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فناورانه

بهینه سازی مصرف با خانه هوشمند

اگر دوست دارید خانهای کوچک داشته باشید ،بهتر است این خانه ،هوشمند باشد
چرا که شرکت آلمانی  LTG Lofts to Goمیتواند این آرزوی شما را برآورده کند.
به گزارش دیجیتال ترندز ،این خانهها که  Coodo ۶۴نام دارند ،در مجموع  ۱۸.۵متر
مربع مسـ ــاحت دارند ولی طراحی آنها آینده نگرانه و متفاوت با خانههای امروزی
اسـ ــت .تقریباً تمامی وسـ ــایل برقی موجود در این خانهها به یک سیستم هوشمند
بیسـ ــیم متصل میشوند و مالک خانه میتواند ابزار و وسـ ــایل یاد شده را از طریق
گوشییاتبلتخودمدیریتکند.اینخانههاهمچنینمجهزبهدوربین،حسگرهای
حرکتی ،حسگرهای دما ،پنجره و ابزار شناسایی دود هستند .ساکنان این منازل برای
روشـ ــن و خاموش کردن چراغها هم باید از گوشـ ــی یا تبلت خود استفاده کنند .لذا
این خانه به هیچ سیم کشی نیاز ندارد چون همه چیز در آن به طور بیسیم صورت
میگیرد.بهینهسـ ــازی مصرف انـ ــرژی از جمله دیگر ویژگیهای این خانه هاسـ ــت.
تمامی مصالح مورد استفاده برای ساخت خانههای یادشده از جنس مواد بازیافتی
اسـ ــت و این مواد به خوبی از اتالف انرژی جلوگیری کرده و هزینه گرم و سـ ــرد کردن
منزل را کاهش میدهند.خانه یاد شده مثل یک پازل طراحی شده و براحتی میتوان
قطعات آن را جدا کرده و در نقطه دیگری سرهم و برپا کرد.این خانهها از مدلهای
طراحی متنوعی برخوردارند که برای زندگی در قالب مسکن شخصی یا محل کار یا
حتی یکمحیط تفریحیوورزشیمانندسونامناسبهستند.
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مخالفت وزارت ارتباطات با طرح پیشــنهادی وزارت بهداشت به مجلس جواب داد

سال آینده «اینترنت »گران نمی شود
سوسن صادقی

«طرح افزایش تعرفه اینترنت به منظور
کمـــک به بخشهـــای مختلفـــی مانند
بهداشـــت و درمان درمجلس شـــورای
اســـامی مورد تأیید نمایندگان مجلس
شـــورای اســـامی قرار نگرفت و رد شد.
ایـــن موضوع در بنـــد الحاقی تبصره ۱۸
برنامه بودجه ســـال  ۱۳۹۶اشـــاره شده
بود که در نشست علنی مجلس شورای
اســـامی مـــورد بررســـی قـــرار گرفت و
نمایندگان با تـــاش وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با اجرای آن مخالفت
کرده و بر حذف این بنـــد رأی دادند .در
این راستا محمود واعظی وزیر ارتباطات
و فنـــاوری اطالعـــات ضمـــن تشـــکر از
نمایندگان مجلـــس در مخالفت با این
مصوبه گفـــت :خوشـــبختانه مخالفت
وزارت ارتباطات و فنـــاوری اطالعات با
طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور
کمک بـــه ســـایر بخشها ،مـــورد تأیید
نمایندگان قـــرار گرفت و ایـــن طرح در
مجلس رد شد».
ëëافزایــــــــش  8هـــزار تومانــــــــی
قیمت اینترنت به ازای هر گیگابایت
در پـــی مطـــرح شـــدن این طـــرح از
سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشـــکی در مجلس شـــورای اســـامی
روزنامـــه ایران به ســـراغ مرتضی براری
معاون حقوقی ،امـــور دولت و مجلس
وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات
و رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته
ارتباطات کمیســـیون صنعـــت ،معدن
و تجـــارت رفته تـــا دربـــاره علت مطرح
شدن این طرح و تبعات منفی آن جویا
شـــود.مرتضی براری معـــاون حقوقی،
امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در پاسخ به این سؤال
که اگر مجلس شـــورای اســـامی به این
طـــرح رأی مثبت میداد چـــه اتفاقاتی
رقم میخورد؟ به «ایران» گفت :اگر این
طرح تصویب میشـــد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعـــات موظف بود به ازای
فـــروش هر مگابیت اینترنـــت ،مبلغ ۱۰
ریـــال از شـــرکتهای فروشـــنده اخـــذ و
به حســـاب درآمـــد اختصاصـــی وزارت
بهداشـــت ،درمـــان و آموزش پزشـــکی
نزد خزان ه داری کلکشـــور واریز میکرد
تا برای اجـــرای طرح پزشـــک خانواده،
پیشگیری و پوشـــش کامل درمان افراد

