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 .ما دنیای افزاری نرم جادوی چراغ غول این مایکروسافت، اما

 کوه  بوار  هور  و بوود  نصب ۹۸ ویندوز روش خرید، برام کامپیوتری پدرم که بار اولین یادمه

 صودای  توا  کوردم موی  زیاد اسپیکرمو صدای و شستم می تمام انتظار با ،کردممی روشنش

 زدموی  غر مادرم هم همیشه. بشنوم بلندتر و بیشتر هرچه ور ویندوز Startup آهنگ غرش

 هنوگ آ یوه  فقو   من برای هنگآ اون. داشت لذتی چه دونیننمی اما. کن کم صداشووو که

 بوود  دنیایی به من ورودی موسیقی آهنگ اون ،نبود هم ساده Startup هنگآ یه نبود، ساده

 .نداشوت  معنی توش هاساعت و هاثانیه که بردمی دنیایی به اتاقم کوچیک پنجره از منو که

 تموام  بوا  کننوده خیوره  دنیوای  یوه  خودموو  بودمو خودم رفتممی بیرون پنجره اون از وقتی

 منوو  کوه  هوم  هاییبازی تنها یادمه .باشم داشته تونستممی من لحظه اون تا که اختیاراتی

  هم یکی و بود  Microsoft Flight Simulator یکی داد،می پرواز دنیا اون تو بیشتر هرچی

Microsoft Midtown Madnes اون. بوود  مون  کودکی ساده دوران تو خوشبختی اوج که 

 کوه  دنیایی از فق   ،نداشتم ویندوز و مایکروسافت کمپانی به نسبت نگرشی هیچ من موقع

 ور جدید راهکارهای ،دوستام با کل کل برای گاهی گرفتمومی یاد و بردممی لذت ،بود جلوم

 کوارا   ترینتسخ از یکی صدا کارت درایور نصب هاموقع اون یادمه .مکردمی رو پیششون

 کلوی  کردموو  موی  نصبش شانسی شانسی ،داشتیم الزم کههایی موقع همیشه من که  بود

 منوو  که چیزی فهمیدم بعدها .نداختممی راه بلدم بلدم بلدمو کامپیوتر من که کردممی ذوق

 حاال ،(ویندوز) پنجرس اسمش هم واقعیت تو کردمی خودش دنیای وارد زیبا پنجره اون از

 توا  کورد موی  خوشوحال  منو بچگی از که ایاسطوره اسطوره، یه بود شده ویندوز من برای

 و پنجره همون به خورده گره هم من حرفه و کار االن  سال ۱۵ از بیش گذشت با که جایی

 اون از همیشوه  از کنجکاوتر که میشم ایساله ۱۵ پسر همون انگار میرم سرکار که روز هر

 یکوی  یادموه  بوار کی . زیباتره و ترجالب چیزهای دنبال خوشحال و میره بیرون رنگی پنجره

 بورای  ایون  گفت جادو، اونم چراغ غول یه گفتم ،باشی داشته داری دوست چی پرسید ازم

 تو و امروزیمون دنیای تو جادو چراغ غول یه ماهاه هم کنممی فکر که خوب اما هاستقصه

 واقعیوت  بوه  تبودیل  حتی یا و نزدیک واقعیت به رو چیزی هر تونهمی که داریم هامونخونه

 حسوی  هوم  شما اگر (. مایکروسافت)کمپانی جز نیست چیزی من برای هم غول اون و  کنه

 قبیلوه  اون به ما که ایقبیله آمدید، خوش ما قبیله به که بگم باید کردین تجربه مارو مشابه

 (@NetworkAdmin -علی نادری )                          ییم.گو می هاگیک

 ۱ ..............................سخن سردبیر .................................................................

 2............ .................................................................... هازندگی در قالب پنجره

 3........................ ............................................... پیش بسوی میلیاردهای بعدی

 4...................... ..................................................................باشگاه خالفکاران 

 ۵ ...................................................................................بیایید ابری باشیم   

 6.......................................... ........................................... دلچسبمعجون 

 7.......................... .....................................داشتنی ..........ای دوستدورگه

 ۸............................ ......................................صدایی از اعماق هیلو ..........

 ۹........ ...........................................................ینک .........واقعیت از پشت ع

 ا در تهیه این مطالب یاری نمودند.با تشکر از دوستانی که ما ر
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                                  روهام

                                     بیطرف      
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 زندگی در قالب پنجرهها

 

در بسیاری از مراجع وقتی خواستم در ارتباط با تاریخچه 

بیشتر از کلموه مایکروسوافت   ای کنم، این کمپانی مطالعه

به چشمم خورد. همه موا توا حودی در     "غول ردموندی"

ارتباط با این شرکت اطالعاتی داریم، در این معرفی قصد 

در ارتبواط   طور کلیو به دارم موارد به صورت چک لیست

با این شرکت مطرح کنم که برای همه ما خوندش جالوب  

 باشه. 

  در شهر ۱۹7۵یل سال ورآ 4مایکروسافت در 

توس  دو  نیومکزیکو آلبوکرکی، آمریکا متحده ایاالت

 (آلن جی. پُل و  گیتس بیل) کودکی  دوست دوران

پیش از  تأسیس شد. اولین همکاری این دو دوست

O-Traf-   تأسیس شرکت تاسیس مایکروسافت

Data   بود. اولین محصول این شرکت،  ۱۹72در سال

های ترافیکی بود که  آوری داده کامپیوتری برای جمع

داد.  ها را در اختیار مهندسان ترافیک قرار می این داده

موجب ایجاد راهی هموار برای رسیدن به  این شرکت

 شرکت این شعار اصلی .شدکمپانی مایکروسافت 

یک رایانه " و هست که بر پایه این اساس بوده هرهموا

افزارهای  روی هر میز و در هر خانه، که نرم

 ."مایکروسافت را اجرا کند

 همودیگر  بوا  را مایکروسوافت  ساله 4۰ تاریخچه  یک  حاال 

 کنیم: می مرور  وار لیست طورب

1981-1975 Start up مایکروسافت 

1985-1982 indows 1.0W 
1990-1987 2.11-2.0indows W 

1994-1990 

Windows NT -3.0indows W  

عرضههاولونههسخو آههساووفههس و و   وو-
ونتووولکآل(یپاو پو

1998-1995 95indows W 

2000-1998 
Windows  -98indows W

Meindows W -2000 و

2005-2001 

Windows XP و- 
وبهها  وکنآههو و آههساولونههسخعرضههاوو-

ووباک ولیک 
ووسیپیوتبلتو و ماییو-
و360وباک لیک وعرضاو-

2008-2006 
Windows Vistaو- 

 ۲00۷ووفس وبآتال تشا ووو-

2011-2009 

Windows 7 و- 
وو۲0۱0ووفس وعمومیو آساول تشا وو-
ولیکه ووبهرل ووکسنکهتوو سهتاا ووعرضاوو-

وو360وباک 
و365ووفس ول تشا وو-

وولسکایپوتصاحبو-و

2012 

Windows 8و- 
وسرفس عرضاومایکروسافتووو-
 8 و ماییول وویندو فونووو-

2013 

و۲0۱3ل تشا ووفس ووو-
و365توسعاووفس ووو-
 outlook.comعرضاووو-

و و ماییول ولیک وباک وولنو- 

وبسشوخریدولعالمومایکروسافتوبهرل ووو-
وموبایهل ووهها ووسهروی ووووههاوو سهتاا و
و قشاوها وسروی وووهاوپتنتوالیآن 
و وکسا
وولضهافاوووindows W 8.1ل تشها وووو-و

بهرل وپاسهبوبهاوووووstart مو نویکو کماو
وشکایاتوکا برلن

ها وسرفس ومعرفیومایکروسافتوتبلتوو-
و۲ووسرفس وپروو۲
وباک وولنعرضاومایکروسافتولیک وو-

