گوناگون
16

 شنبه  26فروردین15 Apr. 2017 1396

WWW.ICTNEWS.IR

آياکامپيوترتاننيازبهارتقادارد؟
بهنام علیمحمدی

بدون ترديد بعد از اسمارتفونها ،کامپيوترهاي
دســکتاپ دومين گروهي هستند که به داليل
مختلف مسافر اصلي قطار بهروزرساني و ارتقاي
سختافزار هستند .از طرفي ديگر ،توليد و عرضه
مداوم ســختافزارهاي جديد مانند پردازنده،
کارت گرافيــک و حافظهها کــه از فناوريهاي
مدرن روز بهرهمند هســتند ،شرايط مناسبي را
براي حرکت به سمت ارتقا و بهروزرساني قطعات
سيســتم مهيا ميکنند .با اينکه ارتقاي کلي يا
تعويض هر يک از قطعــات کامپيوتر تابع قواعد
خاص و لحاظ موارد فني در يک کامپيوتر است،
ورود مدلهاي جديدتري از سختافزارها موجب
ميشود تا گروهي از کاربران ارتقاي سيستم خود
را به اولويتهاي خود بيفزايند .در ســوي ديگر،
کاربراني هســتند که با تامل و تحقيق بيشتر و
متناسب با نياز ،تعويض سختافزار سيستم خود
را در اولويت قرار ميدهند .شما جزو کدام گروه
هســتيد؟ آيا به محض ورود يک قطعه جديد به
بازار به فکر خريد آن ميافتيد ،يا در صورت نياز
واقعي به راندمان بيشتر به سمت انتخاب و تهيه
سختافزار جديد حرکت ميکنيد؟ آيا کند شدن
ســرعت و بروز ناپايداريهاي احتمالي ميتواند
شما را براي تعويض يا بهروزرساني کامپيوترتان
متقاعد کند؟ به هر حال جزو هر گروه که باشيد،
هيچ انتقادي بر شما وارد نيست ،اما بهکارگيري
چند نکته مهم ميتواند توان و اطالعات شما را
در تشخيص زمان مناسب براي ارتقا يا تعويض
سختافزار کامپيوترتان افزايش دهد.
نکته بســيار مهمي کــه از نگاه برخــي پنهان
ميماند ،دريافــت راهنماييهاي نادرســت از
اطرافيــان و همچنيــن تفســيرهاي غير فني
است .در بيشــتر موارد ،بروز يک اشکال کوچک
در سيســتم تهويه داخل کيــس مانند فنها يا
خنککنندههــاي پردازنــده و کارت گرافيک
ميتواند سرمنشــا ايجاد يک چالش براي شما
باشــد .اگر گرماي توليدشده ســختافزارها به

تسهیلرانندگیبااپلیکیشنهایمسیریابی
نگار احمدی

اين روزها نقش اپليکيشنهايي که به منظورهاي مختلف استفاده
ل انکار است .در اين شماره برنامههايي مخصوص
ميکنيم ،غير قاب 
دوستداران خودرو و عالقهمندان به رانندگي معرفي کردهايم و با
برنامههايي آشنا خواهيد شد که در مسيريابي ،يافتن محل قرار
گرفتن خودرو ،کنترل ســرعت و نيز پيگيري هزينههاي وسيله
نقليهتان کاربردی خواهند بود.

