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ميترا جليلي -اين روزها فعاالن حوزه تبليغات تالش دارند از فناوري بيش��ترين
بهره را بگيرند و ش��ايد در اين ميان ،عملكرد رس��توران زنجيرهاي فست فود  KFCرا
بتوان يك شاهكار دانستKFC .به مناسبت شصتمين سالگرد تولدش در كانادا ،براي
مشتريانش «ظرفهاي خاطره» تدارك ديده است .اين ظرفهاي حاوي مرغ سوخاري
به پرينترهايي مجهز هستند كه از طريق بلوتوث ميتوانند به تلفن هوشمند مشتريها
متصل شوند و جشنهاي آنها را جاودانه كنند .اين جشن ميتواند يك ميهماني كوچك

«ظرف خاطره»
از نوع فناورانه

دوس��تانه باش��د و تنها كافي اس��ت كاربران از ميان عكسهاي خود ،دست به انتخاب
بزنند ،س��پس ازطريق بلوتوث به پرينتر فرمان چاپ عكس داده ميشود و جمع حاضر
در ميهماني ميتوانند عكسهاي مورد نظر خود را در اندازهاي كوچك به صورت چاپي
در اختيار داشته باشند و آن را با يكديگر به اشتراك بگذارند .اين رستوران زنجيرهاي،
پيش از اين نيز كيبوردهاي بلوتوثي را در آلمان رونمايي كرده بود كه با كمك آن ،الزم
نبود كاربر دستهاي چرب خود را به دكمههاي گوشی هوشمند خود بزند.