4201 

ل تصابوساتساو ا الوباوعنولنومدیرعاملووو-
ومایکروسافت

   iPadل تشا وبآتاووفس وبرل وو-

سرفس وپهروووعرضاومایکروسافتوتبلتووو-
3 
 Minecraftتصاحبومجموعاوو  -

ل لئاومایکروسهافتوبآهتاووفهس وبهرل ووووووو-
وتبلتوها ول د وید 

5201 

Windows 10و- 

وبهرل وو لوولحهدووپلتفهرموولونهسخول لئهاووو -
pcوههها وگوشههیوووهههاوتبلههتوووههها

وبر امهاووجریهانوو لبه وویهکووباوهوشمند
وباک ولیک وبرل وشد و یز 

و
 شوده مایکروسوافت،   عامل کدگوذاری  اولین سیستم

ایون   XENIXبوود، پوس از    XENIXعامول  سیستم

هوای  بوده کوه بورای رایانوه    DOS-MSعامل سیستم

 طراحی شده بود. IBMشخصی 

 
 

  ( ۱۹۹۵در آن برهووه زمووانی ) آگوسووت  ۹۵وینوودوز

های قبلی خوود  پیشرفت فوق العاده ای نسبت به نسخه

 داشت. تبلیغات این نسخه از ویندوز با موسیقی معروف 

 Start Me Up     کوه  بوود  از گوروه رولینوگ اسوتونز

 .ای به منوی معروف استارت داشت اشاره

 سوال  در را شخود عاملسیستم اولین مایکروسافت 

 درسوت  عامول سیسوتم  این کرد. عرضه بازار به ۱۹۸۰

 اجازه کسب با شرکت که بود یونیکس از متفاوتی ورژن

 عرضوه  بازار به نیکس زی عنوان با AT&T سازمان از

 اولوین  بوه  تبودیل  اما فراگیرنبود اگرچه نسخه این کرد.

 Word Microsoft (ordW oolT-Multi) نسوخه 

 شد.

  عامول  موفقیت اصلی مایکروسافت با سیسوتمOSD 

-با خرید  سیسوتم   مایکروسافت توانست اتفاق افتاد و

، IBMو سپس با انعقواد قوراردادی بوا     QDOSعامل 

QDOS  را با نامPCDOS  بهIBM .بدهد 

     الگوی مدیریتی مایکروسافت بور اسواس نظریوه" 

شوود،  در بسیاری از مراجع بیان می "بقای صلح داروین

این گاه به معنای کنارزدن ظالمانوه دیگوران بوه جهوت     

بوس  وبقای خود می باشد و گاه یک جوور آتوش  حفظ و 

مسلحانه. با هر نگاهی الزم است بیوان شوود کوه بیول     

افزار اعتراض گیتس اولین کسی هست که به دزدی نرم

 بیسیک (، پس از نوشتن برنامه ۱۹7۵کرد ) سال 

 ترین و نام آشناترین محصوالت مایکروسوافت،  مهم

آفویس،   عامل محبووب ایون کمپوانی(،   سیستم  ویندوز،

، نویسی و ساخت برناموه( )بسته برنامه ویژوال استودیو

محیطی بورای طراحوی و   ) Experssionمایکروسافت 

، انواع و ویندوز( ساخت صفحات و برنامه های تحت وب

بازی و سرگرمی )همچون کنسول بازی به نوام ایکوس   

 دهد.را ارائه می   (XBOXباکس )

  در  ،ردمونودی موا  کمپانی مایکروسافت یا همان غول

افزاری بوده کوه  یک شرکت نرم بیشتر زمان حیات خود

عمال به توسعه ویندوز در این سال ها توالش کورده، از   

طرفی این شرکت آفیس را توسوعه داد کوه بوه عنووان     

افزاری اداری مایکروسوافت کوه هموین    ای نرممجموعه

 ،کنندگان آن جذاب  میکردعامل را برای استفادهسیستم

حاال مایکروسافت اعالم کرده که در کنار توسعه ویندوز 

خوود مبنوی بور    های مربوط به آن، به رویای و سرویس

قوادر   افزاری ایون شورکت  سخت مه محصوالتاینکه ه

کوار  بر بستر یک پلتفورم نورم افوزاری     خواهند بود که 

، 4های اخیر سورفس پورو  و در ماه هتحقق بخشید کنند،

-واکس باکس، موبایول  ۱۰ندوز ، وی2مایکروسافت بند 

و  hello، وینوودوز  x۹۵۰و لومیووا   ۹۵۰هووای  لومیووا  

Continuum  را به طرفداران خود معرفی کرد. عمال در

این جهان تکنولوژی هویچ کمپوانی دیگوری بوه ماننود      

مایکروسافت وجود ندارد که با چنین وسعتی به فعالیوت  

مشغول باشد، اگر هوم در فکور شوما کمپوانی دیگوری      

همچون اپل مدنظر باشد، باید گفت کوه بوا اینکوه ایون     

افوزار  نورم افوزار و  دهنده سختشرکت خودش توسعه

ای که بتوانند با هم کار کننود، مطورح   است، اما به گونه

هوای ایون   افزارها، سورویس شوند و بسیاری از نرممی

هایشان در بیشتر مواقع تنهوا بور   عاملشرکت و سیستم

 افزار خود اپل کارایی دارند.روی سخت

 

 Ver 1.4Win ویروس ویندوز است که به  نام اولین

محوی  وینودوز   در  ۱۹۹2عنوان یک اپلیکیشن در سال 

 .بیان گردید

 
 

  پیشای از های اخیر مجموعهدر هفتهمایکروسافت-

 "خوود کوه بوه عنووان     محققوین  نفور از   ۱6های بینی

 شووند، را منتشور کورده   نامیده موی  " روپیش نمحققی

در نظرگرفته،  2۰۱6هایی که برای سال بینیپیش است.

 ::شامل موارد زیر است

 
 ایجادکننوده  معماری سیلیکونی جدید که موی توانود   .۱

داشته باشد.شوتاب  تحول بزرگی در عملکرد پردازنده ها 

به صورت موفق و در مقیاسوی  محاسباتی مخصوصی که 

 گیرد.قرار می بزرگ در پلتفرم و فضاهای ابری

 بوه واسوطه   مکالمات آنالیون بوه صوورت فزاینوده      .2

دستیاران صوتی که موی تواننود موا را خوشوحال تور و      

 .پربارتر کنند، افزایش خواهد یافت

فووزایش سنسووورها و تجهیووزات بوورای کنتوورل و   ا .3

 .مانیتورکردن متابولیسم بدن انسان

بووه عنوووان یووک  qubit و تصووویب مکووانی تاییوود .4

رایوانش کوانتوومی    برایرا  کلیدی، پیشرفتی تکنولوژی

 دربرخواهد داشت.

دانستی در ارتباط بوا خوود شورکت مایکروسوافت     چند 

 جالب است و آن این که:

 Soft  -Microمایکروسافت در ابتدا بوه صوورت   -

ادغوام  آن  گوذاری فعالیتش را آغاز کرد که هدف نوام 

Micro computer   وSoftware   بود که در سوال

بدون خ  تیره تغییر نام  Microsoftبه اسم  ۱۹76

             پیدا کرد.

کند،  در تمامی مراسمی که مایکروسافت برگزار می- 

، M&M های معروف اسمارتیز درازی هست  سالیان 

اگور شووما یکووی از   د.میهموان ایوون مراسوم هسووتن  

، در روز تولودتان بایود   باشیدکارمندان مایکروسافت 

خریوداری کورده و در بوین     M&M هوای  اسومارتیز 

 کنید.همکاران قسمت خود پخش 

 Fbitaraf@)   -بیطرف)

قبیله گیک ها مجله  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%86
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  پیش به سوی میلیاردهای بعدی

و

امروزه کمتر کسی را سراغ خواهید داشت 

که نامی از مایکروسافت و محصوالتش را 

این برند  نشنیده و یا حتی کار نکرده باشد.

