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سایت  دنیا،  در  رایانه  غول  مایکروسافت، 
 )۱۳۹۱ )تیر   ۲۰۱۲ ژوئن  از  که  را  جدیدش 
کرد.  اندازی  راه  باالخره  بود،  داده  را  خبرش 
 Home چهره  اساسا  که  ببینید  باید  حاال 
Page قبلی اش را تغییر داده است. از امروز 
می توانید پیشنمایش سایت جدید را مشاهده 
کنید. اگر همین االن سایت را مشاهده کنید، 
درهم  کمی  سایت  طراحی  در  که  بینید  می 
به  زمان  تا  احتماال  که  دارد  وجود  برهمی  و 
از  کند.  می  پیدا  بهبود  کامل،  رسانی  روز 
ویژگی های خوب این سایت جدید، این است 
با  سایت  شوید،  می  وارد  سایت  به  وقتی  که 
چگونگی  تان،  صفحه  رزولوشن  به  توجه 
تبلیغاتی  نکته  کند.  می  مشخص  را  نمایش 
جدیدی هم درونش به کار رفته که در باالی 
صفحه مشاهده می کنید که به تبلیغات خود 
مایکروسافت و محصوالتش می پردازد و این

البته قیمت این هدیه نباید از ۵۰ دالر تجاوز 
،شخص  آن  ارسال  و  انتخاب  از  پس  کند. 
“دوستتان  مضمون  با  پیغامی  کننده  دریافت 
وال  روی  بر   ” فرستاده  شما  برای  ای  هدیه 
خود دریافت خواهند کرد. فیس بوک به او این 
امکان را میدهد که هدیه ی خود را تغییر دهد 
لباس  ارسالی یک  اگر هدیه ی  برای مثال   ،
اگر عطر  و  آن  یا سایز  رنگ  میتواند  او  باشد 
باشد رایحه ی آن را تغییر دهد و یا میتواند به 
با همان قیمت  با کاالی جدیدی  را  کلی آن 
بر  اعمال  این  تمام  بدیهیست  کند.  جایگزین 
ظاهر  فرستنده  و  کننده  دریافت  وال شخص 

خواهد شد.

خرید، کشور  و  امنیت  ها،  دانلود  محصوالت، 
ورود، آی پی و ... را نشان می دهد که تقریبا 
در همه مرورگر ها یکسان است. یکی دیگر از 
وجه های تمایز را در اینجا می توانید ببینید، 
یعنی توانایی سوییچ حالت خود به حالت کار 
یا خانه که تنها در مرورگر های کروم، اپرا و 
تیزر  تغییر  به  منجر  که  است  ممکن  ای  آی 
با  هنوز  شود.  نمی  صفحه  باالی  تبلیغاتی 
این وجود معلوم نیست که مایکروسافت چرا 
های  مرورگر  میان  تمایز  گذاشتن  به  تصمیم 

مختلف گرفته است.

یا  تکنیکی  های  محدودیت  خاطر  به  شاید 
بیزینس است. یا شاید هم چیز دیگری است؟ 
 با وجود این همه چیز که گفتیم، حتی اگر تمام 
بدی ها )چه از لحاظ امنیتی، چه تمایز میان 
مرورگر ها و …( را پشت هم بگذاریم، باز هم 
به این پی می بریم که این نسخه بهتراست؛ 
چرا که سبکی جدید تر دارد و جستجو در آن از 
نسخه قبلی خیلی بهتر است. شما آن را چطور 
ارزیابی می کنید؟ نسخه قبلی را دیده بودید؟ 