عملکرد  2ساله حوزه آي سي تي دولت از نگاه کارشناسان

روي وب

دولت تدبير و اميد
در نیمه راه

وزارت ارتباط��ات دولت اعتدال
را ميت��وان وزارتخانه ای پرجنب و
جوش دانست ،چرا كه در این برهه
طرحهاي متعددي پس از س��الها
وقفه به اجرا درآمد.
به گزارش ايس��نا ،در اين دولت
ط��رح همكدس��ازي تلف��ن ثابت از
جمل��ه طرحهاي��ي بود ك��ه پس از
چندين س��ال در دول��ت يازدهم به
ثمر رس��يد و ب��ا اج��راي آن تعرفه
تماسهاي كاربران تلفن ثابت نسبت
به قبل متغير شد .با اجراي اين طرح
كه از سالها پيش روي زمين مانده
بود ،قرار بر آن ش��د ك��ه مكالمات
تلف��ن ثابت از ح��وزه پالسمحوري
خارج ش��ده و به شيوه دقيقهمحور
تبديل شود .براين اساس تصميم بر
آن شد كه هزينه هر دقيقه مكالمه
درون اس��تاني معادل  30ريال و هر
دقيقه تعرفه بين اس��تاني در ميان
تمام استانها بهطور مشترك 330
ريال محاسبه شود.
م��ورد ديگ��ر ورود اپراتوره��ا به
عرصه ارائ ه خدمات نسل سه و چهار
بود كه در گذش��ته به بهانه تمديد
دوره انحصار رايتل عملياتي نميشد
و در نهاي��ت در اين دولت رخ داد و
مشتركان هر سه اپراتور كشور موفق
به دسترس��ي به اينترنت نسل سه
ش��دند ،البته هنوز پوشش اپراتورها
در تمام كش��ور كامل نش��ده و اين
روند ادامه دارد اما به هرحال انحصار
ارائ ه اين خدم��ات در دولت يازدهم
اتم��ام يافت��ه و اپراتورهاي مختلف
موفق به ورود به اين عرصه شدند.
اجراي طرح رومينگ ملي از ديگر
اتفاقاتي بود كه در دولت يازدهم رخ
داد .براين اساس با اجراي اين طرح
مش��تركان اپراتورهاي مختلف قادر
ش��دند در هر نقطه ك��ه اپراتور آنها
پوش��ش الزم را نداشت در صورتي
كه اپراتوره��اي ديگر در آن منطقه
پوش��ش داش��تند از خدم��ات آنها
بهره بگيرند .افزايش ظرفيت پهناي
بان��د داخلي و بينالملل نيز از ديگر
اقدامهاي جدي وزير ارتباطات دولت
يازدهم بود كه البته با حاش��يههاي
بزرگي همراه شد و حتي در دورهاي
پاي واعظي را به بهارستان و مجلس
باز كرد و انتقادهاي مختلفي براي او
به هم��راه آورد .در اين مدت پهناي
باند اينترنت داخل از  500گيگابيت
ب��ه  2400گيگابيت و ميزان پهناي
باند بينالملل��ي از  70گيگابيت به
 170گيگابيت رسيد.
از ديگر سياستهاي قابل توجه
دولت يازده��م در حوزه ارتباطات و
فناوري اطالع��ات ميتوان به بحث
ش��بكههاي اجتماعي اشاره كرد كه
در اي��ن دولت با جدي��ت پيگيري
شده و با وجود مخالفتهاي متعدد
فعاليت نرم افزارهاي موبايلي متوقف
نشد و به نوعي وزير ارتباطات ،وزير
ارش��اد ،معاون اول رئيس جمهوري
و حتي خ��ود رئيسجمهوري پاي
اي��ن موضوع ايس��تادگي ك��رده و
اجازه ندادند ش��بكههاي اجتماعي
تلفن همراه مانند س��اير شبكههاي
اجتماع��ي در س��الهاي گذش��ته
متوقف شوند .همچنين در برههاي
از اي��ن م��دت وزي��ر ارتباط��ات و
فن��اوري اطالعات دس��تور كاهش
قيم��ت ۳۵درص��دي پهن��اي باند
اينترنت براي شركتهاي ارائهكننده
 ADSLرا داد و اي��ن ش��ركتها
موظ��ف ش��دند اينترن��ت نهايي را
ب��ا كاه��ش ۲۰درص��دي قيمت به
كاربران بفروشند .البته بايد اين نكته
را هم مدنظر داشت كه در اين دولت
تخصيص بودجه به وزارت ارتباطات
نيز به طرز قابلمالحظهاي افزايش
يافت ،بهنحويكه برخي كارشناسان
رقم بودجه  ICTدر سال  1393را
حدود  ۵برابر س��الهاي قبل عنوان
كردند .فيلترينگ هوش��مند هم از
ديگر اقدامهايي بود كه طي سالهاي
گذشته همواره به داليل مختلف از
جمله پرهزينه بودن دسترس��ي به
تجهي��زات آن ناكام مانده بود اما در
نهايت از س��ال گذشته پيگيري آن
آغاز ش��ده و در ف��از اول آن امكان
دسترس��ي به عكسها و فيلمهاي
مبتذل شبكه اينستاگرام بدون فيلتر
كردن كلي اين شبكه ،محدود شد.
البت��ه با وجود عملك��رد خوب و
تالشهاي مختلف وزارت ارتباطات،
همچن��ان در اي��ن حوزه ج��ا براي
كار بسيار اس��ت و كاربران در مورد
اينترنت و ارتباطات همراه مشكالت
متعددي دارن��د و به آنها وعده داده
ش��ده تا پاي��ان س��الجاري در اين
حوزه اتفاقات مثبتي رخ خواهد داد.
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سوسن صادقي