اپل به دنبال انقالبی در تلویزیون

آن سوی
بنابر گزارشهای تازه ،اپل برنامـــه دارد تا Apple TV
خبر
جدیدی را به همراه پشـــتیبانی از محتوای  ۴Kبه بازار
عرضه کند.به گزارش خبرگزاری ها ،احتمال دارد اپل
ل جاری میالدی به بازار
نسل پنجم اپل تی وی را درسا 
عرضه کند که رنگهایی شادابتر را با خود به همراه
میآورد؛ بهبود رنگها ،ارتباطی مســـتقیم با «دامنه داینامیک باال» یا «»HDR
دارد ،قابلیتی که امروزه در بسیاری از تلویزیونهای  ۴Kمورد استفاده قرار گرفته
و محبوبیت زیـــادی دارد.با توجه به گزارشهای قبلی ،اپل ابتدا میخواســـت از
ست تاپ باکس فعلی خود برای استریم زنده شبکههای تلویزیونی استفاده کند.
بعدها تصمیم داشـــت تا با قرار دادن کنترلر در جعبه دستگاه ،با پلی استیشن
سونی و اکس باکس مایکروسافت وارد رقابت شود .در مجموع ،اپل برنامههایی
بـــزرگ و جاه طلبانه برای ســـت تـــاپ باکس اپل تی وی داشـــته اســـت ،اما این
برنامهها هیچ گاه قادر به فراهمآوری حاشـــیه ســـود مد نظر اپل نبودند.گفتنی
اســـت که اپل اخیراً تیموتی توئردهال ،مدیر پیشین واحد  Fire TVآمازون را نیز
به استخدام خود در آورده و از این جهت ،بعید نیست که کماکان به دنبال عرضه
نسلی دیگر از اپل تی وی باشد.

نیز فشـــار وارد میکـــرد .درحقیقت این
افزایش قیمت یک هزینه مضاعفی بر
مردم ،دستگاهها ،دانشگاهها و ...تحمیل
میکرد که بخصوص دستگاههای منابع
مالی هم بـــرای پرداخت ایـــن افزایش
قیمت را ندارند.
معاون حقوقـــی وزارت ارتباطات در
ادامـــه به بحث کســـب و کارهـــای نوین
اشاره کرد و افزود :به خاطر رونق گرفتن
کســـب و کارهـــا دولت ســـه بـــار قیمت
اینترنت را کاهش داده اســـت تا افراد را
به ایجاد کســـب و کارهـــای نوین ،تولید
محتـــوا ،تولیـــد خدمـــات و ســـرویسها
تشـــویق کند .دولت در پـــی تغییر مدل
فروش اینترنت اســـت بنابراین اگر این
مصوبه تصویب میشـــد به تغییر مدل
وزارت ارتباطات ضربه وارد میکرد.
ëëناهماهنگـــی وزارت بهداشـــت بـــا
دولت
مرتضـــی بـــراری معـــاون حقوقی و
امـــور دولت وزارت ارتباطـــات و فناوری

