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windows خانه  در استفاده  براي  جديد 

 Sean Captain: نويسنده

PCWorld 

  

 عامل  هاى جديدى  كه  تا پاييز امسال  عرضه  شده اند به  شما            سيستم 

 اجازه  را مى دهند كه  رسانه هاى  ديجيتالى  را از روى  كامپيوتر               اين 

 را نيز از راه  دور       نموده  و به  تبع  آن  كامپيوتر خودتان         كنترل خودتان   

 . كنترل  كنيد

 شرايط  زمانى  پديدار خواهد شد كه  مايكروسافت  تا پايان  سال              اين 

 ميالدى  بتواند دو نسخه  جديد از سيستم هاى  خودش  را روانه             جارى 

 كامپيوتر را به  يك  مركز سرگرمى كامل             نسخه ،يك   . بازار كند 

.  از راه  دور تكميل  مى شود       كنترل تبديل مى كند كه  همراه  با يك         
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 به  صورت  بى سيم  از     كامپيوترنسخه  دوم ، به  شما اجازه مى دهد تا به         

 .كنيدهر جاى  خانه  خود دسترسى  پيدا 

  

  چه  خبر است؟فعال

  

آدرس  (Windows XP Media Center برنامه 

http://www.microsoft.com/windows/ehome ( در اصل  به  عنوان       كه 

freestyle  مى شود به    شناخته  Windows XP  اجراى    قابليت DVDو  ها 

همچنين  . تنظيم  كانال  و ضبط  برنامه هاى  تلويزيونى  را اضافه  مى كند         

 Media شامل  يك  نرم افزار كاربردى  به  نام            جديد عامل سيستم   

Center كه  يك  بخش  مركزى  براى  دستيابى  به  نرم افزارهاى          مى باشد 

 Windows XP مديا و برنامه هايى  كه  در نسخه  فعلى            مولتى جديد  

 . دارند را فراهم  مى كندوجود
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 تازه اى  بوده و به       شكل  به  Media Center ظاهرى  نرم افزار    نمايش 

 منوى   شبيه اين  نرم افزار بيشتر      . شدخوبى  سازمان  يافته  مى با     

تلويزيون هاى  كابلى  ديجيتالى  به  نظر مى رسد تا يك  نرم افزار                

شما مى توانيد هم  با استفاده  از ماوس  و هم          .  براى  كامپيوتر  كاربردى 

.  دور تهيه  شده  در داخل  برنامه  كاوش  و جستجو كنيد            راه كنترل  از   

 بر روى     را Media Center از نرم افزار      ه اى نسخولى  نمى توانيد    

برخالف  ديگر نسخه  ويندوز، نرم افزار     .  نصب  كنيد  فعلى تان كامپيوتر  

Media Center  براى  كار با سيستم هاى  جديد كه  سخت افزار          فقط 

 و در دسترس  مى باشد كه  سخت افزار الزم         شده الزم  را دارند تهيه      

  كنترل  از راه  دور و يك  دستگاه          ،TV Tuner ت  عبارتست  از يك  كار   

receiver  با كنترل  از راه  دور كار مى كند و همچنين              كه CPU  و  قوى 

 .تلويزيونىهارد خالى  براى  ضبط  برنامه هاى  
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 Media Center  شركت  هيولت  پاكارد مصمم  به  ارائه  سيستم          تاكنون 

.  تدارك  ديده  مى شود فروش مسال  براى     كه  تا قبل  از پايان  ا      مى باشد

صحيح  و قيمت  در    ) configuration(در اين  حين  كه  هنوز پيكربندى         

 اين  عقيده  است  كه  اين        بر  HPحال  تنظيم  شدن  مى باشد شركت        

 . دالر خواهد بود٢٠٠٠ تا ١٠٠٠ در حدود مانيتورمجموعه  بدون  

  

 قديمى   كامپيوتر روى   بر Media Center شما قادر به  نصب        اگرچه 

را ) Franken-freestyle( خود نمى باشيد ولى  مى توانيد يك  سيستم          

-TV كارت اين  كار با مجهز كردن  كامپيوتر قديمى تان  به  يك   . بسازيد

Tuner يا تركيبى  از كارت  گرافيكى  و          و TV-Tuner مى باشد ميسر  .