قطار وزارت ارتباطات روی ریل توسعه

 2سال از روزي كه حسن روحاني
رئيس جمهوري ايران شد ،ميگذرد و
هيأت دولت در اي��ن مدت پا به پاي
رئيس جمهوري حركت كرده تا ضمن
ترميم نارس��اييهاي دولت گذشته،
اقتصاد و صنعت كش��ور را به س��وي
پيشرفت و توس��عه سوق دهد .وزارت
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات نيز با
س��كانداري محمود واعظي در دولت
تدبير و اميد براي بهبود  ICTكش��ور
تالش ميكند .نگاه مجلسيان ،فعاالن
و كارشناس��ان را درب��اره عملكرد اين
وزارتخانه در مدت دوس��ال گذش��ته
جوي��ا ش��ديم ك��ه عملك��رد وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات را چگونه
ارزيابي ميكنند.
مديري�ت منطق�ی ب�ا وج�ود
تحريمها
«اگر بخواهي��م وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات را نسبت به دو سال
قبل مقايس��ه كنيم بايد گفت يكي از
اتفاقات خوب و بزرگ��ي كه در دولت
افتاده اس��ت ،اين است كه اين وزارت
از يك گسس��ت مديريت��ي برخوردار
بود كه در مدت دو سال اخير تغيير و
تحوالت خوبي در حوزه مديريتي آن
صورت گرفت».
رمضانعلي سبحاني فر ،سخنگوي
كميسيون صنعت و معدن مجلس با
بيان مطلب فوق به «ايران» و با اشاره
به اینکه اين وزارتخانه با تحريمهاي
زيادي درخصوص تكنولوژي نس��بت
ب��ه س��اير وزارتخانهها مواجه ش��د،
ب��ه «ای��ران» ميگوي��د« :دول��ت با
تش��كيل مديريت ،گرفتن تصميمات
درس��ت و منطقي ،انسجام مديريتي
توفيقهاي زيادي مانند دوبرابر شدن
پهناي باند ،توس��عه بخ��ش اينترنت
و بخص��وص راه ان��دازي اينترن��ت
در مناط��ق كمت��ر توس��عه يافته و
روستاها ،توسعه فيبر نوري در بخش
بي��ن ش��هري و بين الملل ،س��وئيچ
ك��ردن مديريت امنيت ش��بكه براي
نخس��تين بار ،توسعه زيرساختهاي
مناس��ب ،فلتسازي در تلفن همراه
و جابهجايي ،هم كدسازي در شبكه
تلف��ن ثاب��ت در بين اس��تانها ،راه
اندازي تلفن همراه نس��لهاي جديد
 3Gو  ، 4Gفراهم شدن استفاده از
اينترنت با تلفنهاي همراه هوشمند
و ...حاصل كرده است».
وي اظه��ار ميدارد« :البته ناگفته
نماند ك��ه در دوس��ال اخير مجلس
شوراي اس�لامي هم كار مهمي براي
دول��ت انج��ام داد و آن در اختي��ار
گذاشتن اعتبارهاي مناسب براي اين
حوزه بود».
نماينده سبزوار در ادامه به شركت
پس��ت اش��اره ميكن��د و ميگويد:
«پس��ت در سال  92به ميزان 280
ميلي��ارد ري��ال زي��ان ده ب��ود ولي
هماكنون به جايي رس��يده اس��ت كه
از زياندهي خارج ش��ده و به س��مت
سوددهي ميرود .البته فاصله زيادي
با كشورهاي توسعه يافته دارد و بايد
اين فاصله كمتر شود».
اما س��بحاني فر از اينكه پس��ت
بان��ك از هدف اوليهاش دور ش��ده
اب��راز نارضايت��ي ك��رده و اظه��ار
ميدارد :بايد تالش شود پست بانك

نیم نگاه
رمضانعلي سبحاني فر ،سخنگوي كميسيون صنعت و معدن مجلس« :اگر بخواهيم وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات را نسبت به دو سال قبل مقايسه كنيم بايد گفت يكي از اتفاقات خوب و بزرگي كه
در دولت افتاده است ،اين است كه اين وزارت از يك گسست مديريتي برخوردار بود كه در مدت دو
سال اخير تغيير و تحوالت خوبي در حوزه مديريتي آن صورت گرفت.
افشار فروتن الريجاني ،رئيس انجمن فروشندگان سيمكارت و گوشي تلفن همراه « :با توجه به اينكه
عمده واردات تلفن همراه ،از مبادي غيررسمي به صورت قاچاق وارد و ارز عمدت ًا از بازار آزاد تهيه
ميشد ،در گذشته نوسات ارز بازار را خيلي تحتالشعاع خود قرار داده بود ولي با اقدامهاي مهم و
بسيار مفيدي كه از سوي دولت تدبیر و امید صورت گرفت ،نرخ ارز تثبيت شد.
سيد هادي حسيني ،عضو كميسيون صنعت و معدن مجلس :وزير ارتباطات با توجيه معاونت هايش،
كارها و مس�ائل را بر اس�اس برنامه محوري و مطابق قانون پيش ميبرد و در كميس�يون هم مطابق
برنامه و قانون با نمايندگان ارتباط ميگيرد ،حتي در اس�تانها برنامه و مسائل را با عدالت و انصاف
پيگيري ميكند.
ب��ه وظيفه اوليهاش كه خدمت به
روستاییان بود ،برگردد .پست بانك
اكنون در مراكز استانها و شهرها
ايجاد شده اس��ت اگر قرار بود كه
پس��ت بانك را به اين معنا تعريف
كنيم ،هيچ ضرورتي براي ساخت
و توس��عه آن وجود نداش��ت چون
بانكهاي مختلف در شهرس��تانها
وج��ود دارد .پس��ت بان��ك ايج��اد
شد تا به روس��تاییان خدمات ارائه
ده��د ،در مجلس تالش كرديم اين
اساسنامه حفظ شود .پست بانك در
كالنشهرها گرفتار شده و ميطلبد
كه وزير محت��رم ارتباطات در اين
بخ��ش ورود كند ت��ا حداقل 20تا
25درص��د درآمد كش��ور كه براي
روستاییان است را جمعآوري و در
اختيار خود روس��تاییان قرار دهد.
وزارت بايد تالش كند تا شعبههاي
ش��هرهاي بزرگ را ببندند .اگر در
اي��ن ب��اره اقدامي ص��ورت نگيرد
مجلس رأي به انحالل پس��ت بانك
ميدهد تا مؤسسه شود».
تعام�ل خوب با نمايندگان برگ
برنده وزير
«كار خوب واعظ��ي ،برقرار كردن
تعامل ب��ا نمايندگان مجلس اس��ت.
وي به عنوان وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات با نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي بخصوص با كميسيون صنعت
و معدن ارتباط خوبي دارد كه اين به
معني ارتباط خوب وي با مردم است و
اين ،يك برگ برنده خوب براي وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات محسوب

