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شارژر جديد
تلفن همراه

روی خط وب

پيشبيني آمار
كاربران اينترنت
تا پايان سال 2014

انتشار گزارش��ي جامع درباره
ش��مار كارب��ران اينترن��ت در
سراس��ر جهان نش��ان ميدهد تا
پايان س��الجاري ميالدي يعني
حدود يك ماه ديگ��ر نزديك به
س��ه ميليارد نفر كارب��ر اينترنت
خواهند بود.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،تازهترين
گزارش ارزيابي جامعه اطالعاتي
اتحاديه بينالملل��ي ارتباطات از
راه دور نشان ميدهد در مقايسه
با س��ال گذشته ش��مار كاربران
اينترن��ت در جه��ان  6/6درصد
افزايش يافته اس��ت .آمار و ارقام
ارائه ش��ده در اين گزارش نشان
ميدهد ش��مار كاربران اينترنت
در سراس��ر جهان طي يك دهه
گذش��ته همواره روند افزايش��ي
داشته است.
ب��ا اي��ن ح��ال جزئي��ات اين
گ��زارش حاك��ي از واقعيتهاي
تأمل برانگيز اس��ت به طوري كه
افزايش ش��مار كاربران اينترنت
در سراس��ر جهان به يك ميزان
نبوده است.
اين گزارش نشان ميدهد در
كشورهاي در حال توسعه جهان
اي��ن روند با رش��د  8/7درصدي
همراه بوده اس��ت .همچنين دو
س��وم از كارب��ران اينترن��ت در
اي��ن دس��ته از كش��ورها زندگي
ميكنند.
بخ��ش ديگ��ري از اي��ن آمار
نشان ميدهد درحالي كه 78/3
درص��د از جمعي��ت كش��ورهاي
توسعه يافته از اينترنت استفاده
ميكنند و درحقيقت كاربرد اين
شبكه جهاني محسوب ميشوند،
تنه��ا  32/4درص��د از جمعيت
كشورهاي درحال توسعه و فقط
 8درص��د از كش��ورهاي كمت��ر
توس��عه يافته كارب��ر اينترنت به
شمار ميآيند.
بر اس��اس اين گ��زارش نفوذ
اينترنت در خانههاي اروپايي 78
درصد اس��ت حال آنكه اين رقم
ب��راي آفريقا تنه��ا  11/1درصد
عنوان ش��ده اس��ت .اين گزارش
هش��دار ميده��د ك��ه مناط��ق
روس��تايي جهان كمترين شمار
كاربران اينترنت را دارند.
بر اس��اس پيش��نهادي كه در
اين گزارش آمده اس��ت توس��عه
زيرساختارهاي بخش عمومي از
جمله ادارات پست و كتابخانهها
براي اس��تفاده رايگان از اينترنت
راه��كاري مؤثر جه��ت افزايش
كارب��ران اين ش��بكه جهاني در
گوش��ه و كن��ار دني��ا محس��وب
ميش��ود .در ح��ال حاض��ر تنها
در  10درص��د از ادارات پس��ت
(روس��تايي) سراسر جهان امكان
استفاده عمومي از اينترنت وجود
دارد و اگر اين رقم به  45درصد
برسد آنگاه ميتوان گفت تقريباً
يك س��وم از مناطق روس��تايي
جهان كارب��ر اينترن��ت خواهند
بود.
ب��ا اي��ن ح��ال بخشهايي از
اين گ��زارش ني��ز اميدواركننده
بوده اس��ت .بر اين اساس توسعه
پهناي باند س��يار در كشورهايي
نظير مناطق گستردهاي از آفريقا
موجب ش��ده تا ش��مار زيادي از
اف��راد تبديل به كارب��ر اينترنت
شوند.
مقايسه آماري نشان ميدهد
در س��ال  2010نفوذ پهناي باند
س��يار در آفريق��ا تنه��ا  2درصد
بود حال آنكه اين رقم در س��ال
 2014ب��ه  20درص��د افزاي��ش
يافته است.
بخ��ش ديگ��ري از گ��زارش
ارزيابي جامعه اطالعاتي اتحاديه
بينالمللي ارتباط��ات از راه دور
نشان ميدهد ،نبايد از ياد برد كه
هنوز  4/3ميليارد نفر در سراسر
جه��ان ب��ه اينترنت دسترس��ي
ندارند كه  90درصد اين جمعيت
قابل توجه در كشورهاي درحال
توسعه زندگي ميكنند.
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حتماً براي شما هم پيش آمده است كه درست زماني كه به گوشي خود بيشترين نياز
را داريد ،شارژ آن تمام شده و شما را حسابي به دردسر انداخته است .به گزارش «ايران»،
اين بار محققان ش��ركت استراليايي  Flintuوسيلهاي كوچك و سبك طراحي كردهاند
كه با كمك آن ميتوان گوش��ي و س��اير وسايل خود را از طريق يك باتري  9ولتي شارژ
كرد Plan V .كه  7گرم وزن دارد و درس��ت اندازه يك كليد معمولي است را ميتوانيد
به عنوان جاكليدي استفاده كنيد بدون آنكه سنگيني چنداني داشته باشد .اين شارژر در