به نظرتان این بهترست یا همان قبلی؟ 

سایت جدید مایکروسافت 
راه اندازی شد
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فیس  است؟!  رسیده  فرا  دوستتان  تولد  روز 
کرده  فراهم  شما  برای  را  امکان  این  بوک 
است که تنها با یک کلیک برای او هدیه ای 
واقعی به منزلش بفرستید. جشن تولد،سالگرد 
جدید  شغلی  کردن  پیدا  ازدواج،مناسبت 
از  افزونی  روز  طور  به  بوک  فیس  ،کاربران 
گفتن  تبریک  برای  اجتماعی  ی  شبکه  این 
این مناسبت ها به دوستانشان استفاده میکنند 
تولد  تاریخ  با اعالم  را  آنها  و فیس بوک هم 
را  دوستتان  “تولد  پیام  نمایش  و  دوستشان 
امر تشویق میکند.  این  به  بگویید”    تبریک 
این شرکت آمریکایی تصمییم گرفته است با 
امکان خرید و ارسال هدایای واقعی ، پا را از 
این هم فراتر بگذارد.از این پس در کنار گزینه 
با عنوان  ی تبریک تولد ، گزینه ی جدیدی 
“برای او هدیه ای ارسال کنید” هم قرار دارد.
انواع  از میان  کاربران این امکان را دارند که 
و اقسام کیک، خرسهای عروسکی و یا حتی 
جوراب،هدیه ای برای دوستشان انتخاب کنند. 

فیس بوک هدیه های 
واقعی میفروشد !

انسان  که  کند  می  را جذب  انسان  قدری  به 
فراموش می کند برای چه به سایت رفته! این 
تبلیغات، حسابی به سایت های دیگر )بینگ، 
کننده  بازدید   ... و  استودیو  ویژوال  اسکایپ،  
که  است  این  توجه  جالب  نکته  رسانند!(  می 
با هر مرورگری که سایت را باز کنید، طراحی 
تصویر  مثال  شود؛  می  متفاوت  کمی  سایت 
و  کروم،  گوگل  اپرا،  های  مرورگر  برای  باال 
مرورگر  برای  موضوع  و  است   ۱۰ اکسپلورر 
اکسپلورر  اینترنت  فاکس،  )فایر  دیگر  های 
قبلی  کاربران  و  است  متفاوت  کمی   )... و   ۹
زمانی  کنند.  می  مشاهده  را  متفاوتی  طراحی 
و  کروم   ،۱۰ ای  آی  از  غیر  مرورگرتان،  که 
اپراست، طراحی خاصی را نمی بینید، صفحه 
انعطاف  و  پاسخگو  و  است  )ایستا(  استاتیک 
پذیر هم نیست. باالی صفحه برای شناسایی 
سرچ  نوار  بینید،  می  که  طور  همان  است، 
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Finger Slayer
فون  اسمارت  دارای  که  کاربرانی  از  بسیاری 
بازی  این  با  هستند    Iphone هوشمند  های 
آشنا بوده و شاید هم به آن اعتیاد کامل پیدا 
کرده باشند! این بازی در عین سادگی بسیار 
جذاب است و همه چی به سرعت عمل شما و 
اینکه چقدر سریع میتوانید واکنش انجام دهید 
بر می گردد . باید انگشت خود را روی صفحه 
را  انگشت خود  ثانیه  از  بگذارید و در کسری 
بردارید ! اما به همین سادگی ها هم نیست و 
ممکن است گیوتین یا دیگر اشیاء انشگتتان را 
 RV AppStudios قطع کنند! این بازی توسط
و همچنین  مناسب  دارای حجم  و  ارائه شده 

رایگان می باشد.

Temple Run
بمانید  زنده  بازی  این  در  دارید  دوست  اگر 
بدوید ! این کاری است که باید در این بازی 
از  باید  نیست  دویدن  تنها  البته  دهید  انجام 
به  اینکه  یا  و  بخرید  یا سر  بپرید  موانع  روی 
چپ و راست بروید . وقتی شما در حال بازی 
کردن هستید باید تمام تمرکزتان روی بازی 
بمرید  است  ممکن  این صورت  غیر  در  باشد 
بسته  خرید  برای  ها  سکه  از  میتوانید  شما   !
توسط  بازی  این  کنید,  استفاده  انرژی  های 
دارای  و  شده  ارائه    Imangi Studios