افزونه آنالين

ميشود».
س��يد ه��ادي حس��يني ،عضو
كميس��يون صنعت و معدن مجلس
ب��ا بي��ان مطلب ف��وق ب��ه «ايران»
ميگوي��د :در دول��ت گذش��ته در
مجموعه وزارتخانه مشكالتي مانند
بحث ادغامها وجود داشت و همين
موضوع آرامش را از وزارتخانه گرفته
بود .يكي از كارهاي خوب و مهمي
كه محمود واعظي وزي��ر ارتباطات
و فناوري اطالع��ات انجام داده اين
است كه در تعامل مجموعه وزارتخانه
آرامش برقرار كرده است.
حس��يني نماينده مردم مازندران،
واعظ��ي را وزير و مديري برنامه محور
دانسته و اظهار ميدارد« :وي با توجيه
معاونت هايش ،كارها و مس��ائل را بر
اساس برنامه محوري و مطابق قانون
پي��ش ميب��رد و در كميس��يون هم
مطاب��ق برنامه و قانون ب��ا نمايندگان
ارتب��اط ميگيرد ،حتي در اس��تانها
برنامه و مس��ائل را با عدالت و انصاف
پيگيري ميكند».
اثرات تثبيت نرخ ارز برفناوری
«ب��ا توجه به اينكه عم��ده واردات
تلفن همراه ،از مبادي غيررس��مي به
صورت قاچاق وارد و ارز عمدتاً از بازار
آزاد تهيه ميش��د ،در دولت گذش��ته
نوسات ارز بازار را خيلي تحتالشعاع
خود ق��رار داده بود ولي ب��ا اقدامهاي
مه��م و بس��يار مفيدي كه از س��وي
دولت تدبیر و امید صورت گرفت ،نرخ
ارز تثبيت شد».
افش��ار فروتن الريجاني ،رئيس
عليماندگاري

نابودي خودکار ايميلها

حتماً براي ش��ما هم پيش آمده که يک ميل
را ناخواس��ته براي فردي فرستادهايد و يا بعد از
ارس��ال يک ايميل از کارخود پشيمان شدهايد.
در اين شرايط ش��ايد تمام آرزويي که ميکنيم
اين است که اتفاقي خارقالعاده رخ دهد و ايميل
ما به فرس��تنده ارسال نش��ود .اگر تا چند سال
پيش نابودي ايميلهاي ناخواسته يک آرزو بود
ام��ا چندي پيش گوگل ب��ا اضافه کردن قابليت
 Undo Sendبه س��رويس پست الکترونيکي
خ��ود يعني جي مي��ل ،اي��ن آرزو را به واقعيت
تبديل کرد .اين قابليت زماني را در اختيار ش��ما
قرار ميهد که براي مث��ال  5تا  30ثانيه بعد از
اينکه ايميل خود را ارسال کرديد اگر از اين کار
منصرف ش��ديد ،ايميل ش��ما به فرستنده مورد
نظرتان ارس��ال نش��ود ،اما اگر اي��ن مدت زمان
برايتان کافي نيس��ت ميتوانيد افزونه Dmail
را روي مرورگر کروم خود نصب کنيد.براس��اس
گزارش سايت  thevergeاين افزونه کروم يک
زمان محدودي را براي دسترسي شخص گيرنده
جهت دريافت پست الکترونيکي تعريف ميکند.
همچنين کارب��ران ميتوانند مح��دوده زماني
مش��خصي را بهمنظور نابود ش��دن خودکار و يا
عدم دسترسي به ايميل پس از يکساعت ،يک

