بـرای شـکل دهـی بـه قطعـات و 
لـوازم بـا بکار گیری قالب های طراحی شـده اسـتفاده می شـود کـه فرآینـد این روش 
بـه ایـن شـکل اسـت که بـا فروریختـن مـواد ذوب شـده و مایـع ماننـد نمونـه درون 
قالـب از پیـش طراحـی شـده پـس از انجمـاد و سـفت شـدن مـاده اولیـه می تـوان به 
شـکل موردنظـر خود از جسـم دسـت یافـت. این نرم افـزار یک ابـزار کاربـردی برای 
شبیه سـازی ایـن فرآیند می باشـد تـا پیـش از انجام عمـل ریخته گری بتـوان نواقص 
احتمالـی در شـکل گیری قالـب و مـاده را پیش بینـی کرده و بـا نحوه پیمایـش فرآیند 

شد. آشـنا 
www.solidthinking.com حجـم فایـل: 75 مگابایـت

بهینه ساز پاور
نرم افزار های مورد استفاده را بهتر و قوی تر اجرا کنید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفتـه درباره بهینه سـازی سـی پـی یو و پاور سیسـتم 
می باشـد. Bitsum Technologies Process Lasso نرم افـزاری بسـیار عالـی بـرای 
بهینه سـازی پروسـه ها، هسـته های سـی پـی یـو و مصـرف پـاور سیسـتم می باشـد. 
ایـن نرم افـزار بسـیار هوشـمند بـا طبقه بنـدی پروسـه های در حال اجـرا از مهـم به کم 
اهمیـت نسـبت بـه اجـرای هرچـه بهتـر نرم افزار هـا و پروسـه های در حال اجـرا یاری 
می دهـد. همانطـور کـه می دانیـد وینـدوز بـه صـورت عـادی نسـبت بـه تقسـیم منابع 
سیسـتمی اقـدام می نمایـد کـه ایـن فرآینـد باعـث بـه وجـود آمـدن مشـکل در زمانی 
خواهـد شـد که کاربـر نرم افزار هـا و پنجره های زیـادی را اجرا کرده اسـت. ایـن قابلیت 
بـا الگوریتـم ProBalance انجـام خواهـد شـد کـه در نرم افـزار ایجـاد شـده اسـت که 

نسـبت بـه تقسـیم منابع بـه صـورت اولویت بنـدی انجام می شـود.
www.bitsum.com حجـم فایـل: 2 مگابایـت

نمایشنامه نویس
با پیروی از اصول و قواعد نوشتن، فیلمنامه بنویسید

آخریـن نرم افـزار ایـن هفتـه را بـه برنامـه ای جهـت نوشـتن نمایشـنامه اختصـاص 
انـواع  نوشـتن  و  نویسـندگی  بـرای  کاربـردی  نرم افـزار  Final Draft یـک  داده ایـم. 
نمایش نامـه در یـک محیـط بـا رابـط کاربـری خوانـا و روان مخصـوص نمایشـنامه 
نویسـان در وینـدوز می باشـد. نرم افـزار فاینـال درفـت بهترین ابـزار برای نویسـندگان 
و بـه خصـوص نمایشـنامه نویسـان می باشـد که به آن هـا این امـکان را می دهـد تا در 
یـک محیـط خوانـا، نویسـندگان بتوانند بـدون درگیری با تنظیمـات اضافـی فیلمنامه و 
نمایشـنامه های تلویزیـون، سـینما و تئاتـر خـود را نوشـته و منتشـر کنند. ایـن نرم افزار 
بـا بهره منـدی از ابزار هـای ویرایشـگر متـن متعـدد قابلیـت پیـروی از اصـول و قواعـد 
نوشـتن فیلمنامـه را دارا می باشـد بـه طـوری که می تـوان متن خـود را در یـک محیط 
تراز بنـدی شـده و با رعایـت فاصله و اسـتاندارد های قالب نمایشـنامه به تحریـر در آورد 

و آن را به اشـتراک گذاشـت.
www.ritersstore.com حجـم فایـل: 43 مگابایـت

 عقب گرد طرح دولت الکـترونیک
در  یازدهـم  دولـت  تصمیمـات  مهمتریـن  از  یکـی 
حـوزه فنـاوری اطالعـات، ایجـاد دولـت الکترونیـک 
بـه عنوان یکـی از راه هـای مبـارزه بـا فسـاد و شـفاف 
شـدن امـور در فضـای مجـازی بـوده کـه بار هـا وعده 
دولتمـردان  توسـط  عملیاتـی  پـروژه  ایـن  راه انـدازی 
مطـرح شـده اسـت. بـا این حـال بـه علـت درگیری ها 
امـکان  ایـن  هنـوز  جمهـور،  رئیـس  کاری  مشـغله  و 
محقـق نشـده اسـت. از طرف دیگـر ارزیابی هـا از روند 
توسـعه کشـور های جهـان در شـاخص توسـعه دولـت 
الکترونیک نشـان می دهـد در سـال 2016 رتبـه ایران 
6 پلـه نـزول داشـته اسـت. شـاید مهمترین علـت این 
پسـرفت ایـن باشـد کـه ما در کشـور بـه معنـی واقعی 

دولـت الکترونیـک نداریـم و تنهـا بعضـی از خدمـات 
سـوی  از  می شـود.  انجـام  الکترونیکـی  صـورت  بـه 
دیگر پـروژه دولـت الکترونیـک متولـی مشـخصی در 
کشـور نـدارد. همچنین چون شـبکه یکپارچـه ای برای 
این طـرح تعریف نشـده اسـت، قوانینی که دسـتگاه ها 
را بـه سـمت الکترونیکـی شـدن نزدیـک کنـد، وجـود 
نـدارد. تنهـا در صورتـی ایـن پـروژه موفق خواهد شـد 
که دسـتگاه های دولتـی از حالت جزیره ای خارج شـده 
و خدمـات بـه صـورت یکپارچـه ارائـه شـود. بایسـتی 
بـا اجـرای دولـت الکترونیـک مـردم بـه ایـن نتیجـه 
برسـند که نیـازی بـه مراجعـه آن هـا بـه سـازمان ها و 

نیسـت. دولتـی  دسـتگاه های 

رشیـد     زارعی 

 گزارش درآمد مایکروسافت منتشر شد

 ابر مایکروسافت شدیدتر می بارد

پیشنهادهفته