در آدرس   (NVidia شركت    حصول م Personal Cinemaمانند كارت    

http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=personalcinema (   و يا

در  (ATI شركت  محصول  All-In-Wonder Radeon 8500كارت   



 

 5 

آدرس 

http://www.ati.com/products/pc/aiwradeon8500/index.html(. 

 اين  كارت هاى  اضافه  شونده  به  همراه  يك  كنترل  از راه  دور              بيشتر

 شامل   همچنين  ATIبسته  شركت    .  تعويض  كانال  ارائه  مى شود    براى 

 در دسك تاپ  دور دهد تا از راه  نرم افزارى  است  كه  به  شما اجازه  مى      

 به   فقط  نه    -محيط  ويندوز كار كنيد و برنامه اى  را به  راه  اندازيد              

 .مى كند كنترل  Media Centerاندازه  كمى كه  

  

  در هر كجاكامپيوتر

  

 مجبور Media Center يك  دستگاه  كنترل  از راه  دور سيستم               با

 به پيوتر خود جمع  شويد ولي  هنوز مجبور        نخواهيد بود تا در جلوي  كام     

اگرچه  سيستم  عامل هاي  ديگر     . حضور در همان  اتاق  خواهيد بود       

 اجازه  را به  شما خواهند داد كه  حتي  بيشتر دور              اين مايكروسافت   
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 (هاSmart Display مخصوص  Windows CE. بايستيد

http://www.microsoft.com/windowsxp/smartdisplay(-      كه  كد 

 كالس  جديدي  از      يك  بر روي       - مي شود    ناميده  Miraاصلي   

 فرستنده   يك  و PDAنمايشگرهاي  مجهز به  پردازنده  به  شيوه           

 با صفحات     هاLCDاين   .  اجرا درخواهند آمد    به  802.11bبي سيم  

 اندازه  ارائه  خواهند    ٢ در   مي باشندبه  لمس  كه  قابل  حمل        حساس   

 كه  شما مي توانيد آن  را      كامپيوترشد يكي  با اندازه  كامل  يك  مانيتور        

.   اينچ ١٠ اندازه    به  Lap-size بلند كنيد و همراه  خود ببريد و يك  مدل           

محدوديت  جا   بدون    كامپيوترتان  شما مي توانيد از     هاLCD  اين    همراه

 اين  انديشه    برشركت  مايكروسافت    . بر روي  ميزتان  استفاده  كنيد     

است  كه  صفحه  نمايش ها مورد درخواست  افرادي  خواهند بود كه             

 روي  يا بر اين  صفحه  نوراني  كارهايي  را از           بخوانند email مي خواهند

 هاSmartDisplayهر چند بعضي  از      . صندلي  راحتي  خود انجام  دهند     
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 بود كه  به  شما اتصال  يك  صفحه  كليد و            خواهند USBداراي  پورت    

 .مي دهد جايي  كه  بخواهيد هر ad-hoc workspace نصب  يك 

SmartDisplayداراي  كه  قادر خواهند بود تا هر كامپيوتر را              ها 

Windows XP Professional  با   همراه ServicePack 1  شده   نصب 

 موجود Remote Desktop Protocol  به  شكل  بي سيم  توسط       مي باشد

 كنترل  از راه     براي   RDPدر حال  حاضر    . ( كنند كنترل در سيستم  عامل     

 حل  مشكالت  سيستم ها بر روي  اتصال  با سيم  اينترنت  استفاده             ودور  

 اعالم  ViewSonic و Philips ، Toshibaشركت هاي .) مي شود

انتظار .  ديده اند تدارك  براي  فروش     هاSmartDisplay كه  داشته اند  

 .كنندمي رود كه  آنها قيمت ها را در پاييز اعالم  

  

 بهتر RDP انتظار يك  در
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 مخصوص  Windows CE بعضي  از نرم افزارهاي  واقعا خوب        متاسفانه،