جهانی در سراسر دنیا معروف و محبوب 

سال فعالیت،  یناست و توانسته در این چند

جای خود را در دل کاربرانش باز کند. شما 

نامی از  ،حتی اگر کاربر عادی هم باشید

اید که را شنیده Officeمجموعه ویندوز و یا 

توانید به راحتی بسیاری از به وسیله آن می

، های روزمره خود را مثل تایپ نامهکار

ارسال ایمیل و ... انجام دهید. تصور کنید 

تمامی محصوالتی این شرکت از یک لحظه 

ناخودآگاه با یک  ،سراسر دنیا حذف شوند

مواجه خواهید شد  ITخالء کامل در دنیای 

که نمیتوانید دیگر بسیاری از کارهایی که در 

دهید را به حال حاضر با چند کلیک انجام می

این داستان هم برای  .سرانجام برسانید

ی که برای کارها ITکاربران عادی دنیای 

-عادی خود از این محصوالت استفاده می

های Adminصادق است و هم برای  ،کنند

های کامپیوتری که وظیفه  مدیریت شبکه

شبکه خود را دارند. پس نتیجه کلی این 

است که این برند و محصول و تکنولوژی 

جای خود را بین تمامی کاربران خود باز 

یا حداقل یک بار نموده و اکثر مردم دن

را کار با هر یکی از محصوالت  تجربه

 اند.داشته

های دیگر که بعد در این مقاله برخالف مقاله

از کلمه مایکروسافت منتظر شنیدن ویندوز و 

بوده اید می خواهم شما را با  Officeیا 

جدیدترین محصول این ابر کمپانی آشنا 

سازم. در کنفرانس خبری امسال 

مایکروسافت که چند ماه پیش برگزار 

گردید، مدیران ارشد مایکروسافت نگرانی 

دهنده برای خود را در خصوص کمبود توسعه

در نهایت ساخت اپلیکشن ابراز نمودند و 

امی پوشش این ضعف گ نیز برایخود 

به نام برداشتند و اپلیکشن جدید خود 

PowerApps  ارایه نمودند.را 

 

 PowerApps افزار یک نرمSaaS  که

های کاربردی تجاری برای ساخت برنامه

 Azureبکار میرود. این یک محصول از تیم 

مایکروسافت هست و نسخه نهایی پروژه 

Siena مجموعه باشد. دنیایمی Office 

همیشه برای کاربران خود محبوب و 

کاربردی بوده است و هر ساله مایکروسافت 

باشد و در حال گسترش این پلتفرم خود می

دوستان حوزه خواهد حتی دل این بار می

نویس را نیز بدست آورد تا در همه برنامه

اقشار جامعه محبوب باشد. از طرف دیگر با 

گسترش روز افزون و فراگیر شدن 

های موبایلی، تقاضای کاربران نیز اپلیکشن

باالتر رفته و حاال این دسته از محصوالت 

اما  ،نقش پررنگی درزندگی ما خواهد داشت

-ریع بازار اپلیکیشندر قیاس با این رشد س

های تجاری با این های مصرفی، اپلیکیشن

-اند و با استناد به گزارشرشد مواجه نبوده

اکنون نیاز به های آماری گارتنر، هم

دهنده های تجاری از تعداد توسعهاپلیکیشن

در دسترس برای ساخت آنها جلوتر زده و 

ابزار مورد نیاز، تنها یک  ۵به ازای هر 

ه برای طراحی آن وجود دارد. دهندتوسعه

تمامی موارد باال را بیان نمودیم تا این 

نتیجه را بگیریم که مایکروسافت جای خالی 

این محصول را بین محصوالت خود حس 

کرد و با ارایه آن کمک شایان توجهی به 

نویسی انجام داد. با حوزه برنامه

PowerApps ها را توانید اپلیکشنمی

عه دهید و هرجا و با هر خود توس PCبرروی 

افزار پلتفرمی از آن استفاده کنید. در این نرم

 بسیاری از کارها با کشیدن و رها کردن

(Drag & Dropآیتم ) ها به پیش میرود و

برای ساخت یک برنامه کافی است که 

های مربوطه را در جای خود درست المان

قرار دهید تا بتوانید یک اپلیکشن در اختیار 

باشید. حتی برای انجام این کار  داشته

یکسری قالب و نمونه نیز در اختیار خواهید 

 داشت.

 

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است 

که اگر شما یک برنامه نویس نیستید و هیچ 

گونه تخصصی در این مورد ندارید بازهم 

بتوانید یک اپلیکیشن طراحی کنید و هدف 

ایجاد خالقیت  کلی از ارایه محصول در واقع

بین تمامی افرادی که با کسب و کار سروکار 

 دارند می باشند.

 

PowerApps  روی کلیه دستگاهها اعم از

موبایل ، تبلت، رایانه و ... قابل اجراست. 

را  PowerAppsبرای طراحی کافی است 

و سپس نوع اپلیکیشن مورد اجرا کنید 

-نظرتان را از منوی آن انتخاب کنید حاال می

کیشن را آغاز کرده و حتی توانید ساخت اپلی

کردن ایمیل دوستتان در برنامه با او با وارد

 طراحی کار کنید.مشترک هم برروی بستر 

 

، Freeافزار در سه سطح این نرم

Standard ،Enterprise  عرضه خواهد

شد.الزم به ذکر است که در قالب نسخه 

نمایش هیچ محدودیتی در تعداد پیش

گذاری های تولیدی و تعداد به اشتراکبرنامه

ها وجود ندارد. تنها محدودیتی که این آن

این است که  ،افزار برای شما داردنرم

 Playتوان در اپلیکشن ساخته شده را نمی

Store  گوگل ویاApp Store  اپل قرار داد

-می و تنها در امورشخصی و شرکتی خود

برروی  اکنوند و همیآن استفاده کن از توانید

و  IPhone ،IPad ،iOS9، ۸،۱۰ویندوز 

 .باالتر قابل اجراست

 

( (@M_SALIMIAN 
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 باشگاه خالفکاران

 

 يک فقط مايكروسافت كه زمان آن زا

 سیستم روي بر تمركز با كامپیوتري شركت

 زيادي بسیار مدت بود، MS-DOS ملعا

 .میگذرد

 زا متشكل طوريامپرا مايكروسافت مروزها

 با يک هر كه ستا مختلفیهاي تشرك

 تشكیل خاص موضوعی روي بر تمركز

 ساختار ساسا بر طوريامپرا ينا .اندشده

 روي بر بیشتر آمريكا ريادسرمايه جامعه

 ستا متمركز نشاراسهامد يابر سودآوري

 نفجارا با و حاضر قرن در. ديگري چیز تا

 با نابتو ار "طالعاتا" شايد ،طالعاتا

-به شايد .آورد بحساب سرمايه ترينرزشا

-كتشر ثروتمندترين كه باشد دلیلهمین 

 تشكیل هايكتشر ار كامپیوتر حوزه هاي

 مشغول "تطالعاا" تجارت در كه میدهند

 يا و گوگل مانند شركتهايی. باشندمی بكار

 روي بر دقیقا ينچنینیا رديامو و فیسبوك

 تجارتی .هستند متمركز طالعاتا تجارت

 عظیمی خیل تحلیل و تجزيه بر متكی كه

 در آنها از استفاده و درك و اطالعات از

 كه مدتهاست .میباشد مناسب زمانهاي

-نتیجه ارزش و اهمیت به بزرگ شركتهاي

 اندشده واقف اطالعات عظیم خیل از گیري

 تكنیكهاي از استفاده با میكنند سعی و

 عملكرد مصنوعی هوش جمله از مختلف

 زدن حدس با و كرده آنالیز را خود كاربران

 تبلیغ نزديكترين و بهترين آنها فعالیتهاي

 شانس تا دهند نمايش آنها رابه موردنیاز

 را شده تبلیغ محصوالت شدن خريداري

 .ببرند باالتر

 فقه   ههايی نتیجهه  چنین از استفاده البته

 ايههن و نمیشههود تبلیغههاتی مههوارد شههامل

 ايهن  از استفاده با مواقع بعضی در شركتها

 ماننهد  ديگهري  ههاي  عرصه وارد اطالعات

 بها  و اند شده  "انتخابات نتايج پیشبینی"

