
تكذيب راه اندازی شبکه توئیتر کوبايی از سوي امريكا
درحالی که در طول یکی، دو روز گذش��ته اخباری مبنی بر راه اندازی شبکه 
اجتماعی توئیتر کوبایی توس��ط امریكا منتشر شده بود، دولت امریكا این اخبار 

را تکذیب کرد. 
به گزارش موبنا، دولت امریكا راه اندازی و توسعه شبکه اجتماعی توئیتر را که 

باعث اغتشاش در کشور کوبا و تظاهرات غیردولتی شده، انکار کرد.
این س��رویس که با عنوان ZunZuneo ش��ناخته شده با انتشار شایعات و 
اخبار بی اساس، از سوی نوجوانان مورد استقبال قرار گرفته و به کاربران امکان 
می دهد که پیام های متنی خود را با 140 حرف برای دیگران ارسال کنند. این 

سرویس هم اکنون 40 هزار کاربر به خود جذب کرده است. 
ش��واهدی مبنی بر حمایت و توس��عه این وب سایت توس��ط آژانس توسعه 
بین المل��ل امریكا وجود دارد که به انتش��ار پیام ه��ای تبلیغاتی ضد دولت کوبا 
پرداخته اس��ت. با این حال جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید این اتهامات را رد 
و اعالم کرده که در محیط های غیرمجاز، احتیاط ش��رط الزم برای ش��بکه های 
اجتماعی رس��انه ای اس��ت اما امریكا اقدام به ارائه برنامه پنهانی نکرده اس��ت. 

گزارش ها حاکی است این سرویس هم اکنون ازکار افتاده است.

سه برابر شدن سرعت دانلود با  مولتي يوزر
محقق��ان روش جدی��دي ب��راي 
ارتباطات رایان��ه اي ابداع كرده اند كه 

سرعت دانلود را سه برابر مي كند.
به گ��زارش ایرنا، این س��امانه كه 
مولتي ی��وزر، مولتي این پوت، مولتي 
 MU-Mimo آت پود یا به اختصار
نامی��ده مي ش��ود به ش��بكه ها اجازه 
مي دهد تا در یك زمان با بیش از یك 

رایانه در تماس باشند. 
این در حالي اس��ت كه سامانه هاي كنوني واي فاي )wifi( اصواًل براي یك 
دستگاه استفاده مي شود اما مي تواند در میان كاربران مختلف به اشتراك گذاشته 

شود كه این كار سرعت تبادل داده براي هر كاربر را كاهش مي دهد. 
استفاده از واي فاي براي چند كاربر همانند رانندگي در ساعات پرتردد است 
به طوري كه خودرو باالخره پس از صرف زمان طوالني به مقصد مي رس��د. اما 
با اس��تفاده از این سامانه جدید تبادل اطالعات كاربران با سرعت بسیار بیشتر 

انجام مي شود.  
مبتكران این سامانه قصد دارند كه این فناوري را در ماه هاي آینده رونمایي 
كنند. با وجود این براي دس��ت یافتن به س��رعت بیشتر الزم است كه كاربران 
رایانه ها و خطوط شبكه اي خود را به روز كنند.  این فناوري همچنین مي تواند 

موجب تقویت واي فاي در كافي نت ها و سالن هاي كنفرانس شود.

اپل دهمین برند بر تر جهان شد
فهرست قوی  ترین برندهای جهان 
که هر ساله توس��ط شرکت کوربرند  
منتش��ر می  ش��ود، نش��ان می  ده��د 
ش��رکت  های مطرح آی ت��ی جایگاه 

ویژه  ای در این فهرست دارند. 
 pcworld به گزارش وب  س��ایت
در این فهرست که نام  های همیشگی 
مانن��د کوکاکوال، مک دونالد و دیزنی 
در رده  ه��ای اول دیده می  ش��ود، اپل 
توانسته است نام خود را وارد ۱۰ برند 

بر تر جهان کند. ش��رکت کوربرند جایگاه دهم این فهرست را به اپل اختصاص 
داده اس��ت. شرکت مایکروسافت نیز توانسته است پس از اپل رتبه یازدهم این 
فهرس��ت را از آن خود کند. ش��رکت  های گوگل، یاهو و سونی نیز به ترتیب در 

جایگاه های بیست و ششم، بیست و هشتم و سی و یکم قرار گرفته  اند.  
بر اس��اس این گزارش، اختصاص رتبه یازدهم به مایکروسافت ممکن است 
تعج��ب برخی از صاحبنظران دنیای آی ت��ی را برانگیزد، اما نباید فراموش کرد 
که مایکروس��افت در بازار ابزارهای همراه نتوانسته موفقیت چندانی کسب کند 
و اعتب��ار برن��د خود را تثبیت کند، گرچه در بازار رایانه  های ش��خصی و نیز در 
محیط  ه��ای کاری همچنان یکی از کارآمد تری��ن و قوی  ترین برندهای تجاری 

محسوب می  شود. 