روز و يا يک هفته مشخص کند .امکان استفاده از
امکانات اين افزونه در صورتي که فرد گيرنده هم
از اين افزونه اس��تفاده نکند وجود دارد .در واقع
اين افزونه ايميله��ا را از داخل صندوق ورودي
کاربر دريافتکننده ايميل ،حذف نخواهد کرد و
با استفاده از رمزگذاري و رمزگشايي آن (البته به
درخواس��ت کاربر) پست الکترونيکي را به دست
گيرنده ميرس��اند .کاربراني که افزونه Dmail
روي رايانه خود نصب نکردهاند کليدي با عنوان
« »View Messageرا در ايمي��ل دريافت��ي
خود مش��اهده ميکنند اما اگر اين افزونه روي
مرورگر کاربران باش��د  ،ايميل دريافتي همانند
گذش��ته در جيميل بازخواهد شد .اين افزونه را
ميتوانيد از فروشگاه آنالين کروم دريافت کنيد.

انجم��ن فروش��ندگان س��يمكارت
و گوش��ي تلف��ن هم��راه ب��ا بيان
اين مطلب ب��ه «اي��ران» ميافزايد:
«خوش��بختانه در مدتي كه نرخ ارز
كنترل شد ،ديگر شاهد نوسانات زياد
نرخ ارز نبودي��م و از اين رو ميتوان
گفت مق��داري كاربران نس��بت به
وضعيت ب��ازار و تثبي��ت قيمتها
مطمئن كرد».
رئي��س انجم��ن فروش��ندگان
سيمكارت و گوشي تلفن همراه با بيان
اينك��ه اقدام خ��وب و حمايتي دولت
مرب��وط به بخش آيت��ي درخصوص
معافيته��ا و تس��هيالت در بخ��ش
واردات ب��ود ،ميگوي��د« :ب��ا انجام
مذاكرات هستهاي بازتاب خوبي را در
بازار و تش��كلهاي صنف تلفن همراه
شاهد بوديم از اين رو در انتظار رونق
گرفت��ن بازار تلفن همراه هس��تيم .با
تواف��ق هس��تهاي ش��ركتهاي مادر
و توليدكنن��دگان در عرصه آيتي و
تلفن هم��راه نيز ب��راي ورود به بازار
ايران اع�لام آمادگي كردند تا فعاليت
خ��ود را در قال��ب نمايندگيها آغاز
كنن��د كه اي��ن نيز نوي��د خوبي براي
آينده است».
رئي��س انجم��ن فروش��ندگان
س��يمكارت و گوش��ي تلفن همراه
ب��ه يكي ديگ��ر از دغدغههايش كه
همان��ا نق��ش تش��كلهاي صنفي
در سياس��تگذاريهاي اقتص��ادي و
برنامههاي دولت است ،اشاره كرده
و ميگوي��د« :ارتب��اط تش��كلها با
دولت پيش از اين بس��يار كمرنگ