واقع يك آداپتور بسيار كوچك است كه به شما اجازه ميدهد تلفن يا هر وسيله ديگر خود
را به باتري  9ولتي متصل كنيد و در نتيجه به مدت  4ساعت با گوشي خود صحبت كنيد
و پيامك بفرستيد .درحال حاضر Plan Vميتواند وسايلي مانند گلكسي S5را از طريق
ميكرو يواسبيآن شارژ كند اما محققان در تالشند تا دامنه فعاليت اين شارژر را باال ببرند
تا با گوشيهاي آيفون نيز مطابقت داشته باشد و كار كند .هرچند زمان ورود اين شارژر به
بازار مشخص نيست ولي بهاي آن  80/12دالر پيشبيني شده است.

بر اساس آخرين بررسي مركز Forbes

هوشمندترين شهرهاي جهان برگزيده شدند

ميثم لطفي

اصطالح «ش��هر هوش��مند» اندكي
مبه��م بهنظر ميرس��د .برخي اف��راد از
آن به عنوان ش��هري ياد ميكنند كه از
ارتباطات و فناوري اطالعات بهره ميبرد
تا خدمات عمومي را در اختيار شهروندان
بگ��ذارد و بعضي افراد ديگر بر اين باورند
كه شهرهاي هوشمند فناوري اطالعات
و هرآنچه مربوط به آن ميش��ود را مورد
استفاده قرار ميدهند تا هوشمندترين و
كارآمدترين منابع را مورد اس��تفاده قرار
دهند و در نتيجه بتوانند هزينه استفاده
از انرژي را به حداقل برسانند ،نحوه ارائه
خدمات را بهبود بخشند ،كيفيت زندگي
را ارتق��ا دهند و ميزان آسيبرس��اني به
محيط زيست را به ميزان قابل مالحظه
پايين بياورند و البته تمام اين اتفاقات را
در سايه استفاده از نوآوريها و بهحداقل
رس��اندن مصرف س��وختهاي كربني
محقق سازند .فارغ از اينكه شهر هوشمند
چه تعريف��ي دارد و كدام يك از تعاريف
ياد ش��ده بيش��تر بهكار ميروند ،مركز
تحقيقاتي  Forbesدر آخرين بررس��ي
خود فهرست هوش��مندترين شهرهاي
جهان را به ترتيب زير منتشر كرده است.
 - 1ëëشهر هوشمند وين
انتخاب وين به عنوان هوشمندترين
ش��هر جهان اندكي غيرقابلباور به نظر
ميرس��د ،زيرا نام اين ش��هر معموالً در
فهرست هوشمندترين شهرها به چشم
نميخورد .با وجود اين وين تنها ش��هر
جهان محس��وب ميش��ود كه در تمام
معياره��اي در نظر گرفته ش��ده امتياز
كامل را كسب كرده است :شهر نوآورانه،
بهرهمن��دي كامل از فناوريهاي س��بز،
باال بودن كيفيت زندگي و ارائه خدمات
دول��ت الكتروني��ك .وين در فهرس��ت
شهرهاي هوشمند جهان بسيار متمايز
خودنماي��ي ميكن��د و فرمان��داري آن
طرحهايي در دس��ت دارد كه پيشبيني
شده است با اجراي آنها موقعيت وين به
عنوان هوشمندترين شهر جهان تا سال
 2050ميالدي حفظ شود .از جمله اين
طرحها ميتوان به موارد زير اش��اره كرد:
Smart Energy Vision 2050،
 Action Planو Roadmap 2020
 . 2012-2015مدي��ران و برنامهريزان
شهر هوشمند وين مذاكرات گستردهاي
را با سهامداران و صاحبان صنايع بزرگ
آغ��از كردهاند ت��ا از اين طري��ق بتوانند
نسل جديد س��اختمانهاي هوشمند با
درصد آاليندگي صفر را بسازند ،سيستم
حملونقل عمومي را هوش��مند كنند و
آخرين فناوريهاي اروپا براي شهرهاي
هوشمند را به كار گيرند.
 -2ëëشهر هوشمند تورنتو
تورنت��و باالتري��ن امتياز ش��هرهاي
هوشمند در امريكاي شمالي را از آن خود
كرده است .همچنين در فهرست بهترين
شهرهاي جهان باالترين امتيازها را كسب
كرده است و بهواسطه سرعت توسعه در
زمينههاي مختلف فناوري شهرت جهاني
دارد .شركت  IBMبه تازگي مركزي در
اين شهر تأس��يس كرده است كه با نام
Business Analytics Solutions
ش��ناخته ميش��ود و در آن مهمتري��ن
راهكارها براي توس��عه ش��هر مجازي و
رفع موانع مورد بررسي قرارميگيرد .نام
تورنتوهمچنيندر فهرستكالنشهرهاي
 Clinton 40ني��ز ديده ميش��ود و به