اطالعات در پاســـخ به این ســـؤال که آیا
نیاز بود کـــه وزارت بهداشـــت ،درمان و
آموزش پزشـــکی پیـــش از ارائه طرح به
مجلس بـــا وزارت ارتباطـــات و فناوری
اطالعات هماهنـــگ میکرد به «ایران»
گفـــت :دولت بـــه دســـتگاههای اجرایی
ابـــاغ و تأکید کـــرده که از ارائـــه الیحه یا
طرحـــی بـــدون هماهنگی بـــا دولت به
مجلس پرهیز کنند.
بـــه عبارتی بارها تأکید شـــده اســـت
وقتـــی قـــرار اســـت طرحی بـــه مجلس
ارائه شـــود بایـــد نمایندههـــای حقوقی
دســـتگاهها در جریان باشـــند .از ســـوی
دیگر نباید پیشـــنهادهایی که با تصمیم
دولت مغایرت و تضاد دارد به مجلس
ارائه شـــود بنابراین هر دســـتگاه اجرایی
که میخواهد پیشـــنهادی برای ارائه به
مجلس بدهد نیاز اســـت بـــا هماهنگی
دولت باشد.
معاون حقوقـــی وزارت ارتباطات در
پاسخ به این ســـؤال که گفته میشود به

میترا جلیلی

قاب
فناوري

یک کمپانی نروژی با نـــام  No Isolationبرای
کمـــک به کودکان بیمـــار ،روبـــات  AV1را طراحی
کرده که بســـیار مورد توجه قرار گرفته است .وقتی
کودک بیمار میشـــود و نمیتواند به مدرسه برود
عالوه بر عقب ماندن از درسها ،بســـیار بهانه گیر
میشـــود و والدین را به دردســـر میاندازد اما این
روبات میتواند بســـیاری از مشـــکالت را حل کند.
روبـــات  AV1کـــه اکنون در نـــروژ و ســـوئد در حال
اســـتفاده اســـت ،ســـر و بدنی مشـــخص دارد و به
دوربین ،میکروفون و اســـپیکر داخلی مجهز است
و کـــودک میتوانـــد از درون خانه ،کالس ،معلم و
همکالسیهای خود را ببیند و با آنها ارتباط بگیرد.
این روبات درون کالس قرار میگیرد و هر گاه کودک بخواهد با مدرسه ارتباط بگیرد چشمهای روبات روشن میشود و معلم با وی ارتباط
میگیرد .کودک حتی میتواند برای پاسخ دادن به سؤاالت معلم دستش را باال ببرد که با روشن شدن یک چراغ سیگنال روی سر روبات،
همه متوجه وی میشـــوند .این روبات همچنین میتواند به آســـانی سر خود را باال و پایین ببرد یا بچرخاند تا کودک همه زوایای کالس را
ببیند .کودک میتواند این روبات را از راه دور توسط اپلیکیشن تلفن همراه یا تبلت و از طریق وای فای یا شبکه  4G/3G/2Gکنترل کند و
حتی در زنگ تفریح همراه با دوستانش به حیاط مدرسه برود .در حال حاضر  120روبات  AV1در نروژ در حال استفاده است و قرار شده
که در ماه آینده میالدی هم در دانمارک و هلند مورد اســـتفاده قرار بگیرد .البته هنوز زمان مشـــخصی برای ورود این روبات به بازارهای
جهان اعالم نشده ولی گفته میشود این فناوری میتواند به کودکان سرطانی که مدت زیادی تحت درمان هستند کمک زیادی کند.