حجم مناسب و همچنین رایگان می باشد.
 Line runner

را  بازی  این  در سراسر جهان  نفر  ها  میلیون 
انجام  میدهند کاری که شما باید در این بازی 
روی  از  سرعت  با  که  است  این  دهید  انجام 
البته  نکنید  برخورد  ها  آن  به  و  بپرید  موانع 
و  است  مهم  بسیار  بازی  این  در  هم  سرعت 
بهتر است با حداکثر سرعت مسیر را طی کنید.
همچنین  و  مناسب  حجم  دارای  بازی  این 

رایگان می باشد.

3 بازی فوق العاده هیجان انگیز و 
اعتیاد آور برای آندروید

آخرین  انتشار  به  دیگر  ی  هفته  دو  از  کمتر 
 Survival – سبک  در   Capcom شاهکار 
نمانده   Resident Evil 6 بازی یعنی   Horror

آنهایی  به  فقط  را  خبر  این  متاسفانه  و  است 
می توان داد که کنسول های خانگی PS۳ و 
Xbox۳6۰ دارند ! شرکت بازی سازی کپکام 
اعالم کرد که نسخه ی رزیدنت اویل 6 فعال

ِرزیِدنت ِاویل 6 به PC نخواهد آمد
 Christian آقای  و  آمد  نخواهد   PC به 
اعالم  کپکام  شرکت  ارشد  مدیر   Svensson

کرد که هنوز تیم بازی سازی رزیدنت اویل 6 
بر روی نسخه ی کامپیوتری بازی کار نکرده 
اند  و تا مطمئن شدن از صحت نسخه های 
مایکروسافت،  و  سونی  توسط  بازی  کنسولی 

فعال خبری از نسخه ی PC بازی نیست.

PS3 آخرین ورژن از کنسول
آخرین ورژن از کنسول PS3 متعلق به شرکت 
قدرتمند سونی روز پیجشنبه وارد بازار آمریکا 
شد و روز جمعه هم در بازار های اروپایی به 
دارای  کنسول  این  جدید  درآمد.نسل  عرضه 
حافظه ی ۲۵۰ گیگابایتی است که به کاربران 
بیشتر موسیقی،فیلم،بازی  اجازه ی ذخیره ی 
دارای  همچنین  میدهدو  را  اطالعات  سایر  و 
ابعاد کوچکتری نسبت به نسخه ی قبلی خود 
با کنسول  این  از  دیگری  ی  نسخه  میباشد. 

حافظه ی ۵۰۰ گیگابایتی روز پنجشنبه روانه 
ی بازار آمریکا خواهد شد. این دو مدل جدید 
به ترتیب با قیمت های ۲۴۹ و ۲۹۹ دالر در 
 ۵۰۰ حجم  با   PS3 بود.  خواهند  دسترس 
گیگابایتی روز جمعه وارد بازارهای اروپا خواهد 
شد.و باالخره آخرین ورژن این کنسول دارای 
یک حافظه ی فلش ۱۲ گیگابایتی از ۱۲ اکتبر 
واردبازار های اروپا خواهد شد.اولین نسخه ی 

PS3 سال ۲۰۰6 به جهان عرضه شد.
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جدیدی  ویژگی    Facebook بوک  فیس 
فایل  بتوانند  کاربرانش  تا  است  داده  ارایه  را 
با  را   Dropbox سرویس  در  موجود  های 
به طور  بوک  فیس  گروه های  در  و  یکدیگر 
از  استفاده  برای  بگذارند.  اشتراک  به  مستقیم 
حساب  باید  بوک  فیس  کاربران  ویژگی،  این 
حساب  به  را  بوک  فیس  در  را  خود  کاربری 
Dropbox خود لینک کنید. بعد از این کار 
شما قادر به اشتراک گذاری اسناد، عکس ها 
و ویدیوهایی که در پوشه Dropbox خود 
شد.  خواهید  بوک  فیس  های  گروه  با  دارید 
بعد از انتخاب هر فایل خیلی سریع  در روی 
دیوار فیس بوک به نمایش گذاشته خواهد شد 
را کامل  آن  توانند  اعضای گروه می  دیگر  و 
)Comment(داشته  نظر  اظهار  و  ببینند 
به بوک  فیس  جاری،  سال  اوایل  در  باشند. 