ب��ود ولي رئي��س جمه��وري چند
ب��ار دراين باره اظه��ار نظر كردند و
نش��ان دادند به اي��ن موضوع توجه
خاص دارند و ميخواهند تا ارتباط
تنگاتنگ��ي بين دولت و تش��كلها
و انجمنه��اي صنفي ك��ه عم ً
ال پل
ارتباط��ي بي��ن بخ��ش خصوصي و
مصرفكنندگان هستند ،برقرار شود
بنابراين اگر اين ارتباط قويتر شود،
اين صنف ميتوان��د تجربههايي را
كه در مدت  12سال به دست آورده
در اختي��ار دولت قرار دهد تا بهتر
تصميمگيري كند».
فروتن الريجان��ي ،همچنين بحث
تعيين تعرفه منطقي واردات را مطرح
ك��رده و ميگوي��د« :مهمترين بخش
در كنت��رل قيمت گوش��يهاي تلفن
همراه ،تعيين تعرف��ه منطقي واردات
اين كاالس��ت كه بايد مناسب با حجم
توليد صورت بگيرد .اگ��ر اين اقدام و
اصالح درباره واردات عملي شود نيازي
ب��ه س��اير اقدامها براي كنت��رل بازار
نخواهد بود».
اتفاق�ی به ن�ام افزايش پهناي
باند
صاب��ر فيض��ي مديرعامل س��ابق
مخابرات معتقد است که تنها بخشي
از ح��وزه ارتباطات و فناوري اطالعات
خوب رشد كرده و آن افزايش پهناي
باند ورود اطالعات به كشور است.
فيض��ي ديگر اق��دام مثبت وزارت
را رقابتي كردن نس��بي بازار از سوي
س��ازمان تنظيم و مقررات دانس��ته و
ميافزاي��د« :در اين زمينه ميتوان به
وزارت نم��ره خوب��ي داد ولي اگر در
نظ��ارت و اجرا بازار را بيش��تر رقابتي
كنند خودبهخود حوزه  ICTرش��د
ميكند».
فيضي اعتق��اد دارد در ابتداي كار
وزير ايدههاي خوبي را در حوزه ICT
مطرح كردند ولي مسيري را كه بايد
براي رسيدن به اهداف ايدهها انتخاب
می كرد ،مسير خوبي نبود.
فيض��ي ميافزاي��د« :در ارتباط با
ش��بكه ملي اطالعات تمام كارهايي
كه در استانها اتفاق افتاده بود ،چند
تا ديتاس��نتر اين ط��رف و آن طرف
نصب كردند در حالي كه ايده شبكه
مل��ي اطالع��ات در اص��ل يك ايده
بس��يار عالي است كه وزير پيشنهاد
داد ام��ا مش��كل اصل��ي اين اس��ت
اهرمهايي كه ميخواه��د اين كار را
انجام دهند همان كس��اني هس��تند
كه  20س��ال اس��ت همين حرفها
را ميزنند ،وزير بازوي اجرايي خوبي
ندارد.
وزير در بخشهايي كه ميتوانست
از ناظ��ران و ب��ازوان اجرايي خوب و
جوان اس��تفاده كند ،نكرد .اقدامهاي
خوب��ي را ابتداي كار انجام دادند ولي
نميدانم چرا عقيم ماند .البته بايد گفت
كارشناسان و مسئوالن زيرساخت هم
كم لطفي كردند».
به هرحال با همه فراز و نشيبهاي
به وجود آمده در اين دوسال سپري
شده از مجموع اظهارات كارشناسان
برمی آی��د ک��ه وزارت ارتباط��ات و
فن��اوري اطالع��ات در كارنامه خود
نم��ره قبولي كس��ب كرده اس��ت و
آهن��گ حرک��ت اي��ن وزارتخانه در
مسير توسعه رو به جلو است.

تاپ اپ

ماهرخچنگيز

آموزش اکسل براي کارمندان

نرمافزاره��اي  Microsoft Officeيک��ي
از بس��تههاي نرمافزاري کاربردي اس��ت که اين
روزها اف��راد مختلفي از آن اس��تفاده ميکنند.
نرمافزاره��اي اين مجموعه ح��اال انجام کارهاي
اداري بسياري از سازمانها را آسان کرده است.
ازجمل��ه نرمافزاره��اي Microsoft Office
که بيش��تر از همه در س��ازمانها و شرکتهاي
مختل��ف مورد اس��تفاده قرار ميگي��رد word
و  excelاس��ت .يادگيري کار با  wordبس��يار
آس��ان اس��ت و نياز به آموزش چندان��ي ندارد.
اما بس��ياري از کارمندان شرکتها و سازمانها
هنگام کار با نرمافزار  excelبا مشکالتي همراه
ميش��وند .اگر ش��ما هم جزو اين افراد هستيد
ميتوانيد از اپليکيشن آموزش اکسل ()Excel

اس��تفاده کنيد .اين اپليکيش��ن به زبان فارسي
است و مخصوص کارمنداني است که سازمانها
ي��ا شرکتهايش��ان از  excelنس��خه 2007
استفاده ميکنند .سازندگان اين اپ در واکنش
به اينکه چرا به جاي آموزش نس��خههاي جديد
 ،excelنس��خه قديم��ي اين نرماف��زار آموزش
داده ميشود ،اعالم کردهاند که براساس بررسي
که انجا م دادهاند هنوز بس��ياري از سازمانها از
نسخه  2007اکسل براي انجام امور کاري خود
استفاده ميکنند .در اين اپ مراحل مختلف کار
با نرمافزار اکس��ل به سادگي و به کمک تصاوير
به کاربران آموزش داده ش��ده است .اين آموزش
قدم به قدم باعث ميشود که شما براحتي و تنها
در خان��ه به کار با اين نرمافزار کاربردي مس��لط
شويد .در واقع اين اپ ،کتاب آموزشي را در خود
جاي داده اس��ت که به صورت مرحله به مرحله
ابزارهاي مورد اس��تفاده در نرمافزار اکسل را به
کارب��ران معرفي و در مرحله بعد کاربرد و نحوه
استفاده از ابزارها را به آنها آموزش ميدهد .اين
مجموعه س��اده و کم حجم به صورت رايگان در
اختيار کاربران سيستم عامل اندرويد قرار گرفته
است .اين اپ در رده  10اپليکيشن برتر سايت
کافه بازار جاي گرفته است.
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مديريت شايسته ساالرانه در حوزه فضاي مجازي