كليك

عب��ارت ديگر ميتوان گفت وابس��تگي
اقتصاد آن به كربن و سوختهاي فسيلي
بسيار اندك است .بخش خصوصي نيز در
س��اخت تورنتوي مجازي بسيار فعاليت
كرده است و به كمك آن مركز راهبردي
Smart Commute Toronto
راهاندازي ش��ده است تا امكان دسترسي
س��اكنان شهرها و روس��تاها به خدمات
عمومي به يك اندازه فراهم ش��ود .شهر
هوشمند تورنتو به گونهاي راهاندازي شده
است كه دولت  100درصد خدمات خود
را مبتني بر آن ارائه ميدهد.
 - 3ëëشهر هوشمند پاريس
از لحاظ معماري پايدار براي شهرهاي
هوش��مند ،پاريس باالترين امتياز را در
اروپا دارد .پاريس در زمينههاي مختلف
امتياز بااليي كس��ب كرده اس��ت كه از
جمله ميتوان به سومين شهر جهان در
زمينه بهكارگيري نوآوريهاي فناورانه،
نخس��تين شهر س��بز اروپا و يازدهمين
شهر جهان در زمينه ارائه خدمات دولت
الكترونيك اشاره كرد .پاريس اين روزها
بهواس��طه ارائه خدمات گسترده ورزش
مبتني بر شهر اجتماعي شهرت جهاني
پيدا كرده است و البته ماه گذشته شهردار
پاريس طرحي با نام  Autolibارائه كرد
كه به موجب آن س��اكنان شهر مجازي
ميتوانند از خدمات ورزش��ي در دنياي
واقعي بهرهمند شوند .در اين طرح 250
ايس��تگاه اجاره انواع تجهيزات ورزشي از
جمله دوچرخه راهاندازي شده است كه
شهروندان بهواسطه هويت مجازي خود
در شهر هوشمند از خدمات آن بهرهمند
ميشوند.
 -4ëëنيويورك
نيويورك توانسته است امتياز بيشتري
نسبت به ديگر شهرهاي هوشمند كسب
كند و البته در فهرست باالترين كيفيت
زندگي در بين شهرهاي جهان رتبه 47
را در اختيار دارد .فرمانداري نيويورك در
سال  2009ميالدي فعاليت مشتركي را
با ش��ركت  IBMآغاز كرد و به موجب
آن مرك��ز راهكاره��اي Business
 Analytics Solutionب��راي ارائ��ه
خدمات جامع شهر هوشمند را در اختيار
گرفت .اين مركز به منظور پاسخگويي به
نيازهاي پيچيده و روزافزون ش��هروندان
مبتني بر محيط مجازي راهاندازي شد و
فرمانداري نيويورك بهواسطه آن توانست
تمام خدمات دولتي و عمومي خود را بر

ش�هرهاي هوشمند فناوري
اطالع�ات و هرآنچه مربوط
به آن ميش�ود را مورد استفاده قرار
ميدهن�د ت�ا هوش�مندترين و
كارآمدترين منابع را مورد اس�تفاده
ق�رار دهند و در نتيجه بتوانند هزينه
اس�تفاده از ان�رژي را ب�ه حداق�ل
برسانند ،نحوه ارائه خدمات را بهبود
بخشند ،كيفيت زندگي را ارتقا دهند
و مي�زان آسيبرس�اني ب�ه محيط
زيس�ت را ب�ه ميزان قاب�ل مالحظه
پايين بياورند