شما اجازه فقط ۲۵MB آپلود برای هر فایل 
با  میگذاشت.حال  اختیارتان  در  را  گروه  در 
میتوانید    Dropbox ادغام این  از  استفاده 
گروه  در  حجم  لحاظ  از  بزرگتری  های  فایل 
بگذارید.  اشتراگ  به  بقیه  با  را  آن  و  بگذارید 
 Dropbox سرویس در  شما  که  فایلی  هر 
های  تلفن  طریق  از  میتوانید  بدهید  قرار 
همینطور  و   smartphones هوشمند 
آن  و  باشید  داشته  دسترسی  آن  به  ها  تبلت 
را مشاهده کنید. هنگامی که شما فایل جدید 
را بروز رسانی کنید و یا فایلی تازه آپلود کنید  
آن  مشاهده  اجازه  گروه  اعضای  به  میتوانید 
یک   Chris Varenhorst بدهید.  را 
خود  وبالگ  در   Dropbox کارمندان  از 
شنبه  چهار  روز  از  که  جدید  ویژگی   : نوشته 
هنگامی در  است  شده  اضافه  بوک  فیس  به 

به  فایل  کردن  اضافه  برای  کاربران  که 
از  بارگذاری  آنها  برای  کنند  می  اقدام  گروه 
میتوانند  و  یابد  نمایش می  نیز   Dropbox
فایل را بر روی دیوار گروه خود نمایش بدهند.

مشکل حریم خصوصی
Dropbox در خصوص اطالعات شخصی 
اعالم کرده که کاربران فیس بوک فقط به فایل 
های که شما به اشتراک می گذارید دسترسی 
دارند و جای نگرانی برای دیگر اطالعات نیست. 

Dropbox در هنگام اشتراک گذاری فایلها، 
لینک  یک  میدهد.  ارایه  لینک  دو  شما  به 
نمایش عمومی و یک لینک قابل نمایش فقط 
بار  هر  در  همچنین  گروهتان.  اعضای  برای 
یک لینک منحصربفرد برای شما ساخته می 
برود.  بین  از  نیز  زدن  حدس  احتمال  تا  شود 
اختیار اعضای گروه  را که در  لینکی  اما شما 
میذارید هر یک از اعضا اگر آن را منتشر کند 
دیگران نیز می توانند به فایل دسترسی داشته 

باشند.

فیس بوک برنده یکپارچه 
DropBox سازی با

فیس بوک هر نقصی را در سرویس 
امنیتی خود تکذیب میکند 

پیامهایی  میکند  بیان  بوک  فیس  گروه 
شده  ظاهر  افراد  برخی  “دیوار”  روی  که 
بوک  فیس  گروه  اند.  نبوده  خصوصی  است 
هرگونه  ظهر  از  بعد  دوشنبه  روز  فرانسه 
به  را  خود  امنیتی  سیستم  در  امنیتی  نقص 
دنبال ظهور پیام های خصوصی قدیمی عده 
کرد.  تکذیب  آنها  دیوار  روی  کاربران  از  ای 
اشتباه امنیتی فیس بوک با نمایش پیغامهای 
قبل  های  سال  به  مرتبط  کاربران  خصوصی 
و  تحقیق  از  علنی شد. پس  آنها  دیوار،  روی 
بررسی فیس بوک ظهور داده های قدیمی بر 
کرد  تایید  را  کاربران  از  ای  عده  دیوار  روی 
ندانست. خصوصی  های  پیام  را  آنها  اما 
اظهار داشت:گروهی  بوک  سخن گوی فیس 
که  پیامهایی  دیدن  با  بوک  فیس  کاربران  از 
“دیوار”  روی  آمد  می  خصوصی  نظرشان  به 
خود  ،اظهار نگرانی کرده اند اما مهندسین ما 
پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه 
رسیده اند که این پیامها خصوصی نبوده اند و