 بخت خود كاربران عملكرد تحلیل و تجزيه

 احهزاب  يها  و انتخاباتی كانديداهاي اقبال و

 را انتخابهات  آن در كننهده  شركت سیاسی

 .اند كرده پیشبینی

 

 "اليهک " مطهالبی  چه به كاربر يک اينكه

 بهه  ديگران براي را موارد چه يا و است زده

 چهه  مثال بطور يا و است گذاشته اشتراك

 جغرافیايی منطقه يک در ساكن افراد تعداد

 اسهتفاده  هوشهمند  تلفهن  خاصهی  نوع از

 در كهاربران  ديهدگاه  اينكهه  يها  و میكنند

 داده قهرار  پسهتها  انواع زير در كه نظراتی

 چگونهه  گونهاگون  مسائل به نسبت میشود

 كلمهات  نهوع  چهه  حتهی  اينكهه  يا و است

 يا و میشود استفاده كاربران توس  عبوري

 ههاي عامل سیستم از كاربران از تعداد چه

 ازايهن  مهواردي  و میكننهد  استفاده خاص

 بهه  شركتها اين كه هستند اطالعاتی دست

 هسهتند  حاضهر  حتی و هستند آنها دنبال

 اقسها   و انهواع  آنهها  آوردن بدسهت  براي

 اختیههار در رايگههان بصههورت را امكانههات

 كهرده  توجهه  اگهر  .دهند قرار خود كاربران

 اولهین  در شهركتها  اينگونه اكثريت باشید

 فضهاي  از تهوجهی قابهل  مقهدار  خود اقدا 

 بصههورت را خههود سههرورهاي هاردديسههک

 ابري مختلف سرويسهاي قالب در و رايگان

 قهرار  خود كاربران اختیار در فايل اشتراك

 شهركتهاي  تهرين قديمی از شايد .میدهند

 روش ايههن از كههه اينترنههت در پابرجهها

 شركت به بتوان ،میكند استفاده سالهاست

 تفكر بنیانگذار نوعی به كه كرد اشاره ياهو

 بدسهت  بهراي  كاربران اطالعات از استفاده

 .آيدمی بحساب سود آوردن

 

 روز و حال روزها اين شركت اين چند هر

 اما ندارد خود رقباي ديگر میان در مناسبی

 كه زمانی در كرد فراموش نبايد

 inbox حجم میزان مورد در مايكروسافت

 درگیر "Hotmail" خود ايمیل سیستم

 از استفاده با كه بود شركتی ياهو ،بود

 كاربران به ابتدا در خود زيربنايی امكانات

 ارايه را مگابايت ۵۰۰ حدود در حجمی خود

 نهايتبی به را آن كمكم سپس و نمود

 شد الگويی موضوع همین و كرد نزديک

 براي آمازون و گوگل مانند شركتهايی براي

 .ابري سرويسهاي اساس بر خدمات ارايه

 ،سنتی تفكر سالها زا بعد نیز مايكروسافت

 تحلیل  و 1۰ ويندوز زا ستفادها با باالخره

 تجارت رداو رسمی ب ور نشاكاربر رفتار

 موضوع ينا و ستا شده "طالعاتا"

 .نبود پیشبینی غیرقابل و عجیب ناچند

 

 میكنیم نتخابا كه هستیم ناكاربر ما ينا

 ستفادها شركتها  اكد تولیدي رهايابزا زا

 زا ستفادها جازها آنها به مقابل در و كنیم

 .بدهیم ار طالعاتمانا

 دنیا ينا در چیز هیچ باشیم شتهادبه ياد 

 مبلغ فیزيكی بصورت گرا و نیست يگانار

 ن آنبود يگانار بر دلیل ،نمیكنیم ختاپرد

 .نیست

 @(BoBzBoBz  - بابز)
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 بیایید ابری باشیم

آوری حووال مطالعووه و جمووع چنوود وقتووی در

هووای ابووری و  مطالووب دربوواره سوورویس 

نجا آ بودم ولی از  Azureبخصوص ویندوز 

سعی کردم  ،که حجم مطالب بسیار زیاد بود

خالصوه   ایون مطالوب را   که برای این مقاله

کنم اموا بیاییود از اینجوا شوروع کنویم کوه       

 رایووووووانش ابووووووری چیسووووووت    

 Computing) (Cloud ابوری  رایوانش 

   چیست

زمانی که شما تصاویر را به جوای کوامپیوتر   

در جوای  شخصی خود، بوه صوورت آنالیون    

هوای  نمایید یوا از سورویس  ذخیره میدیگر 

هوای اجتمواعی   شبکههای یا سایتایمیل و 

کنیوود، در واقووع شووما یووک  اسووتفاده مووی

اید و بردهرا به کار" ابری رایانش" سرویس

سازمانی را در نظر بگیرید که به شرایطی یا 

عنوان نمونه یک سرویس پرداخت قبووض  

آنالین را به جای پرداخت قبض دستی برای 

نمایود. خووب   های متوالی استفاده موی سال

میوریم   ،اشونا شودیم   مفهومحال که با این 

یا    Azureسراغ بحث اصلی مقاله ویندوز 

 .بی مایکروسافت آابر 

 

  Azure Windows  چیست 

وینوووودوز  :پوووودیا ویکووووی تعریووووف

یوووووک  : Windows Azure اَژور

مایکروسافت است که  ابری رایانش پلتفرم

هوا   برای ایجاد، توسعه و مدیریت اپلیکیشن

از )اینترنوت(  از طریق یوک شوبکه جهوانی    

داده تحووت موودیریت مایکروسووافت مراکووز 

باشد. ویندوز اَژور این قابلیت را دارد کوه   می

هوا، ابزارهوا و    ها را توسو  زبوان   اپلیکیشن

های مختلفوی ایجواد کورده و بوه      چهارچوب

های  توسعه دهندگان امکان ادغام اپلیکیشن

عمومی خود را در محی  فنواوری اطالعوات   

 .دهد موجود می

ثبوت   Azureز وقتی که در سرویس وینودو 

بوه شوما داده    ییه کنتورل پنلو   ،نام میکنید

 میشود.

 

سرویس هایی کوه ایون کنترپنول بوه شوما      

ایجواد   –ایجواد وب سوایت   شوامل   ،میدهد

Virtual Machine – هووایسوورویس 

Cloud– سوازی ذخیره فضای – دیتابیس – 

 Active – کالسوتر  ایجواد  – بکاپ فضای

Directory –  مودیا  ذخیوره - DataBig   

که این در دنیای رایانش ابوری از لحوا     ...

حوال  نظیور اسوت.   تنوع و ارایه سرویس بی

سرویس وب سایت ویندوز  سوال اینجاست

 Azure   فقASP     است یا خیور   بهتوره

بگویم که شما میتوونیم از هوزاران سیسوتم    

موودیریت محتوووای آموواده ماننوود وردپوورس 

استفاده کنید یا با پایتون وبسایت خودتونوو  

یووا  Flaskیووا  Djangoتحووت فووریم ورک 

یجاد کنید یوا یوک   ا  Ruby On rail حتی 

در ایوون محووی  بوواال   phpسووایت تحووت 

بووا  Azureمهمتوورین تفوواوت   بیاوریوود.

