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کاربران3میلیاردی تلفن هوشمند در جهان
بتازگــی محققــان تعــداد تقریبــی
کاربران فعال گوشــیهای هوشــمند
در جهــان را  ۳میلیــارد نفــر اعــام
کردهانــد کــه از این میــزان تنها ۲۷۸
میلیــون نفــر از آنهــا ســاکن امریکای
شمالی هستند.
بــه گــزارش ایســنا ۸۳۰ ،میلیــون
کاربر فعــال در چیــن و  ۴۵۶میلیون
کاربــر نیــز در هنــد از گوشــیهای
هوشــمند اســتفاده میکننــد کــه این

ارقــام نشــان دهنــده مهمتریــن
بازارهای محصوالت تکنولوژی نظیر
گوشیهای هوشــمند است .این آمار
و ارقــام همچنیــن حاکــی اســت کــه
تعــداد کاربــران فعــال گوشــیهای
هوشــمند از دو ســال گذشــته حــدود
 ۵۰۰میلیون نفر افزایش یافته اســت
چراکــه در ســال  ۲۰۱۶میــادی ،ایــن
تعــداد برابر بــا  ۲.۵میلیــارد نفر بود
و حــاال بــه  ۳میلیارد کاربــر در جهان

رسیده است.
نکتــه قابل توجه دیگــر اینکه ،تعداد
کاربران گوشــیهای هوشمند در هند
بســیار کمتــر از کاربــران در امریــکای
شــمالی نظیر ایاالت متحــده و کانادا
بــود این در حالی اســت کــه حاال این
آمــار گویای ســبقت کاربران هندی از
همتایــان امریکای شــمالی خــود در
سال جاری میالدی است.
یکــی از دالیلــی کــه تعــداد کاربــران

گوشیهای هوشمند در هند افزایش
یافته ،ظهــور برندهــای ارزان قیمت
چینــی در بــازار ایــن کشــور اســت که
موفــق شــده توجــه خیــل عظیمی از
کاربران هندی را که اســتطاعت مالی
چندانــی برای خریداری گوشــیهای
گــران قیمت نداشــتند ،جلــب کند و
بدیــن ترتیــب مجمــوع کل کاربــران
گوشیهای هوشمند در هند افزایش
پیدا کند.

معرفی برترین اپ های آموزشی برای شروع سال تحصیلی
مانی آشتیانی

خبرنگار

منبعZdnet :

با رشد زیرســاختهای ارتباطی ،امروزه
در کنار شــهرها اکثر روســتاهای کشور نیز
به اینترنت اتصــال دارند بههمین علت
استفاده از تلفنهای هوشمند و تبلت نیز
بشــدت میان کاربران رواج یافته است .با
وجود وابستگی این روزهای نسل جوان به
اینترنت،آنهاهمازموبایلهاوتبلتهای
جداگانــهای اســتفاده میکننــد .همیــن
شــرایط هــم آمــوزش بــه این نســل را به
کمک ابزارهای دیجیتالی راحتتر کرده
اســت .حاال بــا کمک نصــب برنامههای
مختلف آموزشــی ،ایــن گــروه میتوانند
بــه ســادگی و بــا صــرف هزینه پاییــن تر،
درسهای خود را مرور کنند یا اگر درســی
را متوجه نشــدند بــدون دغدغه و صرف
هزینه به کمک اپلیکیشــنهای آموزشی
رایــگان مشــکالت خــود را رفــع کننــد .با
توجه بــه اینکــه نزدیک به یــک هفته به
شروع سال تحصیلی جدید باقی نمانده
تصمیــم گرفتیــم بهتریــن برنامههــای
آموزشــی را که بــرای دانشآموزان مفید
است در این مطلب معرفی کنیم.
ëëیکبرنامهریزیفناورانه
یکــی از اولیــن گامهــا بــرای شــروع
یــک ســال تحصیلــی کــه موفقیــت هم
بهدنبــال خود داشــته باشــد برنامهریزی
دقیق درســی است .بههمین خاطر شما
بهعنــوان یــک دانشآمــوز نیــاز بــه یک
برنامه ریز دارید تا به دقت و با هوشمندی
میزان درس خواندن را برای شما در طول
هفتــه برنامهریــزی کند .یکــی از بهترین
گزینههــا بــرای کمــک بــه شــما در ایــن
زمینه استفاده از اپلیکیشن کالس پالس
است .این برنامه یک دستیار دقیق برای
روزهای درس و دانشگاه است که به شما
در تنظیــم وقــت و وظایف تحصیلیتان
کمک میکند .برای استفاده از این برنامه
فقط کافی است یکسری از کارهای خیلی
مهــم را بــه عهــده آن بگذاریــد؛ در ایــن

