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موبایل خود را به یک جای جادویی تبدیل کنید

گشت و گذار در دیزنی

اپلیکیشــن Play Disney Parks یــک برنامه 
جادویی اســت. آن را روی موبایل تــان نصب کنید و 
به گشــت و گذار و تفریح در دیزنی لند بپردازید. تمام 
بازی های هیجان انگیز را می توانید سوار شوید، حتی 
آنها که ترســناک و دلهره آور است. این بازی می تواند 
حتی قوای جســمانی شــما را فعال کند و شما را به 
هیجان آورد. در کوه فضایــی می توانید قبل از آن که 
موشک هایتان را به آسمان بفرستید، آنها را ببینید یا 

حتی پرواز پیتر پان را.

 بلندگوهای روکو
برای صدای پیشرفته در تلویزیون

روکو شهرت خود را برای محصوالت جانبی تلویزیون 
به دست آورده اســت. برای آن که از تلویزیون ها بتوان 
حداکثر استفاده را برد و کار با آنها برایمان آسان شود، 
این شرکت دوشنبه بلندگوهای جدیدش را رونمایی 
کرد که البته گمان می رود آنها در مــاه اکتبر به بازار 
بیایند. روکو همیشه محصوالتی مقرون به صرفه ارایه 
می دهد. این بار هم بلندگوهایش با قیمت 199.99دالر 

عرضه خواهد شد. 

شیائومی می مکس 3 لو رفت

شــیائومی امــروز از 
جدیدترین گوشی خود 
 Mi( ۳ به نام می مکس
رونمایــی   )3  Max
می کند؛ اما این موضوع 
مانع از آن نشــده است 
که لین بین، مدیرعامل 
این شــرکت از افشای 
جدیدترین  جزییــات 
چینی هــا  محصــول 
خودداری کند. بین روز 
گذشــته تمام تصاویر 

رندر می مکس ۳ را منتشر کرد و امروز نیز یک قدم فراتر 
رفته و مشخصات کلیدی این دســتگاه را فاش کرده 
است. در نتیجه اکنون می دانیم که می مکس ۳ از تراشه  
اسنپدراگون ۶۳۶ و همچنین دوربین دوگانه  1۲ و ۵ 

مگاپیکسلی بهره مند خواهد بود.

گلکسی واچ مرداد رونمایی می شود

جدیدترین شنیده ها نشــان از این دارد که گلکسی 
واچ به عنوان جدیدترین ساعت هوشمند سامسونگ 
همزمان با گلکسی نوت 9 رونمایی شــده و راهی بازار 
خواهد شــد. چندین گزارش در ماه های اخیر حاکی 
از آن بودند که سامســونگ ساعت  هوشمند خود را در 
دسته  گلکسی قرار خواهد داد. به نظر می رسد محصولی 
که قرار بود گیر اس ۴ نام بگیرد، اکنون با نام گلکسی واچ 
)Galaxy Watch( عرضه خواهد شد. اما نکته ای که 
هنوز مشخص نشده، تاریخ ارایه  این محصول است. طبق 
گزارش های قبلی قرار بود که این ساعت هوشمند در 
همایش IFA برلین، که شهریور امسال برگزار می شود، 
ارایه شود؛ اما گزارشی جدید از کره حاکی از آن است که 
این ساعت هوشــمند جدید 1۸ مرداد رونمایی شده و 

دوم شهریور همراه با گلکسی نوت 9 عرضه خواهد شد.

فید

آیفون ۱۰ هدیه  ۱۰ ســالگی اپل به طرفداران خود اســت؛ اما آیا این آیفون تازه از راه رسیده شایسته  12
جانشینی نسل های گذشته است؟ بیش از ۱۰  سال از زمانی که استیو جابز فقید نسخه  ابتدایی آیفون را به 
جهانیان معرفی کرد، می گذرد و از آن روز تاکنون نسل های مختلف آن بخش قابل توجهی از بازار بی رحم 

گوشی های هوشمند را در دست داشته اند.