 راه هايی برای 
محافظت از اطالعات

این روزه��ا کارب��ران اطالعات مهم 
خ��ود را از رم��ز عبور ایمی��ل گرفته تا 
کارت های اعتباری ش��ان در گوش��ی  یا 
تبلت ذخیره می کنند، بنابراین حفاظت 
از این اطالعات کاماًل ضروری و حیاتی 
است. از سوی دیگر به خاطر سپردن این 
حجم رمز عبور مختلف هم کار آسانی 
نیست، اگر به فکر حفاظت از اطالعات 
حساب های مختلف اینترنتی خود روی  
گوش��ی یا تبلت هس��تید می توانید از 
اپلیکیشن هایی استفاده کنید که این کار 
را براحتی برای شما انجام می دهند. در 
ادامه چند اپلیکیشن کاربردی و امن را  

در این زمینه به شما معرفی می کنیم. 
بانک ه��ای  اگ��ر در   -  eWallet
گوناگون��ی حس��اب داری��د و به خاطر 
س��پردن رمز های اینترنتی کارت های 
اعتباری ت��ان کار س��ختي اس��ت این 
اپلیکیشن مناس��ب شماست. هر چند 
قیمت ای��ن نرم اف��زار گران اس��ت اما 
می تواند همانند یک گاو صندوق ایمن، از 
اطالعات ارزشمند کارت های اعتباری تان 
محافظت کند. شما مي توانید رمز های 
عب��ور، اطالعات کارت ه��ای اعتباری و 
 eWallet  اطالعاتی از این دست را در
ذخیره کنی��د و از امنیت آنها مطمئن 
ش��وید. این نرم افزار، رمزه��ای عبور را 
مدیریت مي کند و اطالعات را به روش 
فوق العاده امن رمزگذاری مي کند. این 
اپلیکیشن با قیمت 9 دالر و 99 سنت 
برای کاربران سیس��تم عامل اندروید و 
ios قابل استفاده است. کاربران اندروید 
برای دریافت این اپلیکیش��ن مي توانند 
به فروش��گاه google play و کاربران 
 app store یا  itunes به س��ایت  ios

مراجعه کنند. 
ای��ن  Lastpass - ب��ه وس��یله 
اپلیکیش��ن کارب��ران مي توانن��د ب��ه 
ذخیره س��ازی و مدیریت پس��ورد های 
خود در وب س��ایت ها و س��رویس های 
اینتنرتی مختلف بپردازند.با کمک این 
نرم افزار، دیگر هیچ پسوردی را فراموش 
نمی کنید و با یک کلیک می توانید وارد 
وب س��ایت های مورد نظر خود ش��وید. 
این اپ قابلیت نصب روی کامپیوترهای 
ش��خصی و مرورگر را نیز دارد. بنابراین 
ش��ما  از روی ه��ر دس��تگاهی ی��ا هر 
مرورگری به پسوردهای خود دسترسی 
خواهی��د داش��ت.امکان دس��ته بندی 
اکانت ها و وب سایت ها بر اساس موضوع 
از دیگر قابلیت های این اپلیکیشن است. 
برای دریافت این اپ رایگان به س��ایت 
www. lastpass.com مراجع��ه 

کنید. 
ای��ن  ش��اید   -  DashLane  
اپلیکیش��ن را قب��ال هم معرف��ی کرده 
باشیم، اما آنقدر این اپ مفید و کاربردی 
است که توجه دوباره به آن خالی از لطف 
نیس��ت. Dashlane به شما در حفظ 
پسوردهایتان با باالترین امنیت کمک 
می کند؛ هر اطالعاتی که در این برنامه 
-AES قرار دهید با پروتکل فوق امن
256 رمزگ��ذاری مي ش��ود و مي توانید 
پس��ورد تمامي ش��بکه های اجتماعی، 
انجمن ها، ایمیل ها و سایت های مختلف 
و کارت ه��ای بانکی تان را در آن ذخیره 
ب��ا سیس��تم   DashLane  .کنی��د
عامل های ویندوز و مکینتاش، اندروید و 
ios س��ازگاری دارد و به جز یک نسخه 
رایگان، یک نسخه پولی هم دارد که از 
اطالعات شما نسخه پشتیبان مجازی 
تهیه می کند. ب��رای دریاف��ت این اپ 
 www.dashlane.com س��ایت  به 