سرویس اشتراک کاردستی
کلیک
علی ماندگاری

اگـــر بـــه درســـت کـــردن کاردســـتی
عالقه مندیـــد و دوســـت دارید وســـایل
خالقانه خلق کنید میتوانید به سرویس
«کاردستی» ســـر بزنید و از آن ایدههای
جالب و جدیدی بگیرید .در این سایت
هم میتوانید از ســـاختههای دست ساز
دیگـــران ایـــده بگیرید و کارهـــای جدید
خلـــق کنیـــد و هـــم میتوانیـــد کارهای
دستســـاز خود را با دیگران به اشتراک
بگذارید .کارهای دســـتی قـــرار گرفته در
این ســـرویس بســـیار متنوع اســـت و در
دســـته بندیهای گوناگونی مانند خانه،

فنی و تکنولوژی ،الکترونیک و کامپیوتر،
غذا و آشـــپزی ،هنـــر ،بازی و ســـرگرمی
دیده میشود .با انتخاب هر گزینه شما
بـــه زیرمجموعـــه متفاوتـــی از کارهـــای
دستی در آن حوزه راهنمایی میشوید.
برای مثال اگر بخش فنی و تکنولوژی را
انتخاب کنید خواهید دید که با ابزارهای
ســـاده الکترونیکی اطرافتـــان میتوانید
چه ابزارهـــای جالبی خلق کنید .تمامی
مراحل ســـاخت یک ابـــزار نیز به کمک
تصاویر مرحله بـــه مرحله توضیح داده
شده اســـت .بهعنوان فردی که صاحب
ایده هستید کار خود را از سه راه میتوانید
با کاربران این سایت به اشتراک بگذارید.
نخســـتین راه «راهنمای سریع و آسان»
اســـت .در ایـــن راه ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ از
اثر خود یا مراحل ســـاخت آن و هر آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ مـــی ﺧﻮاﻫﻴﺪ ثبت کرده و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک

نوعی ارتباط وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات کشور با کمیسیونهای مجلس
کمرنگ شده است ،گفت :خیر ارتباطات
ما با مجلس کمرنگ نشـــده اســـت چرا
کـــه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
بیشـــترین تعامل چه در دوره قبل و چه
در این دوره را با مجلس شورای اسالمی
دارد و پرســـش از معاونت امور مجلس
و پاســـخ آنها میتواند حـــرف مرا تأیید
کنـــد و گویای این ادعا باشـــد کـــه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ارتباط قوی
با مجلس دارد .در این دوره نیز نماینده
وزارت ارتباطات بیشـــترین حضور را در
صحن علنی مجلس شـــورای اســـامی
دارد و حتـــی بـــه تازگی به ما پیشـــنهاد
شـــده اســـت که نماینده حقوقی وزارت
ارتباطات در جمع کمیســـیون اشتغال
به اســـتانها ســـفر کنـــد و حتـــی وزارت
ارتباطات جلسات جدی با فراکسیونها
و کمیسیونها دارد تا به مشکالت کسب
و کارهای نوپا و اینترنتی رسیدگی شود.