به پست های قدیمی کاربران میشود  مربوط 
آنها قابل نمایش  که در قدیم هم درپروفایل 
بوده است.شرکت فیس بوک اطمینان میدهد 
که هیچ نقصی در سیستم امنیتی خود ندارد. 
مطابق نشریه ی “مترو” که این خبر را منتشر 
کرده است اطالعات و پیامهای خصوصی رد 
و بدل شده بین دو یا چند برای مدتی  برای 
دیگر دوستان آنها قابل رویت بوده است. این 
اطالعات میتواند مربوط به پیام های خصوصی 
بین افراد در قسمت “چت” فیس بوک باشد.
 این نشریه همچنین بیان میکند : برخی از کاربران 
به این نقص اشاره کرده اند و برخی هم خیر.
پیامهای  نه  که  میکنند  بیان  هم  گروهی 
دیگران  پیامهای  ،بلکه  را  خود  خصوصی 
دوستان خود را که باید خصوصی باقی میمانده 
مشاهده کرده اند. تحقیقات برای بررسی بیشتر 
این”نقص امنیتی” ادامه دارد. مشابه همین مورد 
سال ۲۰۱۱ در کشور فنالند اتفاق افتاده بود.
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  Play رکورد جدید برای گوگل
دانلود 25 میلیارد برنامه؟!!

LG محصول Optimus Vu II فبلت

حاظر  حال  در  که  است  کرده  اعالم  گوگل 
میزبان بیش از  6۷۵,۰۰۰ برنامه در فروشگاه 
خود Google Play است و تعداد دریافت 
برنامه ) downloads( بیش از ۲۵ میلیارد 
تا به امروز است. شاهکار گوگل اینجاست که 
رکورد  به  توانسته  ماه  شش  عرض  در  تنها 
دانلود  تعداد  در   App Store اپل فروشگاه 
 )۲۵billion app downloads  (
 ۴ حدود  یعنی  تیر  ماه  در  کند.  پیدا  دست 
اکنون  و  بوده  میلیارد   ۲۰ رقم  این  پیش  ماه 
توانسته  مدت  این  در  دانلود  میلیارد   ۵ با 
گوگل  بدهد.  نشان  توجهی  قابل  پیشرفت 
عطف  نقطه  این  به  دستیابی  مناسبت  به 
دهندگان  توسعه  از  محبوب  های  برنامه 
 Gameloft، Electronic Arts، مانند 
Rovio، runtastic , Full Fa و … را 
با %۷۵ تخفیف و فقط ۲۵ سنت ارائه میدهد. 
در  گوگل  محدود.همچنین  مدت  برای  البته 
و  خاص  ی  مجموعه   ۲۵ اندازی  راه  حال 
منحصربفرد از فیلم ها، کتاب ها، آلبوم ها و 
ارایه  ویژه  قیمت  با  را  آنها  که  است  مجالت 
 App اپل  شرکت  برنامه  فروشگاه  بدهد. 
Store همچنان از نظر تعداد برنامه در صدر 
فروشگاه ها است. اپل دارای بیش از ۷۰۰،۰۰۰

برنامه است جالب است بدانید تعداد ۲۵۰،۰۰۰ 
از آنها برای آیپاد iPad طراحی شده است.