مراجعه کنید.
 OneSafe -  ای��ن اپلیکیش��ن 
قابلیت نصب روی سیستم عامل اندروید، 
ویندوزف��ون، ios و مکینت��اش دارد. 
استفاده از   OneSafe برای کاربرانی 
که از دو سیستم عامل ios  و مکینتاش 
استفاده مي کنند می تواند بسیار مفید 
باش��د، چرا که این اپ اطالعات مربوط 
به حساب کاربری و رمز عبور شما را با 
استفاده از iCloud بین چند دستگاه 
مختلف که از آنها استفاده مي کنید به 
اش��تراک مي گذارد و روی iCloud از 
اطالعات شما نسخه پشتیبان مي گیرد. 
نس��خه موبایلی این اپلیکیشن 5دالر و 
99 س��نت قیمت دارد و برای دریافت 
آن مي توانی��د به س��ایت این اپ یعنی 
 /www.onesafe-apps.com

مراجعه کنید.
-آخری��ن   SplashID Safe   
اپلیکیشن که با اکثر سیستم عامل های 
موبایلی موج��ود س��ازگاری دارد.  این 
اپلیکیش��ن ه��م مانن��د اپ های��ی که 
معرف��ی کردیم به ص��ورت کاربردی و 
قدرتمند به حفاظ��ت از رمزهای عبور 
و اطالعات روی گوش��ی و تبلت ش��ما 
می پردازد. برای دریافت اطالعات بیشتر 
 از این اپلیکیش��ن مي توانید به س��ایت
www.splashdata.com سر بزنید.

ارسال بیش از 2 میلیارد پیامك در 2 روز اول سال
مشترکان همراه اول طی ۴۸ساعت آغازین تعطیالت نوروزی، با تبادل بیش 

از ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون پیامک نوروزی سال جدید را تبریک گفتند.
به گزارش ایران به نقل از اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار ایران، 
مشترکان اپراتور اول تلفن همراه اول کشور، طی ۴۸ساعت )روزهای پنجشنبه 
۲۹ اسفند ۹۲ و جمعه یکم فروردین ۹۳( با تبادل ۲میلیارد و ۴۸۶ میلیون و 

۲۱۷هزار و ۶۷۵ پیامک، سال جدید را آغاز کردند.
همچنین همراه اولی ها در بازه زمانی ۲۴ساعته، یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون 
و ۴۴۴هزار و ۳۹۸ پیامک مبادله کردند. براساس این گزارش، اوج تبادل پیامک 
در شبکه همراه اول، ساعت ۲۰ تا ۲۱ روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۲ بوده که در 
این یک ساعت، ۱۵۷ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۹۱ پیامک مبادله شده است. این 
گزارش مي افزاید: ضریب موفقیت پیامک های نوروزی همراه اول 98/4 درصد 

اعالم شده است.

فناوری تشخیص هويت روی کارت های هوشمند
یک شرکت دانش بنیان در پارک 
علم و فناوری دانش��گاه تهران موفق 
ب��ه پیاده س��ازی فناوری تش��خیص 
هویت بیومتریک به کمک س��ه داده 
بیومتریکی عنبیه، اثر انگشت و چهره 

روی کارت هوشمند شد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، کارت ه��ای 
هوش��مند که جاواکارت نیز خوانده 
مي ش��وند از سوی این شرکت تولید 

ش��ده اند و چیپ های حافظه ای هس��تند که عالوه بر فضای نگهداری حافظه، 
دارای ی��ک پردازش��گر داخلی بوده که این پردازش��گر مي تواند فرامینی را در 

داخل کارت اجرا کند.
از آنجایی که داده ها و فرامین داخلی از سیستم کدگذاری پیشرفته برخوردار 
است این ادعا وجود دارد که کارت های هوشمند قابل رمزگشایی و هک نیستند 
و این ش��رکت توانسته به عنوان نخستین ش��رکت ایرانی سه داده بیومتریکی 

عنبیه، اثر انگشت و چهره را روی کارت هوشمند پیاده سازی کند.
اس��تفاده از کارت های هوش��مندی که داده های بیومتریک روی آن ذخیره 
شده است لزوم استفاده از تجهیزات سروری برای بانک های اطالعاتی را برطرف 
مي کند و دیگر نیاز نیست که بانک اطالعاتی در دسترس تجهیزات شناسایی 
هویت قرار گیرد. به این ترتیب اطالعات فردی و داده های بیومتریک هر نفر از 
روی کارت هوشمند وی خوانده شده و در همان جا با اطالعات کسی که کارت 
را در دس��ت دارد مقایسه مي ش��ود و با توجه به این خصوصیت عالوه بر تأیید 
صد درصدی هویت فرد دارنده، کارت مفقودی توسط هیچ فرد دیگری غیر از 