ëëمختل شدن برنامه توسعه ششم
رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته
ارتباطات کمیســـیون صنعـــت ،معدن
و تجارت مجلس شـــورای اســـامی نیز
دربـــاره رد طرح گـــران شـــدن اینترنت
به «ایـــران» گفـــت :اگـــر ایـــن مصوبـــه
مورد تصویب نماینـــدگان مجلس قرار
میگرفـــت ،برنامههایـــی کـــه در برنامه
توســـعه ششـــم که شـــامل برخورداری
 80درصد روســـتاهای کشور از اینترنت،
رونـــق فضـــای کســـب و کارهـــا ،تجارت
الکترونیکـــی ،دولت الکترونیکی و ...بود
مختل میشد.
ســـبحانی فـــر افـــزود :دســـتگاههای
اجرایی وقتی فکـــر میکنند میتوانند با
تکیه بر قانون بخشی از هزینههای خود
را از دیگر بخشها خلق کنند طرحهایی
را ارائه میدهنـــد بنابراین از آنجایی که
بخش ارتباطات و بخصـــوص اینترنت
درآمدزا اســـت برخی میخواهند برای
تأمین بخشـــی از هزینهها از این بخش
کمک بگیرند.
وی بـــا بیـــان اینکه افزایـــش قیمت
اینترنت با برنامههـــای دولت در تضاد
اســـت ،گفت :نمایندگان مجلس با این
طـــرح مخالفت کردنـــد چرا کـــه مردم
امـــروزه تمـــام کارهای خـــود را از طریق
اینترنـــت انجـــام میدهنـــد .اینترنـــت
وارد ســـبد خانوار مردم شده است .اکثر
خریدهـــا ماننـــد بلیتهای ســـفری و...
بخصـــوص در شهرســـتانها از طریـــق
اینترنت صورت میگیرد و گران شـــدن
آن تبعات بسیار منفی در بردارد چرا که
مردم باید چندین برابر قبل هزینه کنند
که به تبع آن هزینههای سبد خانوار هم
باال میرود.
نماینده مردم ســـبزوار در پاســـخ به
ایـــن ســـؤال که چـــرا وزارت بهداشـــت ،
درمان و آموزش پزشـــکی دســـت روی
کســـب درآمد بـــرای اجـــرای طرحهای
خودگذاشـــته اســـت ،گفـــت :وزارت
بهداشـــت معتقد اســـت از ایـــن طریق
میتوان بهداشـــت روان را بـــرای مردم
به ارمغـــان آورد درصورتی که این گونه
نیســـت و مردم با اســـتفاده از اینترنت و
انجام کارهای خود از این طریق به حل
بسیاری از مشکالت از جمله ترافیک و...
و مهم تر اینکه به فضای روانی جامعه
کمک میکند.

«ایمیل» جایگزینی دارد؟

theverge

نســـل جدید خدمات تلفن همراه یعنی نســـل پنجم ســـرویسهای مخابراتی
امســـال در امریکا و انگلیس در دســـترس خواهد بود.به گـــزارش خبرگزاریها،
دو شـــرکت سامســـونگ و  Arqivaآزمایش خدمات نسل پنجم تلفن همراه در
انگلیس را در نیمه دوم سال  2017آغاز خواهند کرد.این دو شرکت هماکنون در
حال آزمایش خدمات مذکور در بخشهایی از شهر لندن هستند و انتظار میرود
فناوری مذکور در سال  2020جایگزین فناوری فیبرنوری شود.با ارائه این خدمات
دسترسی به اینترنت همراه با سرعت چندصد مگابیت در ثانیه هم ممکن شده
و زمینه برای ارائه تعداد انبوهی از خدمات تفریحی ،چندرســـانهای ،تجاری و...
فراهم خواهد شـــد.مقامهای انگلیســـی ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه
را یکی از پایههای حرکت به ســـمت اقتصاد دانش محور در دهه آینده میالدی
میدانند و دولت این کشور قصد دارد انگلیس را به برترین کشور جهان در زمینه
ارائه خدمات مخابراتی نسل پنجم مبدل کند .سرمایهگذاری انجام شده در این
زمینه در این کشور تا به حال  1.25میلیارد دالر بوده است.

نیم نگاه

ëëتمام اپراتورها بســـته هـــای اینترنتی خود را به ازای هـــر یک گیگابایت بین یک هـــزار و 500تا3هزار
تومان می فروشـــند بنابراین با تصویب این طرح ،قیمت اینترنت  6برابـــر افزایش می یافت یعنی
هزینه اینترنتسبدخانوار6برابرمیشد
ëëبه خاطر رونق گرفتن کسب و کارها دولت ســـه بار قیمت اینترنت را کاهش داده است تا افراد
را به ایجاد کســـب و کارهای نوین ،تولید محتوا  ،تولید خدمات و ســـرویس ها تشویق کند .دولت
در پی تغییر مدل فروش اینترنت اســـت بنابراین اگر این مصوبه تصویب می شـــد به تغییر مدل
وزارت ارتباطات ضربه وارد می کرد
ëëاگر این مصوبه مـــورد تصویب نمایندگان مجلس قـــرار می گرفت ،برنامه هایـــی که در برنامه
توسعه ششم که شـــامل برخورداری  80درصد روســـتاهای کشـــور از اینترنت ،رونق فضای کسب
و کار ها ،تجارت الکترونیکی  ،دولت الکترونیکی و  ...بود مختل می شد