ی  برنامه  تعداد  که  کرده  قبول  را  این  گوگل 
کمتر  بسیار   Google Play در  ها  تبلت 
تعداد  همچنین  و  است  اپل  های  برنامه  از 
 Google Play از  ها  برنامه  این  دانلود 
 App Store  اپل فروشگاه  از  کمتر  بسیار 
است. شرکت اپل در مراسم رونمای از آیفون

در  برنامه  از  درصد   ۹۰ تقریبا  که  گفت    ۵
شود. می  دانلود  ماه  هر  در   App فروشگاه 
اما  دارد  وجود  نیز  دیگری  های  فروشگاه 
گوگل و اپل از نظر تعداد برنامه بسیار غنی تر 
هستند. مایکروسافت فقط تعداد ۱۰۰,۰۰۰در 
 Windows Phone فروشگاه خود با نام
جدید  طبق  که  حالی  در  دارد   Market
بری بلک  کمپانی  فروشگاه  حتی  آمار  ترین 

 ۱۰۵,۰۰۰ تعداد  با   BlackBerry App
یک  اما  است.  جلوتر  مایکروسافت  از  برنامه 
تعداد  گوگل  گفته  طبق  دیگر:  جالب  آمار 
 Android( اندروید  فعال  های  دستگاه 
حال  در  میلیون   ۵۰۰ از  بیش   )devices
حاظر است در حالی که این تعداد برای اپل در 
سیستم عامل iOS  در مجموع ۴۰۰ میلیون 

دستگاه است.

اندازه  نظر  از  فبلت ها  می دانید  که  همان طور 
بینابین گوشی )فون( و تبلت قرار می گیرند و 
نام فبلت هم از ترکیب نام این دو وسیله به 
بازار  تعداد  فبلت های کم  آمد. در میان  وجود 
یکه تازی  سامسونگ   Galaxy Note II
قدرتمند  رقیب  به یک   LG اما حاال  می کرد 
 Optimus دوم  نسخه ی  و  شده  تبدیل 
مشخصات  سراغ  می فرستد.  بازار  به  را   Vu
اصلی این فبلت ۵ اینچی برویم، نسبت طول 
یک  است.   ۳ به   ۴ نمایش  به عرض صفحه 
 Rubbedium قلم استایلوس جدید به نام
که  می شود  عرضه  فبلت  کنار  در   Pen ۲.۰
دقیق تر  نوشتن  برای  و  دارد  تیزتری  نوک 
 Q Memo نوت برداری  نرم افزار  است. 
محصول LG نیز برای استفاده ی بهتر از قلم 
استایلوس عرضه شده است. عالوه بر اتصال 
از  می توان   ،LTE یا  چهارم  نسل  اینترنتی 
VoLTE برای مکالمات صوتی استفاده کرد.
پردازنده ی استفاده شده دو هسته ای با سرعت 
کوآلکام  محصول  و  گیگاهرتز   ۱.۵ کالک 
می باشد. ۲ گیگابایت حافظه ی RAM و یک

اجرای  برای  ساعتی  آمپر  میلی  باتری ۲۱۵۰ 
رفت.  خواهند  کار  به  اندروئید  عامل  سیستم 
فبلت  این  برای  خوبی  جانبی  وسایل   LG
عرضه کرده که از میان آنها می توان به شارژر 
بی سیم و کنترل تک دکمه ای برای به صدا 
در آوردن فبلت در مواقعی که آن را در اطراف 
گم می کنید، اشاره کرد. کنترل ضدآب دارای 
دریافت  هنگام  که  است  رنگی  چند   LED
خاموش  و  روشن  تلفنی  تماس  یا  پیامک 
فبلت  شارژ  وضعیت  این  بر  عالوه  می شود، 
در  می دهد.  نمایش  هم  را  هشدارها  دیگر  و 
دیجیتال  شبکه های  می توان  جنوبی  کره ی 
فبلت  این  توسط  هم  را   DMB تلویزیونی 
تماشا کرد. نرم افزار Q Translator برای 
ترجمه  ی زبان های مختلف توسط عکس های 
و  قیمت  مورد  در  دارد.  کاربرد  فبلت،  دوربین 

زمان عرضه هنوز خبری در دست نیست.