صاحب اصلی کارت قابل استفاده نیست. 
این محصول امکان استفاده از سیستم های تشخیص هویت بیومتریکی بسیار 
دقیق و ارزان را فراهم کرده است. از جمله کاربردهای این محصول مي توان به 
مواردی از جمله کنترل تردد در فرودگاه ها و مرزها، پاسپورت بیومتریک، کارت 
ملی هوشمند، گواهینامه رانندگی، دفترچه خدمات درمانی الکترونیکی، کارت 
شناسایی اتباع بیگانه، سیستم های رأی گیری خودکار، سیستم هاي کنترل تردد 
خاص و کارت هاي شناسایي امنیتي براي ارگان هاي بزرگ اشاره کرد. شرکت 

دانش بنیان رایابین در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر است.

بیش��تر ما ع��ادت کرده ایم که با 
روش��ن کردن کامپیوتر یا لپ تاپ 
خ��ود، وین��دوز XP را در حال باال 
آمدن ببینیم و آنقدر  این موضوع را 
پیش پا افتاده مي دانیم که تصورش 
هم در ذهن بسیاری از ما نمي گنجد 
ک��ه این سیس��تم عام��ل پرطرفدار 
عمر چندانی ندارد. حاال 12 س��ال 
است که بیش��تر کاربران در سراسر 
جه��ان، وین��دوز XP را ب��ه عنوان 
سیس��تم عامل خ��ود انتخاب کرده 
و آنچن��ان با آن خ��و گرفته اند که 
ش��اید کامپیوتر را بدون آن نتوانند 
تصور کنند ولی ش��مارش معکوس 
برای این دیرآش��نا آغاز شده است 
و فردا یعني 8 آوریل)19 فروردین( 
به ثانیه های آخر کار خود مي رسد. 
ش��رکت مایکروس��افت قص��د دارد 
پشتیبانی خود از این سیستم عامل 
که س��ال 2001 در چنین روزی به 
م��ردم ارائه ک��رده و روز به روز هم 
بر میزان محبوبیت آن افزوده ش��ده 
است را قطع کند. پس، از فردا دیگر 
این سیس��تم عامل ممکن است به 
یکی از پردردس��رترین داش��ته های 
کاربران تبدیل ش��ود. مایکروسافت 
در بیانیه خود اع��الم کرد که قطع 
این پش��تیبانی، به معنای این است 
ک��ه این ش��رکت دیگر ب��ه صورت 
اتوماتی��ک، ای��ن سیس��تم عامل را 
آپدیت و ب��ه روز رس��انی نمي کند 
پ��س حفره های امنیتی آن، بهترین 
محل ب��رای هکرها مي ش��ود تا در 
آنجا جا خوش کنند و برای کاربران 
مشکالتی ایجاد کنند. به این ترتیب 
کامپیوتر یا ل��پ تاپ مي تواند مورد 
 spyware ،حمله ان��واع ویروس ها
و س��ایر بدافزارهای سرس��خت قرار 
بگی��رد و اطالع��ات ش��خصی ب��ه 
س��رقت برود یا شاید به عنوان مثال 
از کامپیوتر ش��خصی شما پیام هایی 
به دیگران ارس��ال ش��ود ک��ه هرگز 
آن را ننوش��ته ای��د. پی��ش از ای��ن 
ش��رکت مایکروسافت با پشتیبانی از 
این سیس��تم عامل به ط��ور مداوم، 
مشکالت موجود و خطرات احتمالی 
را برط��رف مي ک��رد ام��ا از این پس 
بهترین فرصت در اختیار بسیاری از 
خراب��کاران قرار مي گیرد و همچنین 
دیگر کارب��ران نمي توانند برای حل 
عامل  تکنیکی سیس��تم  مش��کالت 
خود با ش��رکت مایکروس��افت هیچ 
تماسی داش��ته باشند چون پاسخی 

دریافت نخواهند کرد.
این شرکت در  ادامه بیانیه خود 
به کارب��ران پیغام مي دهد که بیش 
از گذشته مراقب کامپیوترهای خود 
باشند و موارد امنیتی را رعایت کنند 
چون با فرا رسیدن این ضرب االجل، 
هرچن��د کامپیوتره��ا همچنان کار 
مي کنند ولی 5 بار بیشتر از گذشته 
در معرض خط��ر ویروس ها، کرم ها 
و بدافزاره��ای مختلف قرار خواهند 
گرفت و س��ارقان بهتر از گذش��ته 
مي دانند که چگونه قفل کامپیوترها 
را ب��از ک��رده و به دنی��ای آنها وارد 
ش��وند چون حاال دیگر اینترنت نیز 