-های ابوری دیگور در بحوث قیموت    رایانش

شوما بوه     Azure. در اری خدمات استذگ

کنیود. در   استفاده پوول پرداخوت موی     اندازه

سایت شما منابع کمی از سرور واقع اگر وب

  و CPU  به اندازه همان ،کند را اشغال می

 RAM    اسووتفاده شووده پووول پرداخووت

حتما برایتان جالب خواهد بوود کوه    کنید. می

دیتاسنتر اصلی بورای   6بدانید مایکروسافت 

Azure  در سرتاسر دنیا دارد که هر کدام از

سورور را   2۵۰۰توا   ۱۸۰۰این دیتاسنترها 

 ۱7طوور پراکنوده در   بوه شود کوه   شامل می

دیتاسونتر   6. اما آن قرار دارد کشور مختلف 

 دارند:در این مناطق قرار  Azureاصلی 

   سنت آنتونیو مریکای شمالی: شیکاگو،آ

 سنگاپور آسیا:هنگ کنگ،

 ایرلند – دوبلین هلند، –اروپا:آمستردام 

 را بورای  زیوادی  مایکروسوافت ارتقاهوای   

windows azure   .خووود فووراهم میکنوود

 auto scale پیشورفت اخیور آن شوامل   

میشود که به مشتریان اجازه میدهود سوایز   

را کاهش یا افزایش دهند و برنامه مورد نظر 

که مشتریان   cloud auto scale همینطور

د بوه منظوور افوزایش زموان     را قادر میسواز 

، از سرورهای اضوافی اسوتفاده   پاسخگویی

ین مطلب را در همین جا تمام میکنم. ا. کنند

در ایوون مطلووب هوودف معرفووی برخووی از   

سرویسها و ساختارها بود که در مطالب آتی 

که معرفی کردم هور کودام را   هایی را همین

بصورت مطالب جداگانه مورد بررسوی قورار   

خوب بیایود نگواهی کوتواه داشوته      .میدهیم

نام در سرویس ابوری  باشیم به مراحل ثبت

نکتوه   Azure مایکروسافت تووی وینودوز   

  IPتونیود از  توجه این است کوه نموی  قابل

نام بوه  و حتما برای ثبت ایران استفاده کنید

 تلفن خارج از ایران نیواز داریود.   یک شماره

درس  آبووورای شوووروع اول بایووود بوووه    

azure.microsoft.com   برویوود .  بوورای

  Trialروز از نسووخه  3۰تسووت میتونیوود 

 free Trialاستفاده کنید پس میتونید روی 

کلیک کنید و میتونید یک اکانت درست کنید  

کلیک کنید سپس روی گزینوه    Try itروی 

Sign up now   اگور اکانوت    کلیک کنیود و

ن آمیتونیود بوا    ،مایکروسافت از قبل داریود 

الگین کنید  و حاال میتونید از تمام امکانوات  

روز استفاده  3۰ برای مدت  Azureویندوز 

 .کنید

 @(rooham_inet -روهام)
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 عجون دلچسبم

 Net.در ایوون بخووش از مجلووه راجووع بووه 

Framework یکوی   ،خواهیم کورد  صحبت

 Microsoftهوای  ترین پلتفورم از پرحاشیه

که هرکس چند دلیل کوچک و بوزرگ بورای   

و  داردعشق ورزیدن یا تنفر به این پلتفورم  

 Net.کمتوور کسووی هسووت کووه راجووع بووه  

 Net.اظهوووارنظر خاصوووی نکنووود. آیوووا 

Framework  یک پلتفرم برای تازه کوار-

 Net.هاسووت  چقوودر میتوووان بووه آینووده 

Framework  در ایران امیدوار بود  هزینه

افزار چقدر هست  واقعی استفاده از این نرم

سوازی کواربرد   تا چه اندازه در زمینوه بوازی  

دارد  با این مقاله همراه باشید تا به جوواب  

 این سواالت نزدیک شوید.

 هزینه

-نویس وارد محی  برنامهقبل از اینکه برنامه

باید  ،شود Net Framework.نویسی 

Visual Studio  را در یکی از سه نسخه

Community ،Professional  و

Enterprise  تهیه کرده باشد. نسخه اول

رایگان و دو نسخه بعدی به ترتیب ماهیانه 

دالر هزینه خرید دارد. این هزینه  2۵۰و  4۵

 Net.به عنوان یکی از معایب 

Framework اما شاید برای  ،مطرح است

شما جالب باشد که با پلتفرم رایگانی مثل 

QT های که در ساخت نرم افزارDesktop 

 Net Framework.  یکی از رقبای جدی

افزار هم نمیتوان بدون هزینه نرم هست

تجاری ساخت. برخالف تصور عموم ساخت 

توس   Enterpriseافزارهای غیرنرم

Visual Studio  ست. شاید ارایگان

 Visualرداخت هزینه برای محصولی مثل پ

Studio اما  ،زیاد در ایران رایج نباشد

های ایرانی که پشتوانه قوی فنی شرکت

معموال نهایت تالششان این هست  ،دارند

 را رعایت کنند. Licenseکه استانداردهای 

نویسی تحت وب هم همچنین برای برنامه

این با شماست که چه سرور و یا هاست را 

های ویندوز معموال انتخاب کنید. هاست

هزینه باالتری دارند. اما اگر این اختالف 

-هزینه را در کنار هزینه ساخت محصول نرم

 گیر نخواهد بود.افزاری قرار دهیم زیاد چشم

 

 قابلیت حمل

 Net Framework.تا چه انودازه کودهای   

در  Net.قابلیت حمول دارنود  در نگواه اول    

و به تر بوده عقبگروه دسکتاپ از این نظر  

نمیتواند قابلیت حمول   QTخوبی محصوالت 

و  Monoداشووته باشوود امووا پووروژه آزاد    

بوورای رفووع ایوون    Xamarinهمچنووین 

محوودودیت سوواخته شوودند، بووا اسووتفاده از 

Xamarin   کد هوای.Net Framework 

یوت  هم قابل iOSو  Androidمیتوانند روی 

شوند. اینکوار غیورممکن بوا     اجرا داشوته با 

 Net. های هسوووته بازنویسوووی کووود

Framework  یووک نکتووه   .عملووی شووده

اضافی که شاید برای شما جالوب باشود در   

iOS های به دلیل محدودیتApple   بورای

افوزار  ای روی نرم Frameworkنبود هیچ 

طوور کامول   به Net Framework.کدهای 

کامپایول شوده و بودون      Xamarinتوس  

عامل قابلیوت نصوب   واسطه بر روی سیستم

افزارهوای تحوت   دارند که این با ماهیت نرم

Framework .همچنووین  ناسووازگار اسووت

 Openهای خوبی جهوت  مایکروسافت گام

Source  شدن کامپایلرC#   برداشته کوه در

شدن  Open Sourceآینده بعید نیست به 

 Visual Studioهای دیگر سیسوتم  بخش

 گسترش پیدا کند.

 

 بهشت کار راحت و اصولی

 ASP.NETمایکروسووافت  2۰۰7سووال 

MVC تور در  درحالی که قبل ،را معرفی کرد

Spring Framework  بووورایJava  در

بوورای  Djangoو همچنووین  2۰۰2سووال 

Python  معرفی شده بوود  2۰۰۵در سال .

اینجووا دیرکوورد مایکروسووافت مشووخ   در

هست اما در این زمینوه هوم از بوازار عقوب     

موودل  2۰۰۵مایکروسووافت سووال  ،نیافتوواد

MVVM  رو معرفی کرد که باWindows 

Presentation Form  سووازگاری کاموول

رو از  UIایون مودل بخوش منطوق      .داشت

شوودن  Bindجوودا میکنووه و بووا  UIبخووش 

 Viewبووه  View Modelخصیصوه هووای  

از بخوش منطقوی    UIغییرات مربووط بوه   ت

View کروسافت یصادر میشه. ماWCF  رو

معرفووی کوورده و   SOAمعموواری   بوورای

رو بوورای  Unit Testingامکانوواتی مثوول 

 ،ددار Defensive Codingرعایت اصوول  

Unity Framework  رو بووووووورای

Dependency Injection  معرفی کورده، 

Lamba Expression    رو بورای افوزایش

 Entity Framework ،خوانایی کود آورده 

بوه   SQLرو برای اتصوال بودون نیواز بوه     

دیتووابیس، بووا ایوون حووال منصووفانه نیسووت 

Visual Studio   رو با نقد یک تازه کار کوه

 Windowsتوووی  Drag & Dropبووا 

Form حال توسعه نورم و کدهای درهم در-

 نقد کنیم. ،افزار هست

 

 بازی سازی

 Gameحتمووووا اگوووور در زمینووووه    

Programming  بوا   ،مطالعه داشته باشوید

در برخی از موتوور هوای    #Cحضور پر رنگ 

 Unrealو  Unityسازی معروف مثل بازی

Engine اید. در این دو موتوور  رو شدهروبه

 #Cمیتووان از   Monoبا قودرت گورفتن از   

 .نویسوی بوازی اسوتفاده کورد    برای برناموه 

تخصصی برای بازی  Engineهمچنین یک 

 MonoGameبووه اسووم  Monoبوور پایووه 

 NET.های و بقیه زبان #Cوجود دارد که با 

 Cross-Platformمیتوانید یک بازی کامل 

 بسازید!