SmartDisplayمجبور خواهند شد تا به  خاطر محدوديت هاي  فعلي          ها 

به  طور مثال  شما     . باشند RDP بعدي     نسخه ر پروتكل، منتظر     د

 تحت  Media Center اجراي  يك  سيستم         براي نمي توانيد از آن       

Windows XP كنيد، چون     استفاده RDP دستورات DirectX كه  را 

Media Center كامپيوتر استفاده مي كند پوشش         كنترل براي 

 نيز  را Direct X  شما بازي هاي    نمي دهد و اين بدان معني است كه        

 . دهيدانجام  SmartDisplayنمي توانيد بر روي  

 كاربر را به     يك  Login  يك  لحظه  فقط  امكان       در RDP بر اين     عالوه 

 خانواده  هر كسي  ممكن  است  كه       يك لذا در   . كامپيوتر اجازه  مي دهد  

SmartDisplay  ور خواهند بود    را داشته  باشد ولي  آنها مجب        خودش

 . پشت  سر هم  در صف  بايستنددسك تاپ براي  دسترسي  
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 Windows XP Home  است  كه     اين  RDP ديگر از مشكالت       يكي 

Edition گرچه  .  شامل  نمي شود   را SmartDisplayهدف  اصلي     ها 

شركت  مايكروسافت  اين  عدم  تجانس  را       .  خانگي  مي باشد  كاربران 

  كه مي دهدح  بدين گونه  توضي

Windows CE مخصوص  SmartDisplayبايد داراي  بيشترين       ها 

 دالر بيشتر براي     ١٠٠كساني  كه    . باشد» كاربران  پولدار «كشش  براي    

 .مي پردازند شده،  نصب  Windows XP Proيك  سيستم  خانگي  با 

  

 بعدي؟ براي  محصول بزرگ  پيش درآمد

  

Windows CE مخصوص  SmartDisplayممكن  است  ظرف  يكي  دو      ها 

 دارد تا    قصدشركت  مايكروسافت     . سال  آينده  كامل تر شود     

 اجازه  پشتيباني  ترتيب  برطرف  نمايد و به  اين  را RDPمحدوديت هاي  

.  چند كاربره  را فراهم  كند     همزمان  استفاده    و Direct Xاز فرمان هاي    
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  براي Windows CE  تا     همچنين  مايكروسافت  اميدوار است      

SmartDisplayبا توجه  به  اين     . دهد را با دستگاه هاي  ديگري  توسعه        ها

 كردن  صحبت    ل امر مايكروسافت  بدون  ذكر نامي  مي گويد كه  در حا        

 با شركت هاي  الكترونيكي  مصرف كننده  درباره  ايجاد قابليت ها براي         

SmartDisplayلذا ممكن   . ه  تلويزيون  مي باشد   ب تبديل  به  منظور     ها

 يك  فيلم  خانگي  و يا يك  ،DVDاست  شما روزي  قادر شويد تا ويديوي 

 از كامپيوترتان  بر روي  تلويزيون  خود در اتاق  نشيمن     را MP3موسيقي   

از اين  پس  خط  بين      .  رشته هاي  درهم  سيم  اجرا كنيد       وجودبدون   

Windows Media Center Edition و Windows CE  مخصوص 

SmartDisplayمحو خواهد شد      ها  .Jodie Cadieux شركت    از 

 تبديل  Media Center Edition مايكروسافت  مي گويد كه  هدف  نهايي      

 دهنده  مركز سرگرمي ها مي باشد كه  به          خدماتكامپيوتر به  يك      

گاه هاي   استريو و ديگر دست     ضبط هاي صورت  بي سيم  به  تلويزيون ها      
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اين  يك   «مي گويد Center Edition وي  درباره   . داخل خانه  وصل باشد   

بلكه  يك  مسير   .  نمي باشد مايكروسافت محصول يكبار مصرف براي       

 ».بلند مدت  است

 شركت  مايكروسافت  موفق  بشود، كامپيوتر شباهت  كمتري  به  اگر
ا گرم  مي كند، بلكه  ذغالي  خواهد داشت  كه  يك  اتاق  ربخاري يك  

 خانه  را سرويس  مي دهد، به  نظر مي رسد و تمام شبيه  يك  كوره  كه  
 موسيقي  جديدي  را مي خواهيدشما مجبور نخواهيد بود هر بار كه  
 به  صورت  راه  مي توانيدبلكه  . اجرا كنيد به  پاي  كامپيوتر خود بياييد

.تلفن  يك  شماره گير شبيه  چرخاندن. دور آن  را كنترل  كنيد  