شــرایط خواهید دیــد که ایــن برنامه این
کارها را بهتر از شــما به خاطر می ســپارد
و قبــل از آنکه خیلی دیر شــود انجام این
کارها را به شما یادآوری میکند .اما چطور
میتوانید از این دســتیار تحصیلی کمک
بگیرید تا کارهایتان به نحوه درست انجام
شــود .همه چیز بسیار ساده است .در گام
اول بــا وارد کــردن اطالعــات کالسهای
هفتگیتــان در برنامــه میتوانیــد بــرای
حاضر شدن سر کالسها و انجام تکالیف
یــک یــادآور بگذاریــد و در گام دیگــری
هــم میتوانیــد مطالعــه دروس در ایــام
امتحانات را زمانبندی کنیــد .این برنامه
حتی بــرای اینکه به شــما کمــک کند که
در چه وضعیتی از مطالعه هســتید آمار
مطالعــه شــما را بــه شــکل نمودارهــای
تصویــری در اختیارتــان مــی گــذارد تا با
پی بــردن به درسهایی که وقت کمتری
برایشــان گذاشــتهاید ،برای مطالعهشان
برنامهریــزی کنیــد .پشــتیبانگیری در
گــوگل درایو و تعامل بــا تقویم گوگل هم
از قابلیتهــای کاربردی دیگر این برنامه
اســت .ایــن برنامــه بهصــورت رایــگان
(پرداخــت از درون برنامــه) در اختیــار
کاربران سیستم عامل اندروید قرار گرفته
است.
ëëتقویتحافظهبهصورتهوشمندانه
داشتن حافظه قوی به دانشآموزان
و دانشــجویان در طــول دوران تحصیلی
میتوانــد کمــک کنــد .از جملــه راههایی
که بســیاری از کارشناســان آموزشی برای
تقویت حافظه پیشنهاد میکنند استفاده
از فلــش کارت اســت .در ایــن زمینــه
برنامــهای که میتوانیم پیشــنهاد دهیم
اپلیکیشن  Quizletاســت .این برنامه به
شــما کمک میکند تــا با ســاختن فلش
کارتهــای مختلفــی بــرای هــر درســی
حافظهخودرانسبتبهآندرسفعالتر
کنید .به کمک این برنامه میتوانید برای
هر درســی که دوســت دارید فلش کارت
بســازید و با اضافه کردن عکس و صدا به