 

 چشم انداز

پیشبینی اینکه بازار دنیا و ایران بوه سومت   

یا به  Net Framework.هایی مثل پلتفرم

خیلوی   ،سمت مخالف حرکوت خواهود کورد   

ساده نخواهد بود. اما میتوان مطمئن بود کوه  

Microsoft    بووا توووان مووالی و همچنووین

 ،اعتبوواری کووه در صوونعت نوورم افووزار دارد 

هوا  همیشه این پلتفرم را جزو یکی از مدعی

دارد و شاید همین پشتیبانی نسبی و نگه می

دهنوده مناسوب حاشویه امنوی     تعداد توسعه

ایجاد  Net Framework.برای یک پروژه 

 کند که متوقف نشود.

برخووی کشووور هووای   Desktopدر زمینووه 

یافته برای مدیریت کامل و یکپارچوه  توسعه

عامول خواص خوود    نهادهای دولتی سیستم

از آنجوایی   ،مبتی بر لینوکس را ارائه میدهند

هوای  که کاربر سازمانی و اداری یکی از بازار

 Net Framework.عمووده محصوووالت  

شودن کامول   عدم سازگار، در صورت هست

.Net Framework عامل هوای  با سیستم

له میتواند باعوث کوم رونوق    اباز این مسمتن

 شدن این پلتفرم شود. 

(DemoVersion-   (@DemoVersion 
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 داشتنیای دوستدورگه

امسال در کنار ارائه محصوالت جدید 

 شکترین و بیمایکروسافت یکی از درخشان

توان به ترین تکنولوژی معرفی شده، میابذج

Surface pro4   اشاره کرد. این محصول که

داشتنی بسیار برآزنده  آن ای دوستلقب دورگه

وارد دنیای رقابت شد تا رویای استفاده  ،می باشد

گونه سختی و مشقتی را تاپ را بدون هیچاز لپ

البته با  برای کاربران به واقعیت نزدیک کند.

 ،ها Surfaceهای قبل رضه نسخهع

های ابتدایی را برای تحقق این مایکروسافت قدم

گذرد امکانات ولی هر سال که می ،رویا برداشت

با آنها برای  آن را چنان بهبود می بخشد که کار 

دلچسب و شیرین می شود و اگر  بسیار کاربران

کاربری بخواهد تبلتی داشته باشد که عالوه بر 

 ،افزار قدرتمند باشددارای یک سخت  حمل آسان

-می Surface pro 4ها شک یکی از انتخاببی

ترین این تبلت یکی از زیباترین و با کیفیت .باشد

ت. دستگاهی محکم، ها در  بازار جهانی استبلت

کالس که با دردست داشتن آن شیک، زیبا و با

 قطعاٌ حس عالی به شما خواهد داد.

 

 طراحی

Surface pro 4  از نظرطراحی و کیفیت ساخت

 Surfaceبسیار شبیه نسل گذشته خود یعنی 

pro 3 آلیاژ منیزیم و طول و بدنه  از  .باشدمی

های ، تنها تفاوت آن با نسخهعرضی مشابه

-سازی در صفحه نمایشگر آن میپیشین بهینه

صفحه نمایشگر با کاهش دور پنل جلو  باشد.

اینچ را  ۱2.3ای بزرگتر برای کاربران صفحه

فراهم کرده است که با داشتن رزولیشن و تراکم 

و تراکم  2736در  ۱۸24)رزولیشن  پیکسل باال

پیکسل بر اینچ( توانسته است  267پیکسل 

تصاویری بسیار شفاف و واضح را برای چشمان 

ضخامت و وزن کمتر نسب  شما به ارمغان بیاورد.

 هاینیز یکی دیگر از تفاوت Surface pro3به 

نقطه  ۱۰از  Surface pro 4این دونسل است.

لمس مالتی تاچ بهره می برد که کار را برای 

تر کرده است. وجود اسکنر کاربران راحت و روان

انگشت نیز یکی دیگر از نقاط قوت این محصول 

 رود.در طراحی به شمار می

 

 سخت افزار

 ،اگر از ظاهر بسیار زیبای این محصول بگذریم

باالی این محصول با نسل قبل را  تفاوت بسیار

سازی سخت افزاری آن توان در بهینهشک میبی

های مایکروسافت از نسل ششم پردازنده دانست.

کند که استفاده می Skylateاینتل موسوم به 

با فرکانس  Core i5ای هستهای دوپردازنده

همچنین از  باشد.گیگاهرتز می 2.4کاری 

در کنار  HD520مجتمعهای گرافیکی پردازنده

. با اینکه شودپردازنده  اصلی استفاده می

های پردازنده گرافیکی این دستگاه نسبت به نسل

درصد بهبود داشته ولی بازهم نباید  ۵۰قبلی 

های سنگین گرافیکی را از انتظار اجرای بازی

-می Surface pro4تبلت  دستگاه داشته باشید

فریم  6۰رعت شما را با س 4kتواند ویدیو های 

 از یکی .ش کندمانیتور پخ 3بر ثانیه برروی 

 تعبیه ،کرد اشاره میتوان که دیگری هایقابلیت

 که است آن هایمدل دربعضی کارتسیم شدن

 هاییویژگ تمامی کنندهکامل میتواند قابلیت این

 خرید نزما در البته. باشد محصول این عالی

 دارای هامدل از یکسری که باشید داشته توجه

مگا  ۸دوربین این دستگاه . هستند کارتسیم

مگا پیکسل  ۵پیکسل است و دوربین جلوی آن 

های تصویری کامال رضایت است و برای تماس

بخش خواهد بود. حتما متوجه هستید که کیفیت 

-های تبلت به هیچ عنوان نباید با گوشیدوربین

چون  ،های هوشمند و پرچمدار مقایسه شود

های دستگاهها فرای عکاسی کارایی این

تخصصی است و انتظار نابه جایی است که از آن 

ولی  ،های فوق العاده را داشته باشیدتوقع عکس

 برای کاربران در این حد نیز قابل قبول است.

ها این است که ترین خصوصیت این تبلتاصلی

تاپ را تواند به راحتی نقش یک لپبرای شما می

تواند به کیبوردهای بسیار عالی بازی کند چون می

متصل شود و به راحتی از پس کارهای روزانه شما 

برآید. این کیبوردها بسیار باریک و سبک و 

های بسیار زیبا عرضه خواهد همچنین در رنگ

رباهایی به تبلت شما گشت و به واسطه آهن

ها و حتی فاصله  بین دکمه ،متصل خواهد شد

رد از نقاط قوت نسبت های کیبوصدای کمتر دکمه

تغییر دیگر این  های قبلی خواهد بود.به نسل

استفاده از  ،های قبلها به نسبت نسلکیبورد

سنسور اثر انگشت است که در کنار تاچ پد قرار 

دارد و از دقت و سرعت عمل بسیار باالیی 

 برخوردار است.