روباتی برای کودکان بیمار

نوبرانه

نسل پنجم موبایل در راه امریکا و انگلیس

ساکن در روســـتاها و شهرهای دارای ۵۰
ن تر و جامعه
هزار نفر جمعیـــت و پایی 
عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات
بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی
و کمـــک بـــه هزینـــه درمـــان بیمـــاران
تحـــت پوشـــش نهادهـــای حمایتـــی یا
صعبالعالج هزینه شود.
مرتضی بـــراری افـــزود :بـــه عبارتی
قـــرار بـــود بـــه ازای هر یـــک مگابیت 10
ریال به وزارت بهداشـــت پرداخت شود
و از آنجایـــی کـــه در کشـــور اینترنـــت به
صورت گیگابایت به فروش میرســـد و
هر مگابایت  8مگابیت است ،پس یک
مگابایت  80ریال میشود .از سوی دیگر
هر گیگابایت هم  1024مگابایت اســـت
حال اگر  1024مگابایت را در  8مگابیت
ضرب کنیم ،هـــر گیگابایـــت بیش از 8
هزار تومان افزایش مییابد.
براری بـــا بیان اینکه تمـــام اپراتورها
بســـتههای اینترنتی خود را بـــه ازای هر
یـــک گیگابایـــت بین یـــک هـــزار و 500
تـــا 3هـــزار تومـــان میفروشـــند ،افزود:
بنابرایـــن با تصویب ایـــن طرح ،قیمت
اینترنـــت  6برابـــر افزایـــش مییافـــت
یعنی هزینه اینترنت سبد خانوار  6برابر
میشد.
معـــاون حقوقـــی وزارت ارتباطـــات
و فنـــاوری اطالعات با اشـــاره بـــه اینکه
بسیاری از دستگاهها برای تأمین منابع
مالی خـــود دنبال جـــذب و خلق منابع
درآمـــدی از بخشهـــای دیگر هســـتند،
گفـــت :برخـــی دســـتگاههای اجرایـــی
پیشنهادهای خود را به کمیسیون تلفیق
بـــرای جـــذب درآمد ارائـــه میدهند که
وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی نیـــز ایـــن کار را انجـــام داده و
کمیسیون تلفیق نیز آن را تصویب کرده
است.
ëëتحمیل هزینـــه  6برابـــری اینترنت
به مردم
مرتضی بـــراری بـــا بیان اینکـــه این
افزایش قیمت خـــاف اصل  53قانون
اساســـی اســـت به«ایران» ،گفت :اکنون
دیگر اینترنـــت جزو ســـبدخانوار مردم
شده است و نه تنها گران شدن آن فشار
زیادی بـــه مردم و کســـب و کارهـــا وارد
میکرد ،بلکه این مســـأله بر بســـیاری از
دستگاههای اجرایی کشـــور ،دانشگاهها
و ...کـــه از اینترنـــت اســـتفاده میکننـــد
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معاون سـ ــازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به
تذکر بـ ــه اپراتورهـ ــای تلفن همراه بـ ــرای حل معضل
پیامکهایتبلیغاتیکهبرایمشترکانارسالمیشود،
گفت :بزودی این مشکل حل میشود.به گزارش مهر،
حسین فالح جوشـ ــقانی در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای
ناخواسـ ــته  ۸۰۰و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی
و ارزش افزوده اظهار داشت :موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعالسازی
و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای تلفن همراه با هدف
حل مشـ ــکالت فعلی در این خصوص تأکید شـ ــده اسـ ــت.وی با بیـ ــان اینکه برای
تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته به برخی
اپراتورهای تلفن همراه تذکر داده شـ ــده اسـ ــت ،افزود :هماکنـ ــون دو اپراتور برای
مدیریت محتوایی که از سـ ــوی این پیامکها به مشترکان ارسال میشود ،سامانه
متمرکـ ــز را راهاندازی کردهاند و یک اپراتور نیز تا  ۱۵اسـ ــفندماه زمـ ــان دارد که این
سـ ــامانه را راهانـ ــدازی کند.معاون نظارت رگوالتوری با اشـ ــاره بـ ــه اینکه با متمرکز
شدن فعالسـ ــازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل،
همه چیز تحت مدیریت اپراتور در میآید ،اظهار امیدواری کرد مشـ ــکل دریافت
پیامکهای ناخواسـ ــته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشـ ــترکان همچنان با آن
درگیر هستند ،پس از تاریخ  ۱۵اسفندماه به صورت کلی حل شود.فالح جوشقانی
همچنیـ ــن در مـ ــورد تعیین تکلیف پیامکهـ ــای تبلیغاتی که با سـ ــیم کارتهای
شـ ــخصی ارسـ ــال میشـ ــوند نیز گفت :در حال تدوین قوانین و مقررات الزم برای
برخورد با این سـ ــیم کارتها هسـ ــتیم و بزودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات ،مصوب میکنیم.وی با اشـ ــاره به اجرای فاز آزمایشـ ــی برخورد
با ارسالکنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی ،اضافه کرد :در
این فاز براساس فرمولهای مدنظر ،فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره
حجم عظیمی پیامک ارسـ ــال میکردند اسـ ــکن کردیم و مشخص شد که برخی
سـ ــیم کارتها فقط پیامک ارسـ ــال میکنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمهای
ندارند.معاون سـ ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت :برآوردها نشان
داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کار گرفته شده است
و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشـ ــخصی برای سـ ــلب امتیاز این سیم کارتها
نداریم ،در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.