آن ،آمــوزش را بــرای خــود لذت بخش و
کاراتر کنید .ایــن برنامه بهصورت رایگان
در اختیار کاربران سیســتم عامل اندروید
و  iosقرار گرفته است.
ëëاپیبرایآمادگیکنکور
اگــر بــرای کنکــور ســال آینــده آماده
میشوید قطعاً شرایط برای شما کامالً
حســاس اســت و بایــد بــه کمــک یــک
برنامهریزی مشخص مطالعه دروس را
پیش ببرید .یکی از بهترین برنامههایی
که در این زمینه میتوانید استفاده کنید
همکالسی است .البته این برنامه عالوه
بر افرادی که برای کنکور آماده می شوند
برای افرادی که خــود را برای امتحانات
هم آماده میکنند مفید اســت .در واقع
همکالسی برنامه ای است که هر چیزی
را کــه برای درس خواندن نیــاز دارید در
خــودش جای داده اســت .بــرای نمونه
شــب امتحان میتوانید نمونه سؤاالت
مربوط بــه درس را دانلود و با پاســخ به
آن میــزان آمادگــی خود را بســنجید .یا
اگر کنکوری هســتید و دنبــال جزوههای
خــوب و عالــی میگردیــد ایــن برنامــه
میتواند منبع خوبی برای شــما باشــد.

ی از گمرک ترخیص میشود
 ۶۰۰هزار گوش 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در صفحه شــخصی
توئیتــر خــود از رفــع موانــع قانونــی ترخیــص  ۶۰۰هــزار
اخـــبار
دستگاه گوشی موجود در گمرک خبر داد.
بــه گــزارش «ایــران» ،محمدجــواد آذری جهرمی در حســاب توئیتــری خود
نوشت :در جلسه قبلی هیأت دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کاالهای وارد
شــده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید .بنابراین موانع قانونی
ترخیــص  ۶۰۰هزار دســتگاه گوشــی تلفن همــراه در گمرک رفع شــد .گفتنی
اســت قیمت گوشــی در ماههای اخیر به دلیل افزایش نــرخ ارز افزایش دو یا
ســه برابری داشــت و یکی دیگر از دالیل این افزایش قیمــت ،کمبود این کاال
در بازار عنوان شــد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز از مردادماه چندین
بار از تالش برای عرضه گوشیهای توقیف شده به بازار خبر داده بود ،اما این
گوشــیها که  ۱۲۰هزار مورد توقیف قضایی و  ۶۰۰هزار مورد گمرکی بودند ،به
بازار عرضه نشدند .حال این توئیت وزیر شاید بتواند تا حدی کارگشا باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد

لزوم تشکیل شرکت های بزرگ در حوزه فضای مجازی

دبیر شــورای عالی فضــای مجازی با بیان اینکه گوگل هر هفته یک شــرکت در
حوزههای نرم افزار ،سخت افزار ،تله کام و سرویسها خریداری میکند ،گفت:
بــرای حمایت از اســتارتاپها و شــرکتهای دانش بنیان کوچک نیاز اســت تا
در مرحله نخســت شــرکتهای بزرگ در حوزه فضای مجازی در کشــور شکل
بگیرند.
بهگزارش «ایران» ،ابوالحســن فیروزآبادی افزود :پیش از این حوزه  ICTبه دو
شــاخه مهم ســخت افزار و نرم افزار تقســیم میشــد اما در حال حاضر حوزه
پلتفرم هم تعریف میشود که در انحصار تعداد کمی از شرکتهای امریکایی
اســت و تکنولوژیهــا روی این الیه قــرار میگیرند که این میتوانــد برای ما نیز
فرصتی باشــد .وی اظهار داشــت :برای اینکه بتوانیم در مسیر صحیح حرکت
کنیــم ،بایــد در حــوزه قانونگذاری فضای مجازی به فهم مشــترک برســیم که
متأسفانه در کشور گفتمان و فهم مشترک وجود نداشته و دچار واگرایی فهمی
و معرفتــی در حوزه فضای مجازی هســتیم .رئیس مرکــز ملی فضای مجازی
کشــور افــزود :در حوزه تعرفهگذاری یک مدل ناقص در کشــور وجــود دارد و در
حوزههایــی همچــون خرید و فروش محتوا نیز هنوز مدل اقتصــادی نداریم .از
ســوی دیگر اندازه بازار حوزه فضای مجازی ،یک چهارم ظرفیت آن اســت که
باید اصالح شود .وی گفت :دنیا از خدمات ابری به سمت وب مبتنی بر بالک
چیــن حرکت میکند که ایــن مقدمهای بر حذف حکومتها بوده و از مســائل
مهم آینده است که ما نمیتوانیم نسبت به آن بیتفاوت باشیم.