5



اگهنامه
گویا آی تی

متامی حقوق این نرشیه متعلق به وب سایت گویا آی تی میباشد

گاهنامه گویا آی تی

شامره نهم 

چه کنیم تا گوشی اندرویدیمان 
مانند iPhone 5 به نظر برسد؟

عذر خواهی تیم کوک راجع به اپل مپ

کم  آیفون  به  آندروید  ساز  شبیه  های  برنامه 
نیستند، یعنی به نحوی جدید هم نیستند! ولی 
حتما چیز جالبیست؛ چرا که کاربران اندروید را 
به شدت مجذوب خودش کرده است. اگر شما 
هم جزء آن دسته افراد هستید تا iOS 6 را 
در اندروید تجربه کنید، به تازگی اپ جدیدی 
به اسم Fake iPhone در اپ استور گوگل 
گروه   از  جزئی  اش  نویسنده  که  شده  آپلود 
این  است.  بوده   XDA Developers
برنامه به حدی قوی است که صفحه گوشی 
اندرویدیتان را دقیقا شبیه آیفون ۵ می کند! 
پیش  های  برنامه  حتی  که  طوریست  به  این 
مانده  باقی  نخورده  دست  هم  آیفون  فرض 
در  اما  اند  تا   ۴ پیشفرض،  های  ستون  اند. 
را  ها  آن  توانید  می  باشید  مایل  که  صورتی 
به ۵ تا نیز تغییر دهید. البته در هنگام استفاده 
می  مواجه  نیز،  هایی  محدودیت  با  برنامه  از 
شوید؛ مثال نمی توانید جای آیکون ها را تغییر 
دهید یا از ویجت ها در صفحه اصلی استفاده 
کنید. البته با وجود این که لمس کردن اکثر 
برنامه ها، موجب باز شدن برنامه اصلی شان 
در اندروید می شوند، اما مثال با لمس برنامه 
پسبوک، تبلیغات نمایش داده می شود و این 
دهد می  نشان  که  چرا  نیست؛  خوب  اصال 

که فیک آیفون ۵ یک برنامه تبلیغاتی است.
شدید  خسته  برنامه  از  اگر  توجه:  قابل  نکته 
خود  قبلی  سیستم  به  دوباره  تا  خواستید  و 

بازگردید، مراحل زیر را در پیش گیرید؛
Advanced > Switch Launcher
حاال که با این برنامه آشنا شدید، آیا از فیک 
دستگاه  اصلی  سویج  عنوان  به   ۵ آیفون 
اندرویدتان استفاده می کنید؟ اگر نه، به غیر 
از این برنامه از چه برنامه های دیگری برای 
زیبا سازی یا شبیه سازی دستگاه خود استفاده 

می کنید؟

سیستم  همراه  اپل  دانید  می  که  طور  همان 
از  جدیدی  نسخه   )iOS 6( جدیدش عامل 
اپل مپ را رونمایی کرد که بعد ها با اعتراض 
بی سابقه مردم رو به رو شد. پس از این اتفاق 
عجیب، تیم کوک، مدیر عامل اپل یک پست 
 iOS عمومی معذرت خواهی در برنامه نقشه
را  وی  بلکه  داد،  قرار  اپل  کاربران  برای   6
مورد بخشش قرار دهند و توصیه کرد که تا 
زمان بهبود این برنامه، از برنامه های مشابه 
تا  کنند  استفاده  گوگل(  مثل  رقیبانش  )حتی 
وی این ننگ بزرگ را جبران کند. کوک می 
نویسد: ”در اپل، ما همواره سعی بر آن داشته 
به  را  ها  ترین  جدید  کالس  و  بهترین  تا  ایم 
کاربرانمان هدیه کنیم، و امیدواریم که تا زمان 
کنند.“  صبر  کمی  برنامه  این  کامل  تصحیح 
در  جدیدمان  مپ  از  نسخه  آخرین  انتشار  ”با 
هفته پیش و مشکل پیش آمده، ما کمی نسبت 
بسیار  االن  و  کردیم  قولی  بد  تعهداتمان  به 
های  تالش  با  بتوانیم  امیدواریم  متاسفیم. 
همچنین  بخشیم.“  بهبود  را  ها  نقشه  بیشتر، 