فنـــــاوری
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بگذارید ،به همین ســـادگی .دومین راه
«راهنمـــای قدم به قدم» اســـت .در این
روش اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ از اﻳﺪه
ﭘﺮدازی ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ همـــراه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
هـــر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم توضیـــح دهید ﺗﺎ
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را بســـازند.
اما سومین راه «آموزش تصویری» است.
در این روش نیز ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزشی ﭼﮕﻮﻧگی

ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ســـرویسهای
اﺷﺘﺮاک وﻳﺪﺋﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات ﻗﺮار داده
و ﻛﺪ آن را در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار دهیـــد .بـــرای
اســـتفاده از امکانات این ســـرویس باید
حتمـــاً در آن عضو شـــوید .البته مرحله
ثبتنام هم بســـیار ســـاده است و وقت
شما را نخواهد گرفت .پس برای شروع
به  www. kardasti.netسر بزنید.

کاربرانی که با اسپم ،فیشینگ و ویروسها دست و پنجه نرم
روی وب
میکنند ممکن اسـ ــت تصور کنند ایمیل دیگر متناسـ ــب با
هدفشان نیست ،اما چه چیزی میتواند برای استفاده افراد
جایگزینایمیلباشد؟
به گزارش ایسنا ،مانند بسـ ــیاری افراد دیگر ،همه ما ممکن
اسـ ــت از ایمیل اسـ ــتفاده روزانه داشته باشـ ــیم ،اما در حال حاضر خطرات ناشی از
ویروسها ،تروجانها ،حمالت فیشینگ ،اسپم و غیره ،ما را تهدید می کند.
یکی از مشکالت ،شناسایی نادرسـ ــت ایمیلها بهعنوان اسپم است .گاهی ممکن
استپوشهاسپمخودرادرطولهفتهبررسیکنیدوببینیدبخشامنیتییاهوبرخی
از ایمیلهای شـ ــما را بهعنوان اسـ ــپم در نظر گرفته و آنها را در پوشه اسپم قرار داده
است.حتی ممکن است ایمیلهایی از برخی از مخاطبانتان که سالهاست با آنها
تبادل ایمیل میکنید ،در این پوشـ ــه قرار گرفته باشد .این موضوع میتواند موجب
مشـ ــکالت زیادی شود و گاهی باید برای اطمینان حاصل کردن از اینکه ایمیل شما
به مخاطب مورد نظرتان ارسال شده یا نه ،از راههای دیگری مانند ارسال پیام کوتاه
هم استفاده کنید.در نهایتممکن است تصور کنید ایمیل دیگر نمیتواندمتناسب
با هدف عمل کرده و نیاز شما را بدرستی رفع کند ،اما باید توجه داشته باشید احتماالً