بس��یار خطرناک تر از سال 2001 
یعنی زمانی اس��ت که این سیستم 

عامل وارد بازار شد.
  StatCounter بنا بر تحقیقات
بیش از 18 درصد کاربران اینترنت 
جه��ان از وین��دوز XP اس��تفاده 
مي کنن��د و ه��ر م��اه مع��ادل 15 
میلیارد صفحه اینترنتی را با کمک 
آن مي بینن��د اما این رقم در ایاالت 
متحده آمریکا به 15 درصد مي رسد 
و به همین دلیل مي توان گفت این 
سیستم عامل در این کشور جایگاه 
سوم را به خود اختصاص داده است 
هرچند در سراس��ر جه��ان پس از 
وین��دوز 7 دومین سیس��تم عامل 
پرطرفدار دنیا محس��وب مي شود و 
یک چهارم کامپیوترهای خانگی از 

آن استفاده مي کنند. 
معتقدن��د  ع��ده ای  مقاب��ل،  در 
ویندوز XP حتی با وجود پشتیانی 
مایکروس��افت، مورد حمله ویروس 
اس��تاکس نت ق��رار گرف��ت و بهار 
سال گذش��ته نیز ATM های کره 
جنوب��ی م��ورد حمله ق��رار گرفت 
پس این پش��تیبانی و حمایت، سد 
محکمي مقاب��ل هکرها ایجاد نکرده 
ب��ود که ح��اال نگرانی ه��ا را در این 
ب��اره چندان افزای��ش دهد و دامنه 
دغدغه ها تنها به حمالت ویروس��ی 

محدود مي شود. 
در  خودپ�رداز  دس�تگاه های   

تیررس مجرمان اینترنتی
 هرچند تغییر و ارتقای سیس��تم 
عامل  ویندوز XP در جهان، عملی 
هزینه ب��ر اس��ت ول��ی بی توجهی به 
آن مي توان��د مش��کالتی جدی برای 
کارب��ران ایج��اد کند. این مش��کل 
فق��ط ب��ه کامپیوتره��ای ش��خصی 
بازنمي گردد و یکی از دس��تگاه های 
بس��یار آس��یب پذیر ب��ه ای��ن قطع 
پش��تیبانی، دس��تگاه های خودپرداز 
هس��تند چون بخش باالی��ی از این 
دستگاه ها با سیس��تم عامل ویندوز 
XPکار مي کنن��د. در ح��ال حاضر 
بی��ش از 10 درص��د کامپیوتره��ای 
مراکز دولتی سراسر جهان با ویندوز 

XP کار مي کنن��د و البت��ه ارتقای 
وین��دوز کار راحت��ی نیس��ت وقتی 
هم نوبت به دس��تگاه های خودپرداز 
و ن��رم افزارهای مالی مي رس��د، که 
ش��رایط پیچیده تر مي شود. دوسوم 
XP عابربانک ه��ا ب��ر پایه وین��دوز
کار مي کنن��د و گفت��ه مي ش��ود به 
دلیل هزین��ه باالی آن بس��یاری از 
این دس��تگاه ها در س��طح جهان به 
نس��خه جدیدتری مجه��ز نخواهند 
ش��د هرچند احتم��ال دارد برخی از 
بانک های اصلی جهان با مایکروسافت 
توافق کنند که این ش��رکت در ازای 
دریافت مبلغی همچنان از سیس��تم 
عامل دس��تگاه های خودپ��رداز آنها 

حفاظت کند.
 گروه ه�ای در مع�رض خط�ر 

ویروس های اینترنتی
مش��کالت پای��ان پش��تیبانی از 
سیس��تم عامل ویندوز XP، تنها به 
کامپیوترهای شخصی و خودپردازها 
محدود نمي شود و برای آژانس های 
دولتی و اداره هایی که با شرکت های 
مرتب��ط با آب، ب��رق و فاضالب کار 
امنیتی  نی��ز مش��کالتی  مي کنن��د 
ایجاد مي کن��د چون عملک��رد آنها  
بس��یار به کامپیوترها وابسته است. 
سیس��تم های کنترل صنعتی نیز که 
زیرس��اخت های آن به این سیستم 
عام��ل مجهز ش��ده اس��ت بخش��ی 
دیگر از مواردی محس��وب مي شوند 
که به قطع پش��تیبانی مایکروسافت 
بسیار حساس هستند. این شرکت ها 
نمي خواهند با تغییر سیس��تم عامل 
خود ریسک کنند زیرا به این ترتیب 
پردازش های  ک��ه  اپلیکیش��ن هایی 
حیات��ی را کنت��رل مي کنند ممکن 
است از کار بیفتند. از بخش دیگری 
ک��ه در این زمینه بس��یار حس��اس 
اس��ت مي ت��وان به بخش س��المت 
اش��اره ک��رد. ح��دود 10 درصد از 
کسانی که در حوزه سالمت اشتغال 
دارن��د، از بیمارس��تان ها گرفت��ه تا 
پزش��کان خصوص��ی هن��وز ه��م از 
سیس��تم عامل ویندوز XPاستفاده 
مي کنند و طعمه خوبی برای جرایم 