کاهش فساد اداری با اجرای دولت الکترونیک

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اســامی در خصوص دالیل
ناکامی طرح دولت الکترونیک در کشــور اظهار کرد :هنوز زیر ســاختهای طرح
دولــت الکترونیک آماده اجرا نیســت و جــای کار بســیاری دارد .بهگزارش ایلنا،
حســین رضــازاده نماینده مــردم کازرون افــزود :اینکه این موضــوع در مجلس
بهصــورت قانون در بیاید و ابالغ شــود بدون آمادهســازی زیرســاختها عملی
نخواهــد بود .وی یادآور شــد :دولت هنوز در این مســأله همکاریهــا و اقدامات
الزم را انجــام نداده اســت بهعنــوان مثال در طرح الکترونیکی کــردن رأیگیری
در انتخابــات هــم هنــوز زیر ســاختهای الزم فراهم نیســت .عضو کمیســیون
حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســامی گفت :اگر این زیر ســاختها فراهم
شود میتواند از درصد باالیی از فساد ادارات جلوگیری کند .یکی از راهکارهایی
که میتواند فســاد را کم کرده و نظارت ما را افزایش دهد اجرای هرچه ســریعتر
دولت الکترونیک است.

خواننده مورد عالقهتان را پیدا کنید

با چند راهکار ساده در دام هکرها نیفتید

نرم افزار
آنالین
اگر شما هم از افرادی هستید که زیاد به موسیقی گوش
میدهید احتماالً برایتان تا بهحال پیش آمده است که
از یک آهنگ خوشــتان آمده و دلتان میخواســته نام
آهنگ را بدانید یا اینکه با دانســتن نام خواننده ،ســایر
آهنگهــای وی را نیز در اختیار داشــته باشــید .شــاید
راههــای متفاوتی را به اینمنظور امتحان کرده باشــید
ولــی نــرم افــزار  SoundHound Music Searchیــک
نمونهمنحصربفرداست.
با کمک ایــن نرم افزار میتوانید بســیاری از اطالعات
دقیق تر را نیز در اختیار داشته باشیدSoundHound .
توجوی
 Music Searchنرم افزار اندرویدی برای جس 
موزیــک و صداســت و در واقــع در ایــن نــرم افــزار بــا

استفاده از پخش فایل صوتی مورد نظرتان ،میتوانید
اطالعــات کاملــی از آهنــگ موردنظرتــان را ازطریــق
دیتابیس عظیم این نرم افزار به دســت آورید .این کار
هم بســیار ســاده اســت؛ تنها کافی اســت آهنگ مورد
نظرتان را پخش کنید تا این نرمافزار اطالعات کاملی
از خواننــده ،آهنگســاز و دیگر جزئیــات آن را در اختیار
شــما قرار دهد .از ویژگیهــای SoundHound Music
 Searchمیتــوان بــه ایــن مورد اشــاره کرد که شــما به
اطالعات و جزئیات خواننده و بیوگرافی وی دسترسی
پیدا میکنید .با کمک این نرمافزار همچنین میتوانید
تاریخ انتشــار آلبوم را مشــاهده کنید .گفتنی اســت که
توجو بــرای موزیک ویدئو
این نرمافزار قابلیت جســ 
و همچنین مشــاهده بررســی آلبومها و پیش نمایش
آنهــا را نیز دارد .امکان اضافه کردن جســت و جوهای
شما به پلی لیست ،قابلیت مشاهده موزیکهای برتر

کاهشاسترسباگردنبندهوشمند

قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
مترجم

توجو شــده و نیز امــکان نمایــش نزدیکترین
جســ 
موزیکهــا از نظــر جغرافیایــی به شــما بخشــی دیگر
از ویژگیهــای ایــن نرمافــزار محســوب میشــود .از
دیگر قابلیتها میتوان به پشــتیبانی از به روزرســانی
صفحات کاربر در شــبکههای اجتماعــی فیسبوک و
توئیتر و نمایش خوانندههای متولد هر روز اشــاره کرد.
اگر شــما هم عالقهمند به داشتن این نرمافزار هستید
میتوانیــد آن را از ســایت  p30world.comبهصورت
رایگان دانلود کنید.