 

توانید در کنار این تبلت زیبا از قلم حتی می 

قلمی که تا  ،لوس استفاده کنیدمخصوص استای

کند و واحد سطح فشار مختلف را درک می ۱۰24

تواند ویژگی برای عالقمندان به گرافیک می

منحصر به فرد و کارآمدی باشد. با این قلم به 

-راحتی قادر خواهید بود که خطوط را با ضخامت

طور کلی برای های مختلف طراحی نمایید. به

برداری عالقمند یادداشتدوستانی که خیلی 

زیادی از این قلم  توانند استفادهمی ،هستند

 نمایند.

 

تر ویژگی مغناظیسی این قلم برای کاربری راحت

حتی این قلم  %چسبددارد و به بدنه تبلت شما می

-کن هم خواهد بود تا حس طبیعیمجهز به پاک

البته شایان ذکر است که  .تری را به شما بدهد

 ساله است.۱اتری این قلم ها طول عمر ب

 

ها تاچ نکته دیگر در بررسی تخصصی این تبلت

ای و حالت مات دارد و به پد آن است که شیشه

هیچ عنوان اثر انگشت شما برروی آن باقی 

ها تاپیکی از شکایات کاربران لپ نخواهد ماند.

های دستگاهها بوده است و از باتری

مایکروسافت سعی داشته تا این مشکل را در 

 ،تبلت های هیبریدی ازبین ببرد. در هنگام معرفی

ساعت کارترکیبی  ۹باتری را برای حداکثر 

اند ولی پس از تست تبلت برای مناسب دانسته

دقیقه و در تست  ۵2ساعت و  ۵پخش فیلم 

Battery Eater  قه را دقی ۱۰ساعت و  ۵نیز

 SSDبه دلیل داشتن حافظه  توانست ثبت کند.

سرعت خواندن و نوشتن داده برروی تبلت بسیار 

مناسب و رضابت بخش است و به همین دلیل 

افزارها بسیار رضایت کاربران از اجرای نرم

 HD True Proتست  خواهند داشت. نتایج زیر

 است. SSDروی حافظه 

 

عالی این  های خوب وپس از ذکر تمامی جنبه

خواهیم نقدی نیز برروی نقاط محصول حاال می

یکی از مسایلی که هنوز  .منفی آن داشته باشیم

برای کاربران با دغدغه و ناراحتی همراه است 

ها برروی پا می باشد. چون در قرار گرفتن تبلت

این حالت استفاده کردن از تبلت با سختی همراه 

برای کاربران موضوع مهم دیگر نیز  خواهد بود.

-مدیریت انرژی نامنظم است. به 4سرفیس پرو

نیز همچنان  Standbyطوری که در حالت 

مصرف انرژی باالیی دارد. در این حالت کافی 

است شما جایی باشید که دسترسی به شارژر 

نداشته باشید در این وضعیت شما حتما با مشکل 

پس از ذکر تمامی نکات باال  مواجه خواهید شد.

ها شود که به مرور زمان تبلتبینی میپیش

. تاپ ها خواهد بودجایگزین مناسبی برای لپ

Surface pro 4 با حفظ تمامی نقاط قوت نسل-

های پیشین و رفع نقاط ضعف آنها توانسته 

. باشدها تاپبهترین جازیگزین را برای لپ

Surface pro 4  با ظاهری زیبا و سخت افزار

پاسخ نخواهد شما را بیقدرتمند هیچ نیازی از 

تر دنیای مایکروسافت احاطه هرچه تمام .گذاشت

دست گرفته است تا ها را بهتمامی تکنولوژی

باز کند و نیاز  ایزمینهبتواند جای خود را در هر 

 هنوز  Surfaceاما کاربرانش را پاسخ دهد. 

خود را به دست  ندهسازکمپانی توانسته موفقیتن

 ها بیاندازد.آورد و نام خود را بر سر زبان

( (@M_SALIMIAN 
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 صدایی از اعماق هیلو

 

یک روز دیدم یکی از همکوارانم در محول کوار    

داره با یکی صحبت میکنه، زبانش هم فارسوی  

های مختلفی میپرسید، بهوش  نبود، ازش سوال

گفوت    صوحبتی گفتم بوا چوه کسوی مشوغول     

این مطالب بگذریم، قورار هسوت   از  . !!!کورتانا

 جالب از این سرویس در اینجا یک معرفی کلی

کورتانوا برگرفتوه از    یک طرفاز  .داشته باشیم

بوا  هوای بسویاری   شوباهت  کهشخصیتی است 

 دارد.ویدئویی هیلو  شخصیت

 

 هووایدسووتیار مشووابهکورتانووا  دیگوور طرفوویاز  

 یوا   اواس اپلعامل آیدر سیستم  Siri شخصی

Google  Now نام دسوتیار   ،برای کمپانی گوگل

،  ۸.۱شخصووووی هوشوووومند در وینوووودوزفون

-موی  ۱۰اکنون در ویندوز مایکروسافت بند و هم

دسوتیار صووتی مایکروسوافت    کورتانا یوا   باشد.

 اپل و  Siri از دو دستیار صوتیمناسبی  ترکیب

Now  Googleترین خبرها را برای  روز بوده و به

و بایود در نظرگرفوت کوه      کنود موی  شما منتشر 

مایکروسافت نسبت به گوگول و اپول دیرتور در    

 و ایون  سوت زمینه دستیاران شخصی وارد شده ا

شوده کوه ایون دسوتیار      باعوث  ورود دیرهنگام 

هوا  شخصی در مقابل رقبای خود در بعضی زمینوه 

 عقب بماند.

                                                         

در مطالعه اخیر انجام شده توس  کارشناسان، 

بندی رضایت کواربران بوین سوه    رتبه مقایسه

 Googleاپول،   Siri مجوازی اصولی    دسوتیار 

Now  وCortana   مایکروسوووافت صوووورت

هوای  گرفت. در این بررسوی تعودادی از جنبوه   

ها بوه  پاسخ به پرسش دقت درمختلف از جمله 

کوه   ۱مورد توجه قرار گرفتند همراه رضایت کلی

باالترین رتبوه، پوس از    Siri ،با توجه به نتایج

 Cortanaو در نهایوووت  Google Nowآن 

 کسب کرد.

 

امکانات پرکاربرد این سرویس شوامل: یوافتن   

هوا،  برناموه  انودازی و راه پاسخ سواالت، اجورا 

ایمیل،  های الکترونیکی یا و خوانش نامه ارسال

ایجاد رویدادها در تقویم ، چت کردن با کورتانا، 

جسوتجوی  ، و کنترل موسویقی  گنشناسایی آه

و مووارد دیگوری شوامل    آنالین با نتایج بینوگ  

بررسووی وضووعیت آب و هوووا، تنظوویم زنووگ،   

  مسیریابی و غیره.

طور که گفتیم، کورتانوا عوالوه بور بوودن     همان

هوای  ی در سری بازیشخصیت  هوش مصنوع

بینی نیازها و توانایی پیشاش هیلو، هدف اصلی

باشد که ان میهای کاربرپاسخ دادن به خواسته

کمک به کاربران،  و  بودن دوستانهدر کنار باید 

الزم هست  .نشود انسان شبیه هم حد از بیش

نویسوی و توسوعه کورتانوا از    بدانیم که برناموه 

کواری کوه در   انجوام شود، اولوین     2۰۱2سال 

داشوت،   تارتباط با ساختن این سرویس اهمی

مطالعه رفتار و وظوایف یوک دسوتیار شخصوی     

پایوه   ،واقعی بود تا بتوان با الهام کوردن از آن 

تعامل با کورتانوا   د.داشکل را شخصیت کورتانا 

بیشتر شود و کواربران    مدتطی روندی در این 

با کورتانا ارتباط بیشتری پیودا کردنود و نکتوه    

این اسوت کوه مایکروسوافت بوه     جالب توجه 

                                                     
1
 http://goo.gl/3GTrhI 

جهت اعتماد مردم به کورتانا و برپایه اینکه بور  

این معتقد بوود کوه جهوت اعتمواد  موردم بوه       

هووایی انسووانی در ایوون کورتانووا بایوود نشووانه

بوا   2۰۱3سرویس وجود داشته باشد، در سال 

های بازیدهندگان صنعت از جمله توسعه 343

کرد و با استخدام از افراد باتجربوه  کار می هیلو

این اعتمواد را رفتوه    های علمی تخیلیدر زمینه

طوری که کورتانا توانسوت  رفته افزایش داد، به

خیلی خوب گپ بزند و حتی ممکن است هنگام 

پرسیدن سوال های مستقیم با افراد شوخی هم 

ای  تعامل دو طرفه توانسته کورتانا اکنون  بکند.