سایبری محسوب مي شوند زیرا برای 
آنها به دست آوردن اطالعات برخی 
بیماران بسیار ارزشمند است. فروش 
اطالعات چنین بیمارانی حدود 10 
براب��ر اطالعات کارت ه��ای اعتباری 
در ب��ازار س��یاه ارزش دارد چ��ون 
ممک��ن اس��ت درباره افراد مش��هور 
بتوانن��د از آن بهره ه��ای مختلف و 
چندمنظ��وره ای ببرن��د. ب��ه همین 
دلی��ل چنین افرادی با پایان گرفتن 
زمان پشتیبانی مایکروسافت از این 
ویندوز دغدغه ه��ای فراوانی دارند و 

نگرانی آنها افزایش مي یابد.
 ادام�ه پش�تیبانی از وین�دوز 

XP در بریتانیا 
با توجه به مش��کالتی که ممکن 
ش��رکت  پش��تیبانی  قط��ع  اس��ت 
مایکروسافت از سیستم عامل ویندوز 
XPایجاد کند، دولت بریتانیا با انعقاد 
تفاهمنامه ای 5/5 میلیون پوندی با 
شرکت مایکروسافت، پشتیبانی این 
 Office و  XP ش��رکت از ویندوز
2003 را تا یک س��ال دیگر تمدید 
کرد. ای��ن تفاهمنامه که با همکاری 
س��رویس تجاری کراون منعقد شده 
اس��ت، 5/548 میلی��ون پوند ارزش 
دارد و کمک مي کند تا مایکروسافت 
همچون س��ابق، این سیستم عامل 
را البت��ه فق��ط برای مراک��ز دولتی، 
عمومي و محلی، مؤسس��ات خیریه 
و م��دارس آپدیت و ب��ه روز کند و 
به این ترتیب دول��ت بریتانیا حدود 
20 میلیون پوند صرفه جویی داشته 

باش��د. البت��ه گروهی نی��ز به دولت 
بریتانی��ا انتقاد دارن��د و معتقدند از 
آنج��ا که ش��رکت مایکروس��افت از 
س��ال 2007 زمان قطع پش��تیبانی 
خ��ود از این وین��دوز را اعالم کرده 
اس��ت، این دولت زم��ان کافی برای 
اتخاذ راهکارها و تدابیری مناس��ب 
را داش��ته ولی در ای��ن زمینه کاری 
نکرده است. از آنجا که مایکروسافت 
ب��رای پش��تیبانی از ه��ر کامپیوتر 
ح��دود 200 دالر درخواس��ت کرده 
اس��ت پس مي ت��وان تخمین زد در 
بخش عموم��ي بریتانیا حدود 200 
هزار کامپیوت��ر وجود دارد که هنوز 
با سیس��تم عامل وین��دوز XP کار 
مي کنند و این یک نقطه ضعف برای 

این کشور محسوب مي شود. 
مایکروسافت پیش از این هشدار 
داده ب��ود ک��ه 8 آوری��ل همزمان با 
پایان یافتن حمایت این ش��رکت از 
ویندوز XP، این سیس��تم عامل به 
اسلحه هکرهایی تبدیل مي شود که 
ب��ه دنبال نقطه ضعف سیس��تم ها و 
قدیمي و  نس��خه های  نرم افزاره��ای 
جدید هس��تند به همین دلیل برای 
بس��یاری از س��ازمان های بریتانی��ا 
ارزش داش��ته اس��ت که بهایی باال 
مایکروسافت  پشتیبانی مجدد  برای 
بپردازند. اما به هرحال این شرکت ها 
هم باید به دنبال سیستم های عامل 
جایگزین باش��ند تا بتوانند به خوبی 

از اطالعات خود محافظت کنند. 
در  مایکروس��افت  هرح��ال  ب��ه 
بسیاری کش��ورها کاربران را به جای 
ارتق��ای سیس��تم عامل، تش��ویق به 
خرید یک دس��تگاه کامپیوتر جدید 
کرده است و از اول آوریل یک کارت 
هدیه 50 دالری به مش��تریانی ارائه 
مي کن��د که از فروش��گاه آنالین این 
ش��رکت، کامپیوت��ر ت��ازه خریداری 
 Surface کنند. ب��رای تبلت ه��ای
Pro 2 و س��ایر وسایلی که با ویندوز 
8/1 کار مي کنن��د نی��ز ت��ا پانزدهم 
ژوئ��ن ح��دود 100 دالر تخفیف در 