پايه آن در اختيار شهروندان بگذارد.
بجز شهروندان ،تمام مراكز دولتي و
خصوصي در نيويورك مجازي ميتوانند
فعاليتهاي تج��اري و بازرگاني خود را
انجام دهند و البته عموم مردم ميتوانند
خدمات آن را در همين محيط در اختيار
بگيرند .اين اتفاق باعث شده است ميزان
بازدهي ماليات به سيستم دولتي افزايش
قابل مالحظه يابد و فرمانداري نيويورك
پيشبين��ي كرده اس��ت طي  5س��ال
آينده از اين طريق  100ميليون دالر بر
درآمدهاي خود بيفزايد.
 -5ëëلندن
پايتخ��ت انگلي��س در زمينهه��اي
مختل��ف ب��راي ارائه خدمات گس��ترده
مجازي بسيار امتياز مناسبي دارد .شهر
لندن به واس��طه طراحي سيس��تمهاي
پايدار در جهت بهرهمندي از نوآوريهاي
فناورانه شهرتی فراوان كسب كرده است
و البته س��اماندهي سيستم حملونقل
عمومي بهواس��طه خدمات شهر مجازي
نيز توانسته است بر اعتبار آن بيفزايد.
قرار اس��ت بزودي در كالج سلطنتي
لن��دن مركز ش��هرهاي هوش��مند اروپا
تأس��يس ش��ود و اي��ن مرك��ز بتوان��د
خدمترساني در حوزه دولت ،حملونقل،
بازرگاني ،دانشگاهي و دادههاي شهروندي
را گستردهتر كند و البته اين اتفاقات با اميد
به بهرهمندي هرچه بيشتر از نوآوريها و
كارايي هرچه بيشتر بخشهاي مختلف
جامع��ه ص��ورت ميگيرد .ش��هرداري
لن��دن همچنين ب��ه تازگي اع�لام كرد
همكاريهاي گستردهاي را با شركت O2
آغاز كرده است تا به موجب آن بزرگترين
شبكه خدمات اينترنت رايگان Wi-Fi
در اروپا را راهاندازي كند.
 -6ëëتوكيو
علي ماندگاري

راهي براي انجام طرحها

پروژهاي در زمينه ترجمه ،برنامه نويس��ي و
غيره را بايد انجام دهي��د اما فرصت كافي براي
اين كار را نداريد؟ پيشنهاد ميكنيم از سرويس
«پونيشا» كمك بگيريد .اين سايت كه به آدرس
 www. ponisha. irدر دس��ترس است ،يك
س��ايت براي برونسپاري طرحهاس��ت .در اين
سايت هزاران مترجم و برنامه نويس آماده كمك
به شما در انجام طرحهايتان هستند.
براي ش��روع به كار كافياس��ت طرحي كه
ميخواهيد انجام دهيد را به صورت آنالين ثبت
كنيد تا در نهايت يكي از نيروهاي سايت پونيشا
كار شما را انجام دهد .پرطرفدارترين طرحها در
پونيشا ،طرحهاي مرتبط با ترجمه ،برنامهنويسي
و طراحي هستند .شايد فكر كنيد چرا بايد از اين
سرويس براي انجام كارهاي طرح خود استفاده
كنيد .گردانندگان اين س��ايت داليل بس��ياري
را در اي��ن خص��وص مطرح ميكنن��د .از جمله
اينكه ش��ما با كمك اين سرويس ميتوانيد كار
ب��ا كيفيت را با حداقل هزين��ه در حداقل زمان
دريافت كني��د و فقط زماني پرداخ��ت را انجام
ميدهي��د كه از نتيجه كار ص��د درصد رضايت
داشته باش��يد .كار با پونيشا سريع و ساده است
و تيم پش��تيباني در هر زمان كه نياز باشد آماده
پاس��خ به سؤاالت شما خواهد بود .همچنين اگر

شغل آزاد داريد يا يك استارتاپ هستيد ،يا يك
ش��ركت كوچك يا متوس��ط داريد ،يا حتي يك
شركت شناخته شده بزرگ هستيد ،اين سايت
ميتواند در پايين آوردن هزينهها به شما كمك
كند .اين س��ايت بس��يار س��اده طراحي شده و
براي اس��تفاده از امكانات آن بايد در سايت عضو
ش��ويد .اين ثبتن��ام به صورت راي��گان صورت
ميگيرد اما اس��تفاده از خدماتي كه سايت براي
انجام طرحهايتان در اختيارتان ميگذارد تعرف ه
مجزايي دارد .قيمت استفاده از خدمات ،هزينهها
و كميسيونها براي كارآفرين ب ه صورت كامل در
بخش تعرفههاي سايت توضيح داده شده است.
همچني��ن اگر حاضر به همكاري با اين س��ايت
باشيد نيز ميتوانيد از بخش استخدام در سايت
كمك بگيرد.