س��ازمانهاي صنفي و تشكلهاي
تخصص��ي ح��وزه فضاي مج��ازي در
نشس��تي در مركز ملي فضاي مجازي
به بررسي موارد مربوط به اين حوزه در
دوران بعد از تحريم پرداختند.
ب��ه گ��زارش «اي��ران» ،رؤس��اي
سازمانهاي صنفي و نمايندگان بخش
خصوصي موارد و دغدغههاي خود را درباره سادهسازي قوانين و مقررات ،حمايت
از بخش خصوصي ،مشكالت و موانعي كه در راه توليدكنندگان محتوا و نرم افزار
وجود دارد و شناختن آنها توسط س��ازمانهاي دولتي به عنوان ارائه دهندگان
خدمات و نه توليد كننده ،مطرح كردند.
محمد حس��ن انتظاري دبير شوراي عالي فضاي مجازي در رابطه با مباحث
مطرح شده گفت :مركز ملي فضاي مجازي كشور مشكالت و موانع اعالم شده
را بررس��ي و در قالب برنامههاي مختلف به ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور
جهت تصويب نهايي پيش��نهاد خواهد كرد و همچنين براي عملياتي شدن آن
در دس��تگاههاي مربوطه تقسيم كار ملي انجام خواهيم داد .همچنين گزارشي
از مباحث مطرح شده براي رياست محترم جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و
اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي ارسال خواهد شد .انتظاري با اشاره به اهميت
مديريت شايسته ساالرانه در حوزه فضاي مجازي و به كارگيري صحيح نيروهاي
انساني متخصص در اين حوزه اظهار داشت :مهندسان فارغ التحصيل دانشگاهها
در حوزه فضاي مجازي در ايران با كشورهاي بزرگ تقريباً برابر است كه بايد از
اين ظرفيت در كشور استفاده كرد.

فرهنگسازي نياز دوران پساتحريم

«باي��د در ح��وزه فض��اي مجازي
فرهنگ سازي و گفتمانسازي مناسب
انجام ش��ود تا نيازهاي موجود در اين
بخش تبديل ب��ه يك مطالبه عمومي
شود».
به گ��زارش «اي��ران» ،محمدعلي
فرقاني مشاور رئيس مركز ملي فضاي
مجازي كش��ور گفت :پس از تحريمها ما با فرصتهايي روبهرو خواهيم شد كه
اگر از آنها استفاده نشود تبديل به چالش خواهند شد و بهطور قطع توسعه در
اين حوزه در س��الهاي آتي اتفاق ميافتد اما اينكه جهت آن به كدام س��مت
باشد نياز به برنامهريزي ،همفكري و مشاركت بخش خصوصي دارد .وي تأكيد
كرد :همه ما به دنبال اجراي اقتصاد مقاومتي و توسعه كشور هستيم و توسعه
چيزي نيس��ت كه بتوان از بيرون به يك كش��ور تزريق كرد بنابراين تشكلها
و خصوص��اً بخش خصوصي در اين زمينه ميتوانند كم��ك زيادي به دولت و
حاكميت كنند.