نظر گرفته است. 
اما اگر با وجود اطالع از این نکات، 
پس از این تاریخ نیز همچنان اصرار 
ب��ر اس��تفاده از وین��دوز XP دارید 
رعای��ت برخی نکات ضروری اس��ت. 
در گام نخس��ت آخری��ن نس��خه به 
روز ش��ده این سیستم عامل را تهیه 
کرده و ی��ک آنتی ویروس قوی روی 
سیس��تم خود نصب کنید ت��ا بتواند 
بدون درنگ ویروس ها را شناسایی و 

با آنها مقابله کند. 
از س��ویی دیگ��ر ت��الش کنید تا 
ح��د ام��کان از موتور جس��تجوگر 
)Internet Explorer )IE
اس��تفاده نکنی��د و ب��ه ج��ای آن از 
 Firefox ی��ا Google Chrome
اس��تفاده كنید چ��ون جایگزین های 

مناسبی هستند. 
همچنین کامپیوتر خود را به طور 
مداوم به اینترنت متصل نگه ندارید و 
هر بار برای استفاده از اینترنت، آنتی 
ویروس قوی خود را فعال کنید تا هر 
فایلی ک��ه مي خواهید دانلود کنید را 
اسکن کند در غیر این صورت به فكر 

ارتقاي سیستم عامل خود باشید.

   میترا جلیلی
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یكي از مش��كالت كس��اني كه رژیم دارند و در حال تالش ب��راي كاهش اضافه وزن 
هس��تند، اندازه گیري كالري مواد خوراكي است و البته فعاالن عرصه فناوري با طراحي 
ت��رازوي SITU ، این گروه را تنها نگذاش��ته اند. با كمك این ترازو كه قابلیت اتصال به 
تبل��ت از طریق بلوت��وث 4/0 را دارد، مي توان همزمان با اندازه گیري وزن موادي كه در 
طول روز خورده مي شود، اطالعات دقیقي از كالري و تركیبات آن نیز به دست آورد. اپ 
وی��ژه این ترازو را نیز مي ت��وان از  App Store یا Google Play خریداري كرد. به 

محض اندازه گیري وزن غذا، این اپ به طور اتوماتیك اطالعات تغذیه اي از جمله كالري، 
میزان پروتئین، فیبر و... را بر روي صفحه نمایش��گر iPad نش��ان مي دهد. این ترازو در 
حال حاضر فقط با iPad هایي با سیس��تم عامل iOS 7 كار مي كند ولي طراحان در 
نظ��ر دارند ت��ا در آینده، آن را با آیفون و تبلت ها و گوش��ي هاي اندرویدي و ویندوز نیز 
كارآمد كنند. قرار است ترازوي SITU كه با 4 باتري كار مي كند در ماه نوامبر با بهاي 

70 پوند راهي بازار شود.

 ترازوي هوشمند 
به كمك افراد چاق 

مي آيد

ترفند

editorial@iran-newspaper.com

مايكروسافت اعالم كرد

فرداپايانعمرويندوزايكسپي

بیانیه  در  مايکروسافت 
خود اعالم کرد که قطع 
اين پش�تیبانی، به معنای اين 
اس�ت که اين شرکت ديگر به 
صورت اتوماتیک، اين سیستم 
و  »آبدي�ت«  را  عام�ل 
به روز رس�انی نمي کن�د پ�س 
حفره های امنیت�ی آن، بهترين 
محل برای هکرها مي ش�ود تا 
در آنجا جا خوش کنند و برای 
کاربران مشکالتی ايجاد کنند

اگر یک کاربر ساده باشید برای نصب یک پرده 
یا کابینت در آشپزخانه نیاز به اندازه گیری دقیق 
دارید تا آنچه خریداری مي  کنید مناسب آنجایی 
باشد که در نظر گرفته اید. اما این کار سختی های 
خودش را دارد و همیشه اندازه گیری ها آنطور که 

مي  خواهید از آب در نمي  آید. 
حتی ان��دازه گیری ب��رای یک معم��ار، که  
بیش��تر وقت خ��ود را صرف نوش��تن اندازه ها و 
نکات خود روی نقشه ساختمان مي  کند هم کار 
آسانی نیست. اگر مي خواهید این اندازه گیری ها 
برایت��ان آس��ان تر ش��ود بهتر اس��ت از نرم افزار 
Measure Note استفاده کنید. این نرم افزار 
برای کاربران گوشی هایی با سیستم عامل ویندوز 
فون طراحی شده است.  Measure Note به 
شما این امکان را مي  دهد تا روی عکس هایی که 
از قسمت های مختلف ساختمان تهیه مي کنید، 

