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تلفن همراه با قابلیت تشخیص چهره
فارسی کردن زبان مرورگر کروم

صفحهکلید عربی برخط()OnLine

مدیریت مصرف اینترنت برنامهها

همکاران این شماره:
مهدی عباسیان محمدی
محمود حاجی بابای
حجت اله مداحی
محمدرضا رهنما
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تلفن همراهی دیگر با قابلیت تشخیص چهره معرفی شد
شرکت چینی تولید کننده موبایل ،ویوو جدیدترین تلفن هوشمند خود را با نام  Vivo Y75معرفی کرد.
این مدل لووه بر ویژگیهای معمول تلفنهای هوشمند از قابلیت تشخیص چهره نیز برخوردار است.
برای این دستگاه ،یک نمایشگر  ۵.۷اینچی با وضوح تصویر  ۱۴۴۰در  ۷۲۰پیکسل در نظر گرفته شده
که نسبت تصویری  ۱۸:۹دارد .دوربین جلو و بلندگوی این محصول ،بایی صفحهی نمایش قرار دارد،
درحالیکه اسکنر اثرانگشت در پشت بدنه آن تعبیه شده است .البته ویژگی منحصر به فرد این موبایل،

قابلیت تشخیص چهره آن است که برای بازکردن قفل خود از آن بهره میبرد .
این محصول از  Helio P23مدیاتک بهره میبرد که از چیپستهای میانرده این شرکت به حساب میآید .مودم تع بیه شده
در ا یصن مح صصول از شبکههای  GSMو  LTEپشتیبا نصی میکند .همچنیصن ا یصن موبایصل بصه  ۴گیگابا یصت رم و  ۳۲گیگا بایت
ٔ
وسیله کارتهای  microSDتا ظرفیت  ۲۵۶را دارد.
حافظه داخلی مجهز شده و قابلیت ارتقا حافظه به
این تلفن همراه با قیمتی حدود  ۲۴۱دیر لرضه میشود.
منبعhttp://dgto.ir/sid :

فارسی کردن زبان مرورگر کروم
برای فارسی کردن زبان کروم کافیست:
 -۱به قسمت تنظیمات( )settingsبروید.
 -۲در قسمت جستجو بنویسیدlanguage :
-۳روی  languagesکلیک کنید
 -۴روی  add languagesکلیک کنید
 -۵فارسی را جستجو و انتخاب کنید
 -۶روی تنظیمات زبان فارسی کلیک کنید
.Display chrome in this language- ۷را انتخاب کنید
پس از اجرای مجدد زبان کروم شما فارسی خواهد بود .
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صفحهکلید عربی برخط()OnLine
ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که
بخواهید از نویسه(کاراکتر) عربی مثل تنوین
و تشدید در متن هاتون استفاده کنید .یاحتی
برای نوشتن ي عربی در کسا مشکل داشته باشید.
در صلورتی کله امکان ا سلتفاده از صلفحهکلید عر بلی بله هلر دلی للی برایتان فراهم نبود
میتوانید از سایتهایی مانند دو نمونه زیر استفاده کنید.
با مراجعه به صفحه اصلی سایت امکان نوشتن به سایر زبانها را نیز دارید.
https://gate2home.com/Arabic-Keyboard
https://www.branah.com/arabic

مدیریت مصرف اینترنت برنامهها در رایانه
ممکلن ا سلت برنامههای زیادی ماننلد بله روزرسلانی ویندوز در رایانله داش تله باشید
که بدون اجازه شما به اینترنت وصل شوند و حجم اینرنت شما را مصرف کنند.
Tripmode
نام نرم افزاری سلت کله بله طور پیشفرض دسلترسی برنامهها یلی کله میخواهنلد ب ه
اینترنلت و صلل شو نلد را بله صلورت فهرسلت قا بلل مشاهده مسلدود میکنلد و بله شم ا
ا یلن امکان را مید هلد کله بلا کل یلک روی نام برنا مله در فهرسلت اجازه بدهیلد یلا بلوکه
کنید.
https://www.zoomit.ir/2017/6/4/157362/block-internet-access-for-windows-10-services