 هدیه
10 سالگی اپل 
به طرفدارانش

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

رولزرویس/بیامدبلیو
اولی دســتپخت شــرکت رولزرویس اســت. برندی 
انگلیسی که حاال زیرمجموعه  بی ام دبلیو آلمانی ها شده. 
یک تاکسی پرنده  هیبریدی الکترونیکی که سرعت آن 
به ۴0۲کیلومتر در ســاعت می رسد. آنها امید دارند طی 
10 سال آینده بتوانند محصول خود را تجاری  سازی کنند.

اوبر
 این شرکت آمریکایی که تاکسیرانی روی زمین را به تسخیر 
خود درآورده، حاال بشــدت درحال کار و برنامه ریزی و همکاری 
با دیگر شرکت ها هستند تا رهبری سفرهای تاکسی های هوایی 

را هم در دست بگیرند. آنها از تکنولوژی روتور )که در چرخاندن 
چرخ ســانتریفیوژها هم کاربرد دارد( برای سیستم عمودپرواز 
تاکسی های پرنده خود استفاده خواهند کرد. بال های خودروشان 
ثابت خواهد بود و هیجان انگیزتر این که به دنبال این هستند تا 
هزینه پرواز برای مسافران را به قیمت یک دالر برای هرکیلومتر 

برسانند.

ایهانگ
چینی ها همزمان با صادرات خودروهایشان به دنیا، 
قصد دارنــد مهمترین رهبر خودروی هوشــمند در 

جهان باشند. همین حاال آنها خودروی ای هانگ 1۸۴ 
را تولید کرده اند که قادر به حمل یک نفر با ســرعت 
1۳0کیلومتر در ســاعت حتی در شــرایط طوفانی 

است. 

کیتیهاوک
یک خودروی پرنده تک نفره تفریحی از آمریکا که قابلیت 
پرواز روی آب و مناطق سخت را دارد، پای بنیانگذار گوگل 
در میان است. این خودرو که هم روی زمین راه می رود و 
هم پرواز می کند، توسط شرکت لری پیج ساخته شده و 

کم ارتفاع پرواز می کند. حداکثر سرعت آخرین نسخه از 
این خودروی هوایی ۳۲کیلومتر در ساعت است. 

ایرباس

شــرکت اروپایی ایرباس،  سال گذشــته از مدل یک 
خودروی پرنده رونمایی کرد که هم روی زمین کاربرد 
دارد و هم روی هــوا. این خودرو کامــا الکترونیکی، 
در هنگام پرواز با اســتفاده از یک اهرم به راحتی روی 
زمین می نشیند و ادامه مسیر را در جاده حرکت خواهد 
کرد. ایرباس راه زیادی درپیش دارد تا این خودرو را از 
مرحله کانسپت به بهره برداری برساند. به نظر می رسد 

آنها فعا فقط خواسته اند که از داستان عقب نمانند.

لیلیوم

این شرکت مهندسی آلمانی وعده داده که حمل ونقل 
بین شهری را به  زودی متحول کند. نسخه اولیه محصول 
آنها به نام »لیلیــوم جت« که با باتــری الکتریکی کار 
می کند، قادر است با ســرعت ۳00کیلومتر در ساعت 
سفر کند. برآورد هزینه آنها این گونه است که هر ۵دقیقه 
سفر ۶دالر برای مسافر هزینه دارد. این ۵دقیقه با سرعت 
تاکســی ۵۵دقیقه طول خواهد کشید و حدود 70دالر 

هزینه برای مسافر در پی خواهد داشت. 

خیلی از کاربرها از ویندوز 10 می نالند. بهتر است 
بدانید ویندوز 10 از ویندوز 8 سریع تر است، اما 
10 راه وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنید، یک 

سیستم عامل سریع خواهید داشت.
وقتی سیستم شما روشــن و بدون 1 سیستم را خاموش کنید.