توكي��و در فهرس��ت ش��هرهاي
هوش��مند بزرگ جهان نخستين شهر
آسيايي محسوب ميشود و در فهرست
نوآورانهترين ش��هرهاي جهان رتبه 22
و ديجيتاليترين ش��هرهاي جهان رتبه
 15را از آن خود كرده است .شهرداري
توكيو س��ال گذش��ته از طرح جديدي
پرده برداش��ت كه به موج��ب آن يك
ش��هر هوش��مند براي مناطق حومه و
دورافت��اده راهاندازي ش��د .ش��هرداري
ي
اي��ن مرك��ز مج��ازي را ب��ا هم��كار 
پاناس��ونيك Tokyo Gas ،و ديگ��ر
شركتهاي بزرگ راهاندازي كرد تا مردم
دورافتادهترين مناطق هم به واسطه آن
بتوانن��د از خدمات دولت��ي با كيفيتي
كه شهرنش��ينان در اختي��ار ميگيرند،
بهرهمند شوند .ش��هر هوشمند توكيو
در كنار ش��هر هوشمند ويژه مخصوص
مناطق دورافتاده عالوه بر ارائه خدمات
الكترونيك و مجازي طرحهاي ديگري
را در دست دارد كه از جمله آن ميتوان
به نصب پنلهاي خورشيدي در خانهها،
بهرهمندي از باتريهاي هوشمند براي
تأمي��ن انرژي من��ازل ،ابزارهاي كاهش
مص��رف ان��رژي در خانهها و اس��تفاده
عموم��ي از ل��وازم خانگي هوش��مند و
ش��بكهاي اش��اره كرد .توكيو همچنين
تمركز فراوان بر راهكارهاي تلفن همراه
هوش��مند دارد و س��رمايهگذاريهاي
فراواني در اين زمينه انجام داده است.
 -7ëëبرلين
برلين نيز در اين زمينه بس��يار مورد
توجه ق��رار ميگيرد و كارشناس��ان آن
را چهاردهمين ش��هر نوآوران��ه جهان،
هشتمين شهر س��بز اروپا و هفدهمين
شهر در زمينه باال بودن كيفيت زندگي
ميدانند .برلين با همكاري شركتهاي
 Vattenfall، BMWو غی��ره ط��رح
گسترش استفاده از خودروهاي هوشمند
با درصد آاليندگي صفر را مورد بررس��ي
قرار ميدهد و البته توانس��ته اس��ت در
شهر هوشمند خود همه ساكنان برلين
واقعي را عضو كند .اين ش��هر همچنين
منب��ع مجازي تأمين ان��رژي براي تردد
خودروهاي برقي نيز راهاندازي كرده است
و ميكوشد تا سال  2020همه خدمات
خ��ود را به صورت كام�ل ً
ا الكترونيك به
مردم ارائه دهد.
 -8ëëكپنهاگ
اين ش��هر در منطقه اسكانديناوي

باالتري��ن كيفيت زندگ��ي را در اختيار
دارد و عنوان س��بزترين ش��هر در اروپا
را ني��ز به خ��ود اختصاص داده اس��ت.
ش��ركت زيمنس متولي راهاندازي شهر
هوشمند كپنهاگ محسوب ميشود و
با همكاريهاي اين ش��ركت شهرداري
كپنهاگ سال گذشته موفق شد عنوان
انعطافپذيرترين ش��رايط زندگي براي
شهروندان را در جهان بهدست آورد.
دليل كس��ب اين عنوان بسيار ساده
است .زيرا كپنهاگ ساختار پايدار براي
بهرهمندي دائمي از نوآوريهاي فناورانه
را در اختيار گرفته است و بر مبناي ارائه
خدمات خود مبتني بر شهر هوشمند،
پيشبيني كرده اس��ت تا س��ال 2025
ميالدي  40درصد مردم با اس��تفاده از
دوچرخه رفتوآمده��اي روزانه خود را
انج��ام دهند و به عب��ارت ديگر ميزان
توليد دياكسيدكربن توسط آنها صفر
شود« .فرانك ِج ِ
نسن» شهردار كپنهاگ
در آخرين س��خنراني خ��ود اعالم كرد
كه راز موفقيت آنها در توس��عه ش��هر
هوشمند است.
 -9ëëهنگكنگ
اين منطقه نيز در زمينههاي مختلف
موفقيتهاي فراواني را رقم زده است كه
از جمله آنها ميتوان به س��ومين شهر
جهان براي ارائه خدمات گسترده دولت
الكترونيك اشاره كرد .در زمينه كيفيت
زندگي هنگكن��گ رتبه  70جهاني را
دارا است و با وجود اين راهاندازي مدل
هوشمند شهر مبتني بر فضاي مجازي
توانس��ته اس��ت ميزان رضايت مردم را
ت��ا اندازه زيادي افزايش دهد .هماكنون
تمام فرودگاههاي هنگكنگ به سيستم
 RFIDمجهز شدهاند ،چرخه كشاورزي
در آن به صورت كام ً
ال هوش��مند انجام
ميشود ،تمامي ش��هروندان يك كارت
شناس��ايي هوش��مند دارند ،براي همه
هنگكنگيه��ا هويت مج��ازي تعريف
ش��ده اس��ت و همه خدم��ات عمومي
از جمل��ه حملونق��ل ،كتابخانهه��ا،
سرويسهاي دولتي ،خريدهاي روزانه و
حتي مكانهاي پارك خودرو مبتني بر
شهر مجازي ارائه ميشود.
 -10ëëبارسلونا
از زماني كه شهر هوشمند بارسلونا
بر كاهش مصرف كربن و پايين آوردن
مي��زان آاليندگي ش��هري تمركز كرد،
توانستوارد 10شهرهوشمندبرترجهان
شود .بارسلونا اين روزها تمركز فراواني
بر استفاده از پنلهاي خورشيدي دارد
و شهروندان با حداقل هزينه ميتوانند
از آن در خانههاي خود بهرهمند شوند.
در اين ش��هر طرحي كه با نام LIVE
 EVارائه ش��ده اس��ت ب��ه موجب آن
هرآنچ��ه در بارس��لوناي حقيقي وجود
دارد ،در مدل هوش��مند شهر مبتني بر
فضاي مجازي در اختيار شهروندان قرار
ميگيرد و براي ارائه خدمات بهتر در آن
همكاريهاي گستردهاي با شركتهاي
بزرگ و اتحاديه اروپا انجام ش��ده است.
بايد توجه داشت ديگر شهرهاي بزرگ
جه��ان از جمل��ه آمس��تردام ،ملبورن،
سياتل ،سائوپائولو ،اس��تكهلم ،ونكوور
و ...نيز خدمات هوشمند گستردهاي در
اختيار خود ميگذارند و پيشبيني شده
اس��ت سال آتي ميزان س��رمايهگذاري
در ش��هرهاي هوش��مند به بيش از 40
ميليارد دالر برسد.