گفته های زودتر اپل پی آر را نیز تائید کرد و 
گفت نقشه ها تنها با گذشت زمان بهبود می 
یابند. همچنین اضافه کرد: ”االن که من این 
را می نویسم، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر هستند 
که روزانه دارند از نقشه های ما لذت می برند.“

 iOS با وجود گذشت تنها یک هفته، کاربران
بیش از نیم بیلیون بار مکان های مختلف را 
زمانی  مدت  این  طول  در  اند.  کرده  جستجو 
استفاده  دیگر  های  برنامه  از  کاربران  که 
می  ها  نقشه  بهبود  به  هم  ما  و  کنند  می 
هایی  گوشزد  و  انتقادات  تمامی  از  پردازیم، 
که به ما ارسال می شوند، قدردانی می کنیم.

خوب پس کاربران آی او اس تا آن موقع چه کار 
کنند؟ ”از محصوالت رقیبان ما استفاده کنند.“
زمانی  طول  ”در  عامل:  مدیر  گیری  نتیجه 
پردازیم،  می  ها  نقشه  آپدیت  به  ما  که 
از  و  بزنید  استور  اپ  به  سری  بهترست 
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برنامه هایی مانند: بینگ، مپ کوئست، ویز، یا 
گوگل مپ و نوکیا مپ استفاده کنید.“ در حالی 
که ممکن است آی او اس 6 یک بدشانسی 
خوب  شود،  محسوب  کاربران  از  خیلی  برای 
است از گقته اپل با خبر شویم: ”تا زمانی که 
و  بیایند  کار  روی  به  دوباره  اپل،  های  نقشه 
کار  از  دست  ما  شوند،  ادغام  ها  استاندارد  با 
نخواهیم کشید و شبانه روز کار خواهیم کرد.“



گجت برگ

دارای  که  تاچ  آیپاد  و  آیفون  دارندگان  برای  ساعتی 
بلندگویی عالی است و میتوانید هر روز صبح شما را از 
خواب بیدار کند. هم چنین زمان نیز در بر روی صفحه 
داده  نمایش  دیجیتال  صورت  به  دستگاه  این  نمایش 

میشود.

بر  مبتنی  های  دستگاه  آسان  کنترل  برای  ای  وسیله 
اندروید و iOS از فاصله دور به کمک فناوری بلوتوث 
که میتواند گزینه مناسبی برای بسیاری از کاربران باشد.

چوب  جنس  از  کیبوردی 

که  گردو  و  افرا  درخت 

ای  گزینه  به  را  وسیله  هر 

کردن  تایپ  برای  مناسب 

گجت  این  میکند.  تبدیل 

میتواند برای صاحبان تبلت 

ها عالی به نظر برسد و از 

دستگاه  به  بلوتوث  طریق 

متصل میشود.

میکروفونی کوچک و ساده که از طریق پورت یو اس 
بی به دستگاه متصل میشود. عالوه بر کارایی باال این 

محصول دارای طراحی زیبایی نیز میباشد.
تبلت  برای  مانند  عنکبوت  پایه 

و  است  کائوچو  جنس  از  که  ها 

را  آن  اندازه  میتوان  راحتی  به 

این  داد.  تغییر  تبلت  با  متناسب 

برای  مناسب  ای  گزینه  محصول 

مثل  هایی  مکان  در  استفاده 

اتومبیل است.

کـــاری از گـــویـــا آی تــــــی 
 w w w . g o o y a i t . c o m