آن سوي خبر

حمله هكرها با استفاده از ويندوز 10

محققان امنيتي درباره بروز موجي
از نامههاي جعلي و ساختگي با عنوان
نسخه قانوني ويندوز  10هشدار دادند.
گويا ش��ماري از هكرها با سوءاستفاده
از اشتياق كاربران براي نصب محصول
جديد مايكروس��افت ،اقدام به ارس��ال
هرزنامههاي��ي با مضم��ون آپگريد به
ويندوز  10كردهاند.
به گزارش ايرنا اين هرزنامهها حاوي پيوس��تهاي مخفي خطرناكي براي به
دست گرفتن كنترل رايانه كاربر و سوءاستفاده از اطالعات وي هستند .در واقع
پيوست مزبور يك به اصطالح برنامه باج افزار ( )ransomwareاست كه پس
از اجرا تمام اطالعات رايانه را قفل ميكند و براي آزادسازي آنها درخواست پول
ميكند .به گفته پژوهشگران مؤسسه امنيتي  Cisco Systemsاين ايميلها
طوري طراحي ش��دهاند كه ش��بيه يك اعالم ارتقاي سيس��تم عامل از س��وي
كمپاني مايكروسافت باشند .اما با دقت در انشاي متن و غلطهاي نشانهگذاري
ميتوان به جعلي بودن آنها پي برد .مس��ئوالن مايكروس��افت در خصوص اين
رويداد ،اظهار كردند :س��از وكار آپديت مايكروس��افت به صاحب ويندوز داخل
خ��ود صفحه برنامه اطالع ميدهد و از طريق ايميل اين روال صورت نميگيرد.
گفتني اس��ت  Windows 10جديدترين نسخه سيستم عاملهاي دسكتاپي
مايكروس��افت از تاريخ  7مرداد به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار گرفته
اس��ت و كاربران ويندوز  ۷و ويندوز  ۸بدون پرداخت هزينه ميتوانند سيس��تم
خود را به روزرساني كنند.

اپل غول خودروسازي ميشود

تحليلگران ميگويند شركت اپل با
در اختيار داشتن پول و مشتري كافي
در صورت ورود به صنعت خودروسازي
به يك غول در اين عرصه بدل خواهد
شد بنابراين ،اين شركت بايد در بخش
توليد ،فروش و خدمات يك ش��ريك
بزرگ پيدا كند.
به گزارش ايسنا ،اريك نوبل  -رئيس شركت مشاور خودروسازي «كارلب» در
كاليفرنيا ميگويد :شركت اپل با در اختيار داشتن  202ميليارد و  800ميليون
دالر پول نقد منابع مالي كافي براي ورود مس��تقل به صنعت خودروس��ازي را
دارد.
اگر اپل تصميم به ورود به صنعت خودروسازي بگيرد منطقي است كه براي
دريافت كمك در بخش توليد صنعتي ،خردهفروش��ي و خدمات پس از فروش
يك شريك پيدا كند چرا كه تقاضا براي چنين خودرويي بسيار باال خواهد بود.
هيچ برآوردي براي ميزان فروش احتمالي خودرو اپل وجود ندارد اما اين برند
و محصوالتش طرفداران بس��ياري در جهان دارد بنابراين حتي اگر يك درصد
از مشتريان ساالنه آيفون تصميم به خريد خودرو بگيرند ساالنه به يك ميليون
و  690هزار خودرو احتياج خواهد بود كه بيش��تر از ميزان فروش  434هزاري
جگوار و لندرور در سال گذشته خواهد بود .حتي گروه بيام سال گذشته حدود
دو ميليون خودرو توليد كرد.

نوبرانه

عينك گوگل خاص محيط كار در راه بازار

گ��وگل از عرضه نس��ل جديدي از
عينكهاي خود ب��ا نام «عينكي براي
محي��ط كار» خبر داده ك��ه ميتواند
در محيطه��اي اداري و كاري بس��يار
سودمند باشد.
به گزارش مهر ،اين عينك جديد از
قابليتهاي ظاهري متفاوتي برخوردار
است كه از ميان آنها ميتوان به مواردي مانند ضد آب بودن ،تا شدن و همينطور
محكمتر بودن نس��بت به مدل پيش��ين اشاره كرد كه نس��خه جديد را تبديل
به عينكي متفاوت براي محيطهاي كاري ميكند .اين عينك با وجود داش��تن
صفحه نمايش��ي بزرگتر ،از عمر باتري كمتري برخوردار ش��ده تا بتواند تجربه
متفاوتي در اختيار كاربرانش قرار دهد .مش��خصات اعالم ش��ده در حالي است
كه عينك گوگل به جاي فريم با يك لوال جايگزين ش��ده تا از قابليت اتصال به
عينكهاي ديگر نيز برخوردار باشد.
عينك كاري گوگل گلس به يك بس��ته باتري و لنز متفاوت تجهيز ش��ده تا
كاربران بتوانند ديدي باالتر از حالت عادي داشته باشند.
گفتني است قيمت اين عينك حدود  ۱۵۰۰دالر اعالم شده است.