بتازگی یک شرکت که در زمینه دستگاههای هوشمند به شکل جواهر فعالیت دارد ،دستگاه هوشمندی ساخته است که میتواند
تنشهای ناشــی از زندگی روزمره بانوان را ردیابی کند .این ردیاب که در جواهر جاســازی شده اســت  BellabeatLeafنام دارد و در
نمایشگاه ایفا که بتازگی در آلمان برگزار شد ،رونمایی شده است .این ردیاب مخصوص بانوان دارای قابلیتهایی مانند ردیابی
فعالیتهای بدنی ،خواب ،استرس و ...است.
تفــاوت عمده ایــن ردیاب با مدلهای قبلی این شــرکت در ب ه کار
رفتن ســنگ مخصوص در آن اســت .در این دستگاه سنگی که به
سنگ چینی یا الماس کوهی معروف است ب ه کار رفته ،سنگی که
نماد ایجاد آرامش است .بدنه این جواهر ردیاب سالمت بانوان ،از
کامپوزیت چوب طبیعی و فوالد ضد زنگ ساخته شده که ضمن
ضــد آب بودن بســیار هم دوســتدار طبیعت اســت .بــرای رصد و
ردیابی سالمت و استرس بانوان این جواهر یا باید به گردن آویخته
شود یا با گیره مخصوص به لباس کاربر متصل شود .این دستگاه
کوچک تمام فعالیتها و اســترس کاربر را با الگوریتم منحصربه
فردی که خاص خودش اســت ،ردیابی میکند .این جواهر دارای
برنامهای است که با سیستم عامل اندروید و iosکار میکند از سوی
دیگر دارای 20تمرین تنفسی و مدیتیشن است که کاربر با انجام آنها میتواند به آرامش برسد از سوی دیگر اگر تنش و استرس کاربر
باال رود به وی هشدار میدهد .این دستگاه هوشمند از طبیعت الهام گرفته شده است و هدفش ایجاد توازن ذهن و جسم در بانوان
است تا به آرامش و سالمتی برسند .این جواهر دارای باتری است که به مدت  6ماه کار میکند و بعد از آن باید تعویض شود .هنوز
برای این جواهر هوشمند سالمت قیمتی تعیین نشده و زمان به بازار آمدن آن هم هنوز مشخص نیست.
گیزمگ