کورتانوا    .کنود  های مختلف برقرار  ه روی دستگا

-ها، فرهنگتواند صدای خود را با همه زبانمی

 هماهنگ کند. یها و الگوهای گفتار

 سپسبود و در ویندوز فون  در ابتداکورتانا  

از آن برای  ۱۰در ویندوز مایکروسافت رسما 

عموم رونمایی کرد و چگونگی کارایی آن را 

، کورتانا در ۱۰در دسکتاپ ویندوز  .دنشان دا

 جستجو  یک جعبه صورتکنار کلید استارت، به 

هم در اینترنت و هم در  به جهت جستجو 

از  تواندمیکورتانا گیرد. قرار میخودتان   رایانه

اسکایپ استفاده کند و تماس صوتی یا 

 همچنین کند و برقرار آن تصویری را از طریق

تواند به اطالعات موجود در فیسبوک  می کاربر

  .نیز از طریق کورتانا دسترسی داشته باشد

کاربران هست، در هر جایی در دسترس کورتانا 

را صدا  آناین است که  کرد،تنها کاری که باید 

 توانید با استفاده از فرمان د، شما میبزنی

) Cortana eyH  (  سواالت و درخواست خود

  محی  و شرایطی در هر را وارد کرده و او 

  .جواب خواهد داد

هوای  کورتانا به صورت پیشوفرض در موبایول   

-هایی که سیسوتم سری لومیا و البته در موبایل

حضوور   ،فون رو پشتیبانی میکننود عامل ویندوز

 Google Playبه صورت رسمی راهوی  و  دارد

نیوز  و اندرویود   OSi اکنوون کواربران   .گردیود 

 APP Storeتوانند نسوخه نهوایی آن را از    می

درحوال حاضور نسوخه نهوایی      .دریافت کننود 

کشوورهای چوین و    کواربران کورتانا در اختیوار  

بورای   بوه بعود   iOS 8 کوه از   ایاالت متحوده 

iPhone  وAndroid 4.1.2    به بعود اسوتفاده

البته باید این را نیز در نظور   .رار داردق ،کنندمی

داشت که تجربه شخصی کاربران در ارتباط بوا  

کننود،  کورتانا به پلتفرمی که از آن استفاده موی 

 بسنگی دارد.

 

مایکروسافت از طرفی درنظردارد که کورتانوا را  

عامول  به صورت یکپارچه و منسجم با سیسوتم 

برای اندروید و آیفوون   (Cyanogenسیانوژن)

 درآورد.

 

به گفته مایکروسافت کورتانا اواخر امسال بوه  

 Xbox Oneنموایش داشوبورد   نسخه پویش 

به صوورت   2۰۱6اضافه خواهد شد و از سال 

 Xboxرسمی بورای دسترسوی همگوانی در    

One شود.عرضه می 

 

در چنوود روز گذشووته مایکروسووافت نوووعی   

تکنولوژی تبدیل کالم به متن مشابه کورتانوا   

CRIS  )Custom Recognitionبوه نوام   

Intelligence Service)  بوورای توسووعه-

-تواند آینوده که می دهندگان ارایه کرده است

هووای ای جالووب و پرکوواربرد را در سیسووتم 

 هوشمند رقم بزند.

 Fbitaraf@)   -بیطرف)
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  واقعیت از پشت عینک

   مجازی چیست  واقعیت

در آن  واقعیت مجازی فناوری است کوه 

محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر 

قرار میگیرد و براسواس حرکوت سور و    

آن محی  مجازی تعامل برقورار   با بدن

کند. به عبارت دیگر هنگامی که یک می

فرد هدست واقعیت مجازی را بور روی  

کنوود، در جلوووی سوور خووود نصووب مووی

کند چشمان خود محیطی را مشاهده می

بدنش تغییر که براساس تغییر موقعیت 

-کند و ذهن انسان پس از مدتی میمی

پذیرد که در یوک محوی  واقعوی قورار     

 .گرفته است

 

یک محی  واقعیت مجوازی در هدسوت   

هوای  واقعیت مجازی توس  اپلیکیشون 

آید. برخوی از  اختصاصی آن به وجود می

ای ها بصورت گرافیک رایانوه این محی 

بعدی هستند و برخوی دیگور نیوز    و سه

درجووه از  36۰ویوودئوها یووا تصوواویری 

های واقعوی هسوتند کوه از قبول     محی 

 قابلیوت  ایون  بوا  انود. فیلمبرداری شده

 ایون  تووان موی  مجازی واقعیت فناوری

 از بتواننود  افوراد  تا کرد فراهم را امکان

ی دیودن  خووب  بوه  شما مکان و امکانات

 .کنند

 

   :افزوده واقعیت و مجازی واقعیت تفاوت

اشتباهات رایج در میان جامعه ایران یکی از 

در خطاب کردن فناوری واقعیت مجوازی بوا   

عنوان واقعیت افزوده است. باید گفوت کوه   

ای اسوت کوه در آن   واقعیت افزوده فناوری

بعدی یا اطالعاتی به صورت متن تصویر سه

ای کوه از  یا تصوویر بور روی تصوویر زنوده    

طریق دوربوین موبایول یوا تبلوت در حوال      

شود. البته این نشان داده می ،ش استنمای

هوایی اسوت کوه    فناوری دارای محودودیت 

آن بوه کنودی صوورت    باعث شده توسوعه ّّ 

بگیرد و فراگیر نشده باشد. البته در برخی از 

های واقعیت مجازی با اسوتفاده از  اپلیکیشن

همراهی که در هدسوت   تلفندوربین پشتی 

 ضوب   محوی   از تصواویر  قرارگرفته است،

 بعودی سوه  محتووای  یوا  اطالعات با و شده

 .شوندمی ادغام

 

 کروسافت :یو اما هلولنز ما

هووای  مایکروسووافت بوورای تحقووق رویووا 

دربوواره تکنولوووژی ش بلندپروازانووه خووود

هولوولنز را معرفوی کورد.     مجازیواقعیت 

زمووانی کووه هدسووت هولووولنز را بوور روی  

تمام تصاویر  ،دهید های خود قرار می چشم

سوازی  بعدی شبیهمقابل شما به شکل سه

توانید ظواهر و ترتیوب    شوند و شما می می

همه وسایل دنیای واقعوی را کوه در دور و   

اطوووراف شوووما قووورار دارنووود، تغییووور  

از دستورات صوتی نیز   HoloLens.دهید

کند، تا محتوا را کپی کنود یوا   پشتیبانی می

واقعیوت  هدست  یک کلون از شما بسازد. 

 بقیوه   هایی با افزوده مایکروسافت تفاوت

دارد و قرار است شما را با خود همراه کنود  

د و ببوورو بووه یووک دنیووای کووامال متفوواوت 

احتماالت فراوانی را پویش روی شوما بوه    

هولولنز برای میسر کردن ایون   .وجود آورد

بورد کوه    امکانات از تکنولووژی بهوره موی   

« فوزوده واقعیت تکمیل شده یا واقعیوت ا »

تواند تصاویری  نام دارد. این تکنولوژی می

ای بر روی زندگی واقعوی   را به صورت الیه

و آنچه به صورت واقعوی در حوال تماشوا    

هستید، تشکیل دهد و به شما اجازه تعامل 

 .با آن را بدهد

 @(rooham_inet -روهام) 
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