نرم افزار آنالين

ماني آشتياني

مديريت مشكالت رايانه

ش آمده كه هنگام كار
حتماً براي ش��ما هم پي 
با رايانه ،بدون هيچ دليل خاصي دس��تگاه خاموش
و مجدداً روش��ن و ش��روع به كار كند .يا ديس��ك
رايانهت��ان با خطا مواجه ش��ده و ام��كان تعمير و
بازيابي ويندوز هم وجود نداش��ته باشد .در چنين
وضعيتي ش��ايد نخس��تين و بهترين كار اين باشد
ك��ه رايانه خود را به دس��ت ي��ك متخصص رايانه
بس��پاريد تا مش��كلش را حل كند .اما بهترين كار
ش��ايد اين باشد كه با اس��تفاده از برخي راهحلها
جلوي رخ دادن چنين مشكالتي را بگيريد .يكي از
اين راهحلها كه ميتوانيم به ش��ما پيشنهاد كنيم
اس��تفاده از مجموعه نرمافزاري قدرتمند Active
 Boot Disk Suiteاس��ت .اي��ن نرمافزار ابزاري
قدرتمند براي بازيابي اطالعات از دست رفته ،بازيابي
رمز عبور سيستم عامل ويندوز ،كپي و تهيه ديسك

پش��تيبان از اطالعات يا حذف مطمئن اطالعات از
روي ديسك س��خت بهترين انتخاب براي كاربران
اس��ت .ابزارهاي الزم براي رفع مش��كالت ديسك و
پارتيشنها ،ابزار بازيابي اطالعات پاك شده يا آسيب
ديده ،امكان اتصال به ش��بكه از محيط بوت ش��ده،
ام��كان پش��تيبانگيري ( )backupو كپي كردن
آن روي  CDي��ا  ،DVDام��كان ح��ذف (Reset
كردن) پس��ورد ويندوز ،امكان ساخت ديسك بوت،
امكان مرتبسازي اطالعات روي سكتورهاي ديسك
سخت ،امكان مديريت فايلها (كپي ،حذف ،تغيير
ن��ام و جابهجايي فايله��ا) ،امكان شناس��ايي اكثر
س��ختافزارها توس��ط مجموعه درايورهاي داخل
ديسك ،از ديگر مزاياي اين مجموعه نرمافزاري است.
اين ابزار حرفهاي فقط براي تعمير و بازيابي نيست.
چرا كه اگر رايانهاي در اختيار شماست كه به هر دليل
امكان نصب ويندوز يا دسترسي به سيستم عامل در
آن وجود ندارد ،ميتوانيد آن را براحتي توس��ط اين
ابزار بوت كرده و به اطالعات موجود در آن دسترسي
داشته باشيد .اين نرمافزار به صورت رايگان از طريق
س��ايت www. lsoft. net/bootdisk. aspx
قابل دس��ترس اس��ت .به هرحال اگر عالقهمند به
دانس��تن اطالعات بيش��تر در اين خصوص هستيد
به شما توصيه ميكنيم حتماً يكبار اين نرم افزار را
امتحان كنيد.
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ارتباطات و فناوري اطالعات ،پيشران توسعه