اگرچــه احتمــال هک شــدن هر شــیء متصل بــه اینترنت
روی وب وجــود دارد ،امــا بــا رعایــت نکاتی ســاده میتوان ریســک
سرقت اطالعات را تا حد زیادی کاهش داد.
بــ ه گــزارش «ایــران» ،پلیــس فتا برخــی روشهــا را یــادآوری کــرده کــه از این
راهکارهای ســاده میتوان به حساســیت باال نســبت به ایمیلهــای دریافتی و
بازنکردن ایمیلهای مشکوک ،تأیید هویت دومرحلهای و ...اشاره کرد.
به ایمیلها مشــکوک باشــید :بســیاری از حمالت ســایبری از طریق ایمیلهای
مخرب ســاده راهاندازی میشــوند .ایمیل یــک پلتفرم ارتباطــی فوقالعاده
اســت ،زیرا شــما میتوانید هر چیزی را برای هر کسی ارسال کنید ،اما این بدان
معناست که میتواند یک خطر امنیتی بزرگ هم باشد.
بهتریــن راه جلوگیــری از کالهبــرداری در ایمیلهــای جعلــی ،ایــن اســت کــه
مطمئن شوید فرستنده کیست .آدرس ایمیل خود را بررسی کنید تا ببینید آیا با
وبسایت مورد نظرتان مطابقت دارد یا خیر .برای اطمینان بیشتر ،میتوانید
آدرس  IPفرستنده را نیز بررسی کنید.
آدرس پیونــد را چــک کنیــد :عمومــاً پیامهــای ناشــناخته ،حــاوی لینــک بــه
سایتهای ناشناخته هستند .گشت و گذار در یک وبسایت ناشناخته و مرموز
میتوانــد پیامدهــای ناخواســتهای را به بــار آورد .بــرای مثال صفحــات آن به
گونهای طراحی میشــود که میتواند براحتی شــما را در دام فیشینگ بیندازد.
ظاهری قابل اعتماد و ســالم ،اما ممکن اســت ناامن یا آلوده به نرمافزارهای
مخرب باشد.
اگر وسوســه شــدید روی یکی از این لینکها کلیک کنید ،بهتر اســت بدانید این
دقیقــاً همــان جایی اســت که شــما را بــه دام میاندازد .همچنین ســایتهای
رمزگذاریشده یکی از امنترین وبسایتها هستند که میتوانید از آنها بازدید
کنید .زمانی که عالمت HTTPSیا نماد قفل را در آدرس سایت و مرورگر خود
مشاهده کردید ،متوجه میشوید این سایتها ایمن هستند.
هرگز پیوســتها را باز نکنید :هرگز فایلهای پیوســت (الصاقشده) را تا زمانی
کــه کامــاً از صحت آن مطمئن نشــدهاید ،باز نکنید .چراکه یکی از ســادهترین
اید ه هکرها برای بارگیری کدهای مخرب در رایانههای قربانی ،ارسال ایمیل با
فایلهای حاوی ویروس است .خطرناکترین نوع این فایلها با پسوند PDFs،
 Wordو EXEs.هستند.
از تأیید هویــت دومرحلهای اســتفاده کنید :همانطور که شــرکتهای بزرگتر
هک میشــوند ،احتمال اینکه رمز عبور شــما لــو برود نیز وجــود دارد .با فعال
کــردن احراز هویت دوعاملی (تأیید هویت دو مرحلهای) ،کاربران نه تنها باید
یــک رمز عبور را وارد کنند ،بلکه باید با یک مورد دیگر مانند کد ارسالشــده به
تلفــن همــراه ،هویت خود را تأیید کنند .ایــن روش راه خوبی برای جلوگیری از
مهاجمانی اســت که رمزهای عبور را دزدیدهاند از اینرو شــرکتهای زیادی از
این روش و قابلیت فنی استفاده میکنند.
از کلمه عبور پیشرفته اســتفاده کنید :از یک رمز عبور قوی شامل حروف بزرگ،
حروف کوچک ،اعداد ،عالئم نقطهگذاری و کلمات شکسته و نامفهوم استفاده
کنید .رمز عبور را از اطالعات شخصی خود مانند سال تولد ،کد پرسنلی و غیره
انتخاب نکنید و آن را در جایی ذخیره نکنید.