در آینـ ــده نزدیـ ــک و حتی در آینـ ــده دور هم جایگزینی برای ایمیـ ــل وجود نخواهد
داشت.در واقع به نظر میرسد استفاده از فناوری اینترنت بدون یک آدرس ایمیل
تقریباً غیرممکن اسـ ــت .زیرا ایمیلها هستند که بهعنوان شناسه توسط بسیاری از
وبسایتها ،خدمات ابری و حتی سیستمهای عامل مانند گوگل اندروید و ویندوز
مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین بسیاری از شرکتها ،مدارس و دانشگاهها به
اعضای خود یک آدرس ایمیل منحصر به فرد میدهند.
ت بینظیر ارائه ایمیل این است که یا هر کس یک آدرس ایمیل دارد یا میتواند
مزی 
براحتی یک ایمیل ایجـ ــاد کند .صدها راه مختلف برای برقراری ارتباط وجود دارد،
از جمله فیسـ ــبوک مسنجر ،اسـ ــکایپ ،واتساپ ،تلگرام و غیره .با وجود این حتی
فیسـ ــبوک با  ۱.۸۶میلیارد کاربر فعال ماهانه ،دسترسی و گستردگی ایمیل را ندارد.
ایمیل با نزدیک به ۴.۶میلیارد حساب کاربری ،در حدود ۲.۷میلیارد کاربر دارد.
دومین مزیت بزرگ ایمیل این است که برخالف فیسبوک ،هیچ کس صاحب آن
نیست .هر کسـ ــی میتواند یک سـ ــرویس ایمیل راهاندازی کرده و از استانداردهای
موجود برای همکاری با هر سرویس ایمیل دیگر استفاده کند ،بدون اینکه بخواهد
هزینهای به کسـ ــی بپردازد .هر کس میتواند بدون محدودیت یک برنامه سرویس
ایمیل یا ابزار پردازش ایمیل بنویسد .البته جنبه منفی این موضوع این است که اکثر
ایمیلهااسپمهستند.
ایمیل بر اسـ ــاس گزارش گاردین این اسـ ــت که میتوان آن را بـ ــرای توزیع هر نوع
فایل مورد اسـ ــتفاده قـ ــرار داد ،اگرچه برخی از خدمات ایمیل ممکن اسـ ــت اندازه
فایل یا محدودیتهای دیگری تحمیل کنـ ــد( .برای مثال جیمیل در حال حاضر
فایلهای exe.را ارسـ ــال نمیکند) شـ ــما میتوانید اسـ ــناد و عکسها را به دوستان
خود ارسـ ــال کنید ،ناشـ ــران میتوانند روزنامهها و خبرنامهها را مانند صفحات وب
برای شما بفرستند ،خطوط هوایی میتوانند فایلهای پیدیاف کارتهای شبانه
را ارسـ ــال کنند و ارسالهایی از این دسـ ــت .وجهه منفی هم این است که مجرمان
میتواننـ ــد همیـ ــن فایلها را به همـ ــراه تروجانها و بدافزارها به شـ ــما بفرسـ ــتند.
مزیت چهارم ایمیل این اسـ ــت که این سرویس یک سیستم ذخیرهسازی و ارسال
اسـ ــت .الزم نیسـ ــت که افراد هنگام تبادل ایمیل آنالین باشند ،ایمیلها میتوانند
برای مرجع آینده نگه داشـ ــته شـ ــوند ،به افراد دیگری فرسـ ــتاده شـ ــده و همچنین
چاپ شوند.