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات،
آي سي تي را پيش��ران توسعه خواند
و گف��ت :جاي��گاه فن��اوري اطالعات
و ارتباط��ات امروز هم ب��راي مجلس
ش��وراي اس�لامي و هم براي دولت و
ساير ارگانها ثابت ش��ده است و اين
امر ميتواند باعث ارتقاي حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات در كش��ور ش��ود .به گزارش ايران ،محمود واعظي با اشاره به
بخش��ي از اهداف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مبني بر پيادهس��ازي شبكه
ملي اطالعات ،پيادهسازي دولت الكترونيكي و صيانت فرهنگي و اجتماعي از فضاي
مجازي تصريح كرد :وزارت ارتباطات تنها در فعاليتهاي حاكميتي در عرصه ICT
وارد ش��ده و از هرگونه تصديگري اجتناب ميكند و سرمايههاي خود را در امور
دير بازدهاي كه بخش خصوصي تمايل به وارد ش��دن به آن عرصه را ندارند صرف
كرده است .وي همچنين فناوري اطالعات و ارتباطات را توانمند ساز ساير حوزهها
دانس��ت و در خصوص افزاي��ش جايگاه پژوهش و تحقي��ق در وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات در طول يك سال گذشته گفت :ما به دنبال بوميسازي فناوري
در كشور و استفاده از توان و ظرفيتهاي داخلي هستيم و بر همين اساس سهم
بودجه تحقيق و پژوهش را افزايش داده و به  120ميليارد تومان در س��الجاري
رساندهايم ضمن اينكه به بخش صادرات محصوالت نيز توجه خواهيم داشت .وزير
ارتباطات درباره موضوع اش��تغالزايي جوانان تأكيد كرد :با راهاندازي نهضت توليد
محتوا و نرمافزارهاي كاربردي كه با س��رمايهگذاري بسيار كمي امكان پذير است،
اش��تغالزايي ص��ورت ميگيرد .وي افزود :با آغاز فعاليت چند ش��بكه اجتماعي و
اپليكيشنهاي داخلي شاهد استقبال جوانان ايراني و مسلمانان در خارج از كشور
بودهايم به طوري كه يكي از اپليكيش��نهاي داخلي كه به تازگي راهاندازي شده،
توانس��ته كاربراني را از ساير كش��ورهاي دنيا جذب كند .وزير ارتباطات در پايان
ابراز اميدواري كرد كه اين وزارتخانه بتواند همگام با سياستهاي نظام و دولت در
رسيدن به توسعه پايدار در كشور گام مؤثري بردارد.

برگزاري الكامپ بيستم توسط مجمع تشكلهاي IT

ب��ا انصراف س��ازمان نظ��ام صنفي
رايانه كشور از برگزاري الكامپ بيستم،
مجوز برگزاري مهمترين رويداد صنف
فن��اوري اطالعات از س��وي ش��ركت
س��هامي نمايش��گاههاي بينالملل��ي
كشور براي مجمع تشكلهاي فناوري
اطالعات ايران و ب��ا همكاري اتحاديه
صنف فناوران رايانه تهران صادر شد .به گزارش مهر ،بيستمين نمايشگاه بينالمللي
الكتروني��ك رايان��ه و تجارت الكترونيكي  16تا  19آذرماه امس��ال توس��ط مجمع
تش��كلهاي فناوري اطالعات در محل دائمي نمايش��گاه بينالمللي تهران برگزار
خواهد شد .نزديك به  10سال است كه برگزاري نمايشگاه الكامپ كه ميتوانست
ويتري��ن بزرگي از تواناييهاي كش��ورمان را در حوزه فن��اوري اطالعات در منطقه
رقم بزند دستخوش مشكالت صنفي است و همه ساله قبل از شروع اين نمايشگاه
فعاالن فناوري اطالعات با حاشيههاي بسياري براي حضور در اين نمايشگاه روبهرو
هس��تند .س��ازمان نظام صنفي رايانهاي كه خود را متولي صنف فناوري اطالعات
ميداند سالهاست در برگزاري اين نمايشگاه با شكست روبهرو شده و نتوانسته در
برگزاري اين نمايشگاه و احقاق حق فعاالن اين صنف مؤثر واقع شود.