آنطور که توســعه دهندگان این برنامه
میگوینــد در همکالســی بانــک کامــل
امتحانات داخلی مــدارس و امتحانات
نهایی وجود دارد .بانک کامل کنکورهای
سراســری ســالهای گذشــته همــراه با
پاسخ تشــریحی و جزوههای کنکوری از
بهترین دبیرهای کل کشور از دیگر منابع
اســت که این اپلیکیشــن در خــود جای
داده است.
ëëیادگیریبهکمکویدئوهایآموزشی
باکمکشیوههاینوینآموزشیشاید
دیگــر کمتر خانوادهای نیاز به اســتفاده از
معلمهای خصوصی برای فرزندان خود
توجوی ساده
داشــته باشد .با یک جســ 
در اینترنــت شــما میتوانید بــه محتوای
آموزشــی مختلفی دسترســی پیــدا کنید
کــه بهصــورت رایــگان دروس مختلف از
ریاضــی فیزیک گرفتــه تا ادبیــات ،زبان،
فلســفه و ...را بــه دانشآمــوزان در قالب
فیلم آموزش میدهد .یکی از بسترهای
جالب در این زمینه سرویس دکتر آیکیو
است .این برنامه بستری برای آموزش در
فضای مجازی اســت که با هدف توسعه
عدالت آموزشی و امکان آموزش رایگان

بــرای همــه ایجاد شــده اســت .فعالیت
ایــن ســرویس بــا تولیــد صدهــا ســاعت
فیلــم برای آمــوزش مطالــب کتابهای
درســی از مقطع دبســتان تــا دکتــرا آغاز
شــده و بیــش از  ۶هــزار ســاعت ویدئــو
رایــگان آموزشــی از طریق این ســرویس
در اختیــار دانشآمــوزان و دانشــجویان
قرار گرفته اســت که میتوانید با استفاده
توجو به مطالبی
از دســتهبندی یا جســ 
که نیاز دارید دسترســی پیدا کنید .یکی از
نکات مثبت این ســرویس این اســت که
هر درس در آن دارای مدرســان متفاوت
است ،یعنی شــما با مشاهده چند ویدئو
از یک درس میتوانید استاد مورد عالقه
خــود را انتخــاب کنیــد و ادامــه آمــوزش
را بــا آن اســتاد پیــش ببریــد .ایــن برنامه
بهصورت رایگان از طریق فروشــگاههای
اپلیکیشــن ایرانــی در اختیــار کاربــران
سیســتم عامل اندروید و  iosقــرار گرفته
است.
ëëنیمکتخاصدبیرستانیها
اگــر از دانشآموزان مقطع تحصیلی
دردبیرستانهستیدنیمکتمحلیاست
کــه در آن محتــوای آموزشــی دیجیتال با

کیفیت (فیلم ،صــدا )PDF ،قــرار گرفته
اســت .در واقع در ایــن برنامه هر معلم،
مؤسسه آموزشی و انتشارات که کار تولید
محتــوا انجــام میدهــد ،میتوانــد از این
اپلیکیشــن اســتفاده کند تا محتوای خود
را به دســت دانشآموزان برساند.در این
برنامه ویدئوهای آموزشــی حــرف اول را
میزنند .ویدئوها در این برنامه بنا به نوع
مطلب درســی ،چه شیمی و چه فیزیک
در دســته بندیهــای مشــخصی قــرار
گرفتهاند .ویدئوها را میتوانید بهصورت
آنالین تماشــا کنید ،یــا اینکه بــا دانلود و
ذخیرهســازی در اپلیکیشــن ســر فرصت
آنهــا را ببینیــد .یکــی از خوبیهــای ایــن
برنامه این اســت که فایــل های ویدئویی
آن کــم حجم هســتند و شــما با ســرعت
پاییــن اینترنت هــم میتوانید اقــدام به
دانلــود و ذخیرهســازی کنید .ایــن برنامه
هم بهصــورت رایگان در اختیــار کاربران
اندرویدی قرار گرفته است.
ëëمدیریــت کارهــای تیمــی بهصــورت
هوشمند
قطعاً شــروع ســال تحصیلــی همراه
اســت با انجام کارهــای گروهی در کالس
ماننــد آمــاده کــردن یک تحقیــق ،مقاله
و ...اگــر بــه تنهایــی یــا بــا دانشآمــوزان
دیگر قرار باشــد پروژههای کالســیتان را
انجــام دهید نیازمنــد یک برنامــه ریزی
هستید که مشخص باشــد هر فردی چه
کاری از پــروژه را در چــه بازه زمانی انجام
میدهــد .بهترین برنامه بــرای مدیریت
کار تیمــی میتوانــد  Trelloباشــد .با این
برنامــه میتوانیــد پروژه کالســی خــود را
بهصــورت آنالیــن و در کمال دقت پیش
ببریــد .برای مدیریت پروژه کالســی خود
بــه کمــک ایــن برنامــه هــم کافی اســت
بــرای پــروژه خــود یــک عنــوان انتخــاب
کنید ،همگروهیهایتان را بــه آن دعوت
کنید ،وظایف هر کدام را مشخص و برای
آگاهــی از وضعیــت پــروژه امــکان چــت
گروهی با اعضا را هم فعال کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :

گسترش حمالت باجافزاری در کشور

مرکــز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای
رایانهای(ماهــر) از گســترش حمــات باج افزاری نســخه
امنیت آنالین
چهــارم باجافــزار خطرنــاک GandCrabبــه کاربــران در
سراسر کشور خبر داد.
بهگــزارش «ایــران» ،بــاج افــزار GandCrabروشهــای گوناگونــی از نفــوذ به
سیســتم از جمله ضعف در پیکربندی ســرویس RDPو پیوســت هرزنامهها
و اکســپلویت کیتها را در حمالت خود اســتفاده میکند و الزم اســت مدیران
فناوری اطالعات ادارات و شرکتها آمادگی پیشگیری و مقابله با این باجافزار
را حفظ کنند.این باجافزار از ابتدای پیدایش خود تاکنون چهار نسخه متفاوت
داشــته و در ســطح جهانی نیز خسارتهای بســیاری ایجاد کرده است .بیشتر
قربانیــان از طریــق ضعف در تنظیمــات پروتکل  RDPبه ایــن باجافزار مبتال
شــدهاند ،این در حالی اســت که مواردی از آلودهشــدن در اثر دیگر روشهای
نفــوذ از جملــه پیامهــای جعلی و اکســپلویت کیت موســوم بــه  FallOutنیز
مشــاهده شــده اســت .به مدیران و کارشناســان فناوری اطالعات توصیه اکید
میشــود کــه در تهیــه و نگهــداری نســخه پشــتیبان از اطالعــات و تنظیمات،
دقت مضاعف داشــته باشــند ،از بهروز بودن سیســتمهای عامل و نرمافزارها
بخصــوص آنتیویروس به طور مســتمر اطمینان حاصــل کنند و همچنین تا
جای ممکن از کاربرد پروتکلهای دسترسی از راه دور چون  RDPپرهیز کنند.

کاربران توئیتر از پخش زنده
رویدادها مطلع می شوند
توئیتــر با ارائه یک ویژگی جدید ،پخش زنده هر رویدادی
در حســاب کاربری دوستان فرد را به باالی «تایم الین» او
از نوع دیگر
انتقال میدهد تا کاربر بتواند از رویدادهای در حال وقوع
مطلع باشــد .به گزارش مهر ،قابلیت جدید توئیتر سبب میشود هنگامی که
یکی از دوستان شما پخش زنده رویدادی را داشته باشند این پیامها در باالی
تایم الین کاربر ظاهر میشوند .این درحالی است که تاکنون توئیتر چند برنامه
مانند بازیهای ( NFLمسابقات لیگ فوتبال امریکایی) را به طور زنده پخش
کرده اســت .البتــه ویژگــی  Happening Nowنیز به کاربــران کمک میکند از
رویدادهای در حال وقوع مطلع باشــند .اما این نخســتین بار اســت که پخش
زنــده رویدادی در حســاب کاربری هر یک از دوســتان کاربر بــاالی تایم الین او
ظاهر میشود .این ویژگی اکنون برای کاربران اندروید و  iOSارائه شده است.