نحو موثري به بيرون هدايت نشــود ،اين مساله
ميتوانــد در کارکرد صحيــح کامپيوتر اخالل
ايجاد کرده و شما را متقاعد کند که کامپيوترتان
ديگر بازدهي الزم را ندارد! نصب و حذف مداوم
نرمافزارهاي کاربردي نيــز ميتواند يکي ديگر
از منابع توليدکننده اشــکال در کامپيوتر شما
باشــد؛ چراکه هر نرمافزار پس از حذف ،آثاري
را روي رجيستري و بخشهاي درگير با پروسه
ويندوز برجاي ميگذارد که پس از مدتي ،کارکرد
ناصحيح سيستمعامل را بهدنبال دارد؛ پس تا به
نرمافزاري نياز نداريد ،از نصب آن خودداري کنيد
يا هر چند ماه يکبار نســخه تازهاي از ويندوز را
روي کامپيوتر خــود نصب کنيد .شــايد براي
شما هم پيش آمده باشــد که با وجود نصب يک
کارت گرافيک مناسب ،برخي از بازيهاي مورد
عالقهتان اجرا نميشوند .ممکن است دوستانتان
ناهماهنگي کارت گرافيک بــا پردازنده و وجود
گلوگاه را منشا بروز اين مشــکل دانسته و شما
را به تعويــض کارت گرافيک سيســتم ترغيب
کنند؛ امــا کمي صبر کنيد ،آيا درايور مناســب
کارت را روي سيســتمعامل نصب کردهايد؟ يا
کارايي درايور نصبشده خودکار توسط ويندوز
را کافي ميدانيد؟ به هر حال پيشنهاد ميکنيم
آخرين نســخه درايور کارت گرافيک خود را از
سايت ســازنده ،دانلود و نصب کنيد .با اينکار

قيمت دوربين

در بيشــتر مواقع ،مشکل اجرا نشــدن بازيها
و بروز پيغامهــاي خطا نيز رفع خواهند شــد.
ولي کاهــش ولتاژهــاي ورودي از منبع تغذيه
کامپيوتر نيز ميتواند زمينهساز بروز اختالالتي
در کامپيوتر شما باشد .پاور بهعنوان اصليترين
منبع توليــد انرژي ،اهميت بااليــي در کارکرد
صحيح و همچنين افزايش عمر قطعات سيستم
شما دارد .تامين ولتاژ يکنواخت ،خالص و سالم
براي بخشهاي مختلف مادربــورد مانند مدار
رگوالتور ولتاژ پردازنده و حافظهها ،برق  12ولت
ت گرافيک ،برق پنج ولت
کامل براي کانکتور کار 
براي هاردديسک و فنهاي سيستم تهويه کيس،
همگي از مولفههايي هســتند که کوچکترين
کاهش در سطح ولتاژي آنها باعث ميشود کارکرد
پايدار و پرفورمنس کلي کامپيوتر با مشکل مواجه
شود .بنابراين اگر از آن دسته از کاربراني هستيد
که فقط در مواقع لزوم نسبت به تعويض قطعات
کامپيوترتان اقدام ميکنيد ،پيشنهاد ميکنيم
در صورت برخورد با کندي سيستم يا ناپايداري
و ريســتهاي نابهنگام ،در ابتدا موارد ذکرشده
را بهخوبي بررســي کنيد .اطمينان ميدهيم با
بازرسيهاي دورهاي ،ضمن رفع مشکالت قابل
حل و همچنين جلوگيــري از صدمات احتمالي
و افزايش عمر مفيد سختافزارها ،به تعويض يا
بهروزرساني قطعات نيز نياز نخواهيد داشت.