انجام فعالیت رها شود و به خواب برود، بعد از 
تکان دادن موس و آغاز به کار زمان زیادی برای 
اجراشدن سیســتم عامل و نرم افزارها صرف 
خواهد شــد. خاموش کردن سیستم و دوباره 

روشن کردن آن راه حل بهتری است.
آپدیت های ویندوز 10 را دســت کم 2 به روزرسانی کنید.

نگیرید. شاید به نظر شما بیهوده برسد و تغییری 

در سیستم تان ایجاد نشــود اما آپدیت های 
مایکروسافت بشدت به بهینه سازی ویندوز و 

سرعت کارتان کمک خواهد کرد.
با باالآمدن ویندوز، تعدادی 3 برنامه های استارت آپ را چک کنید. همزمان 

نرم افزار به طور خودکار فعال می شوند. با زدن 
زبانه   وارد  کنترل+آلت+دیلیــت  دکمه های 
استارت آپ شــوید و نرم افزارهایی را که نیاز 

ندارید، غیرفعال کنید.
نرم افزار دیسک کلین آپ را اجرا کنید. در منوی استارت این نرم افزار را که روی 4

خود ویندوز وجود دارد، اجرا کنید و فایل های 
اضافی و سیســتمی را که منجر به کندشدن 

سیستم شما می شود، با یک کلیک پاک کنید.

نرم افزارهای اضافی را پاک کنید. در هنــگام نصــب ویندوز یــا خرید 5
سیستم تان کلی نرم افزار که حاال اصال به دردتان 
نمی خورد، روی سیستم نصب کرده اید. حاال وقت 
آن است که به بخش پروگرمز در کنترل پنل بروید 
و هر نرم افزار اضافه ای که با آن کار نمی کنید را پاک 

کنید.
جلوه های ویژه را غیرفعال کنید. ویندوز 10 دارای مقــدار زیادی جلوه 6

ویژه گرافیکی سنگین است. از منوی ویندوز به 
بخش سیستم بروید و در تنظیمات پیشرفته و 
تنظیمات عملکرد تیک مربوط به ویژوال افکت 
را بردارید. همین طــور حذف جلوه های نوری 
شفاف در بخش تسکبار سرعت ویندوز شما را 

افزایش خواهد داد.
از ابزارها استفاده کنید. ویندوز تعــدادی نرم افزار پیش فرض 7

برای بهینه سازی سیستم دارد. نرم افزارهای 
اســکن کردن  دیســک،  مرتب کــردن 
به روزرســانی ها و چک کــردن نرم افزارهای 

مخرب. از آنها استفاده کنید.
هزینه کنید پول خرج کنید و ابتدا رم سیستم 10 و 9 ،8

خود را ارتقا دهید. در مرحله دوم یک درایو اس.اس.
دی بخرید و آن را به قطعات سیستم تان اضافه کنید. 
اگر با انجام همه  این کارها هنوز سرعت سیستم تان 
باب میل تان نیســت، نیاز به انجــام خریدهای 

اساسی تر و ارتقای کامل سیستم تان دارید.

10 راه برای 
سریع ترشدن 

ویندوز 10

تاکسی های هوایی از 2سال دیگر با قیمت مناسب مسافر سوار می کنند

پرواز تاکسی های هوایی نزدیک است

مهرنوش گرکانی | ایــن روزها، همزمان بــا افتتاح چند ایســتگاه از خط هفت متروی تهــران و بحث های دنباله دار درباره حواشــی تاکســی های اینترنتی 
در ایران و مســائل اوبر و دیگر تاکســی ها در جهــان، رویاپــردازان ابرتکنولوژی به آینده  صنعت حمل ونقل مســافر فکــر می کنند. خودرو هــای پرنده، از 
مرحله طراحی مفهومی گذر کردند و حاال نمونه هایی از آنها ســاخته شــده و درحال تالش برای تجاری ســازی هســتند. اوبر دو ســال دیگر وارد آســمان ها 
خواهد شد و رولز رویس 10 ســال دیگر. دو شرکت اســتارتاپی هم در کانادا و اســلواکی پیشــرفت های زیادی داشــتند، اما فعال حرف از این 6 شرکت است:  