ع رگوالتوري نسبت به اختالالت تلفن همراه
موض 

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به ارائه توضيحاتي درباره
اختالالت تلفن همراه و خس��ارتهاي وارده به كارب��ران پرداخت .به گزارش
ايس��نا ،غالمرضا داداشزاده در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اختالالتي كه
در راستاي ورود اپراتورها به نسلهاي باالتر ارتباطي براي مشتركان آنها ايجاد
ش��ده است ،آيا حق و حقوقي براي آن دسته از مشتركيني كه به عنوان بسته
اينترنتي يك اپراتور را فعال كرده و امكان اس��تفاده مناسب از آن را نداشتهاند
وجود دارد ،گفت :بحث خسارت در كيفيت سرويس يكي از شاخصهاي ما به
حساب ميآيد و در تمام دنيا نيز اين يك امر عادي است ،اما بايد به اين نكته
توجه كرد كه گاهي به دليل مس��ائل فني ممكن اس��ت اختالالتي ايجاد شود.
وي ادامه داد :ما در بسياري از موارد با يك شبكه پايدار مواجهيم كه الزم است
در آن تمام خدمات بدرس��تي ارائه ش��ود اما گاه ممكن است در يك دوره گذر
قرار بگيريم و وضعيت فعلي اپراتورها براي ورود به نسلهاي باالتر ارتباطي نيز
چنين وضعيتي بهش��مار ميرود .معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات در
عين حال عنوان كرد :سازمان و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي گذر از
اين مرحله يك دوره يك ساله در نظر گرفته است تا در اين مدت اپراتورها آماده
ارائه خدمات مناسب ش��وند .داداشزاده خاطرنشان كرد :براي گذر به مرحله
نسل سه اپراتورها يكسال فرصت دارند تا سامانههاي خود را براي نظارت آنالين
ما در س��ازمان تنظيم مقررات آماده كنند .اكنون نظارتهاي ما حالت آنالين
ندارد و تا زماني كه شبكه به پايداري برسد و بخش ارائه گزارش به شكل آنالين
براي ما ايجاد شود مدتي زمان ميبرد .وي تصريح كرد :توسعه همواره با برخي
اختالالت همراه است .ما اكنون شبكه اپراتور سوم را به طور دائم رصد ميكنيم
ام��ا به هر حال برخي اخت�لاالت به دليل ماهيت توس��عهاي رخ خواهد داد و
نميتوان براي مواجهه با آنها به غير از تحمل راهكار ديگري پيشنهاد كرد.

بازار تلفن همراه به نظارت بيشتري نياز دارد

رئيس كميت��ه ارتباطات و فناوري
اطالع��ات مجلس ش��وراي اس�لامي
از نظ��ارت و ورود مس��تقيم نهادهاي
مربوطه و دولتي براي ساماندهي بازار
تلفن همراه كشور خبر داد .به گزارش
موبنا ،رمضانعلي س��بحانيفر با تأكيد
بر س��اماندهي بازار تلفن همراه اظهار
داش��ت :بازار تلفن همراه كشور يكي از بازارهاي حائز اهميت با چرخش مالي باال
اس��ت كه ميتواند نقش مهمي در اقتصاد كش��ور داشته باشد .وي افزود :با توجه
ب��ه اينكه بخش اعظم بازار تلفن همراه توس��ط فعاالن غيرقانوني صورت ميگيرد
نهادهايي همچون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،سازمان حمايت از مصرفكننده
و ديگر نهادهاي مربوطه بايد به نظارت مس��تمر و برخورد با قاچاقچيان بپردازند.
رئيس كميته ارتباطات و فناوري اطالعات مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه
دستگاههاي نظارتي و كنترلي بايد مستقيم در بازار اين كاالي ارتباطي و ديجيتالي
ورود پيدا كنند ،افزود :همزمان با جلوگيري از ورود و توزيع محصوالت قاچاق در
كشور شاهد افزايش درآمدهاي دولت از گمركات كشور نيز خواهيم شد.

آن سوي خبر

اپل توليد  iPhone5cرا متوقف ميكند

اپ��ل س��ال آينده مي�لادي توليد
 iPhone 5cمحص��ول ميان قيمت
خود را متوقف ميكن��د .اين چيزي
است كه برخي ش��ركتهاي تايواني و
 Commerical Timesگفتهاند.
به گزارش آيت��ي ايران ،به گفته
اين منابع توليد اين محصوالت اواسط
س��ال ميالدي آينده توسط توليدكنندگان اپل يعني  Wistronو Foxconn
متوقف خواهد شد .پيشتر هم خبرهايي در زمينه متوقف شدن  iPhone 5cو
 iPhone 4sدر سال  ۲۰۱۵منتشر شده بود iPhone 5c .سال گذشته مدل
قيمتي متوسطي را از آيفون ارائه ميداد و هماكنون تنها نسخه  ۸گيگابايتي آن
توليد ميش��ود iPhone 5c .فروشي كمتر از انتظارات داشت در حالي كه در
همان زمان  iPhone 5sبا استقبال بسيار زيادي روبهرو شد .اپل سال گذشته
تالش كرد با انتشار آگهيهايي در سرويس وبالگ تامبلر و ياهو توجه بيشتري
در مورد اين گوشي ناموفق را به سمت خود جلب كند.