CoPilot GPS – Car Navigation & Offline Maps
مسیریابی و یافتن بهترین و سریعترین
مسیر بر اساس وضعیت ترافیک ،در وقت
و هزینــه مــا صرفهجویــی میکنــد.
اپلیکیشنی که در این زمینه بسیار کاربرد
دارد گوگلمپ اســت که توانســته به خوبی از عهده ایــن کار برآید .اما
اپلیکیشــنهای دیگری مانند  CoPilot GPSدر بازار وجود دارند که
شامل نقشههای آفالین و توانایی یافتن بهترین و کوتاهترین مسیر هستند.
اپلیکیشن معرفی شده سه مسیر به شما پیشنهاد داده و شما به دلخواه یکی
را انتخاب خواهید کرد .امکاناتی مانند مسیریاب صوتی که مرحله به مرحله
جهت حرکت را میگوید از امکانات نسخه پریمیوم برنامه است که به مدت
یک هفته میتوانید به صورت رایگان از آن بهرهمند شــوید .دریافت این
برنامه برای سیســتمعاملهای اندروید و  iOSبه صورت رایگان صورت
میگیرد.
Car Dashboard
به کمک اپليکيشن Car Dashboard
ميتوانيد سرعت خود را بهراحتي کنترل
کنيد .با مشخص کردن سرعتهاي مجاز
و فعال کردن اخطار مربوطه ،هر زمان که
سرعتتان از مقدار مشخصشده بيشتر شود Car Dashboard،با صداي
زنگي شــما را مطلع ميكند .اين برنامه انتخاب زنگ هشــدار را به عهده
کاربران گذاشته است .عالوه بر انتخاب زنگ ،ميتوانيد تغييرات ديگري در
ظاهر برنامه مانند تعويض رنگ تم برنامه و تعيين آن براي نمايش ،اعم از
افقي و عمودي ايجاد کنيد .اين برنامه مجهز به قطبنما ،سرعتســنج و
دماسنجي است که سرعت و دما را به ترتيب به واحدهاي کيلومتر بر ساعت،
متر بر ساعت ،سلســيوس و فارنهايت نمايش ميدهد .قسمتي از برنامه
دسترسي سريع را ميسر کرده است و شما ميتوانيد فهرستي از برنامههايي
را که مرتب با آنها سروکار داريد ،مخاطبان خاص و مسيرهايي که معموال
به آنجا ميرويد در اين بخش اضافه کنيد .اپليکيشن Car Dashboard

براي سيســتمعاملهاي اندرويد و  iOSبا دو نســخه رايگان و پريميوم
موجود است .با ارتقا به نسخه پريميوم ،تبليغات ،مزاحم شما نخواهند شد.
FuelLog - Car Management
اين برنامه اطالعات مفيدي از قبيل ميزان
سوخت مصرفي وسيله نقليه شما و هزينه
آن را محاسبه و ارايه ميکند .پيگيري و
نمايش اين محاسبات بهصورت ماهانه يا
ساليانه از ديگر قابليتهاي برنامه بهحساب ميآيد .عالوه بر هزينه سوخت،
هزينههاي ديگري مانند هزينه ســرويس ،پارکينگ ،تعويض تاير و موارد
ديگر در برنامه  FuelLogذخيره شده و قابل پيگيري هستند .با دريافت
اين برنامه رايگان براي ديوايسهاي اندرويدي خود با نســخه  2و باالتر،
هزينههاي خودرو را روي نمودارهاي گرافيکي مشاهده خواهيد کرد.
Find My Car

شــايد تا به حال پيش آمده باشــد که
اتومبيلتان را در محلي پــارک کرده و
مــکان آن را فراموش کرده باشــيد .با
داشتن اپليکيشن  Find My Carدر
اينگونه موارد نيازي به جستوجو نيست .اين برنامه به شکلي طراحي شده
تا مکان دقيق خودرو شما را به خاطر بسپارد ،آن را روي نقشه نشان داده و
حتي در صورتي که بخواهيد ،مسير رسيدن به آن را نمايش دهد .نکته قابل
توجه براي استفاده از برنامه اين است که بايد روي حافظه اصلي نصب شود،
در غير اينصورت ،ويجت آن کار نخواهد کرد .شما ميتوانيد مکان مورد
نظر را براي دوســتانتان از طريق همين برنامه ارســال کنيــد تا بتوانند
بهراحتي شما را بيابند .اين برنامه براي سيستمعاملهاي اندرويد و iOS
طراحي شده است.
Car Locator
برنامه ديگري کــه بــراي يافتن محل
خودروی خود ميتوانيد استفاده کنيد،
 Car Locatorاست .اين برنامه محل
قرار گرفتن خــودرو را در ديتابيس خود
ذخيره کرده و در صورت نياز بهصورت نقطهاي قرمزرنگ درون صفحهاي
به شکل رادار نمايش ميدهد .تغيير صفحه رادار به نقشه نيز ممکن است.
تايمر مخصوص پارک از ديگر قابليتهاي اين برنامه بهشمار ميآيد و در
محل مربوط به آن ميتوانيد يادداشــتها و عکسهايــي ذخيره کنيد.
اپليکيشن  Car Locatorرا ميتوانيد براي ديوايسهاي اندرويدي خود
به مبلغ  3/99دالر خريداري كنيد.
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