یادداشت بنویسید. 
هنگامي  ک��ه برنام��ه را اج��را مي  کنید باید 
تصویری از س��وژه م��ورد نظ��ر را در اختیار آن 
قرار بدهید. پس از اینکه تصویر وارد برنامه شد، 
آنگاه س��ه گزینه در اختیار ش��ما قرار مي گیرد 
که ب��ا اس��تفاده از آنها مي توانی��د روی تصاویر 
خطوط رسم کنید. با انتخاب دو نقطه به صورت 
اتوماتیک زاویه بین آنها محاس��به ش��ده و رسم 
مي ش��ود. اما گزینه س��وم به ش��ما ای��ن امکان 

را مي  ده��د ت��ا روی تصاویر توضیح��ات خود را 
یادداش��ت کنید. Measure Note همچنین 
قابلیت فولدر بندی کارهای ش��ما را نیز دارد. به 
عنوان مث��ال مي  توانید چند پروژه مختلف را در 
چند پوشه متفاوت قرار دهید تا باعث سردرگمي  
شما نش��وند. کاربران ویندوز فون  نسخه 7/5 و 
باالتر برای دریافت این اپ مي  توانند به س��ایت 
مراجع��ه   www.windowsphone.com

کنند. 
در همی��ن زمین��ه کاربران سیس��تم عامل 
اندروید برای اندازه گیری سوژه مورد نظر خود 
 My Measures مي  توانن��د از اپلیکیش��ن
Dimensions Lite & اس��تفاده کنن��د و 
کاربران سیس��تم عامل ios نیز ب��رای این کار 
بهتر اس��ت اپلیکیشن Photo Measuresرا 

انتخاب کنند.

به آسانی اندازه گیری کنید
تاپ اپ

 فضای وب پر است از سایت های مختلف و 
پرکاربرد که هر کدام از ما بسته به نیاز و عالقه 
خود به این سایت ها مراجعه می کنیم. بسیاری 
از مطالب، عکس ها، فیلم ها و... منتشر شده در 
این سایت ها برای کاربران آن ها جالب است تا 
جایی که بس��یاری از آن ها دوس��ت دارند این 
مطالب را ذخیره و برای همیشه داشته باشند. 
اما گاهی به دس��ت آوردن ای��ن مطالب مورد 
عالقه به آسانی و از طریق اضافه کردن آن ها به 
بخ��ش favorite یا bookmarks مرورگرها 
ام��کان پذی��ر نیس��ت. چ��را که گاه��ی آنقدر 
bookmarks مرورگرتان شلوغ می شود که 
فراموش می کنید چه س��ایتی را یا چه مطلبی 
را ذخی��ره کرده اید  یا اینك��ه این امكان وجود 
دارد كه ش��ما همیش��ه به کامپیوتر ش��خصی 
خود دسترس��ی نداشته باشید تا بتوانید از این 

مطالب ك��ه در مرورگر خود ذخی��ره كرده اید 
اس��تفاده كنید. ب��ه هرحال اگر م��ی خواهید 
متن ها، آدرس وب سایت ها، عکس ها، فیلم های 
موجود در وب س��ایت های مختلف را در یکجا 
www. گردهم جمع و مرتب کنید از س��ایت
dragdis.com استفاده کنید Dragdis نام 
ابزاری اس��ت ک��ه با آن می توانی��د هرآنچه در 
وب س��ایت های مختلف وجود دارد را به آسانی 
انتخاب و ب��ه صورت آنالی��ن در یکجا ذخیره 

کنید. 
با س��اخت ی��ک حس��اب کارب��ری در این 
س��ایت  به ش��ما فضایی تعل��ق خواهد گرفت  
ک��ه می توانید مطالبی را ک��ه در وب می بینید 
و م��ورد عالقه ش��ما ه��م هس��ت را در آن به 
صورت جداگان��ه ذخیره کنی��د. عکس، فیلم، 
متن، آدرس وب س��ایت و هر چیز دیگری که 
در فضای وب هس��ت را در فولدرهای مختلف 
Dragdis ذخیره کنید ودر هر زمان و هر جا 

که خواستید به آنها دسترسی پیدا کنید. 
برای استفاده از این ابزار کاربردی، باید ابتدا 
افزونه  سایت را که برای  مرورگر کروم طراحی 
ش��ده نصب کنید.حاال با کمک ای��ن افزونه و 
خدمات س��ایت ش��ما از این پس در هرجایی، 
می توانی��د هر چی��زی را که دیدی��د انتخاب، 

ذخیره و در یکجا گردهم جمع کنید.

گرد آوری مطالب مورد عالقه  در یکجا
کلیک    علي ماندگاري   ماهرخ چنگيز
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