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وب بــا آغاز دهــه ۱۹۹۰ همزمان با ورود گوشــی های 
هوشــمند به بازار و افزایش جمعیت آنالین رشــد قابل 
توجهی را تجربه کرد. در پایان دهه گذشــته پس از ارائه 
انواع برنامه های کاربردی، با انتخاب آیکون های مختلف در 
این برنامه ها به جای لینک دار کردن متون در وب، امکان 
گفتگو و خرید آنالین و اشــتراک تصاویر بیش از پیش 
فراهم شد. در سال های اخیر نیز با ارائه فناوری های جدید 
مرور وب توسط تلفن همراه سریع تر و جذاب تر شده است. 

بازگشت	اقبال	به	وب	

در حال حاضر تیم توسعه مرورگر کروم به همراه گروهی از 
متخصصان موزیال، اپرا و مایکروسافت روی پروژه ای به نام 
PWAs یا برنامه های وب پیشرفته کار می کنند که بر اساس 

آن مزایای برنامه های بومی در اندورید گوگل یا ios اپل را در 
اختیار وب سایت ها قرار می دهند که به صورت رایگان و با سرعت 
باال قابل استفاده است. به عقیده کارشناسان چنانچه این پروژه 
با موفقیت انجام شود، بخت و اقبال را به وب باز می گرداند. 

رایانه	ها	عقب	افتادند	

شرکت گوگل که در این پروژه نقش پررنگ تری نسبت 
به شرکای خود دارد، به دنبال توسعه وب در تلفن همراه 
است. با انجام مراحل اولیه این پروژه، در ماه جاری میالدی 
میزان استفاده از مرورگر در تبلت و گوشی های تلفن همراه 

برای اولین بار از رایانه های شخصی پیشی گرفت. 

کاربردی	یا	کم	کاربرد؟!	

اگرچــه برنامه هــای کاربــردی محبوب هســتند و 
میلیون ها برنامه در فروشــگاه گــوگل و اپل موجود 
است اما در حال حاضر بسیاری از کارها در وب انجام 
می شود چرا که متقاعد کردن کاربران برای نصب این 
برنامه ها کمی مشــکل اســت و از طرف دیگر وقتی 
کاربران به یک کســب و کار یــا خدمات خاصی نیاز 
دارند در درجه اول از وب ســایت ها استفاده می کنند. 
بر اســاس تحقیقات انجام شده توسط Pew، نیمی از 

افراد بزرگســال در آمریکا حداقل یک بار در هفته از 
۵ برنامه کاربردی یا کمتر اســتفاده می کنند. تنها ۱۶ 
درصد از آن ها استفاده از بیش از ۱۰ برنامه کاربردی 
را به طور منظم در برنامه خود قرار می دهند. همچنین 
شرکت Localytics که میزان استفاده از برنامه های 
کاربردی را رصد می کند در گزارشی اعالم کرده است 
۲۳ درصــد از کاربران پس از اولین اســتفاده از یک 
برنامه خاص، مجدد به آن مراجعه نمی کنند. تنها یک 
پنجم از اســتفاده کنندگان برنامه های کاربردی تمایل 
دارند پس از ۳ ماه از برنامه مورد نظر استفاده کنند.  

		PWAs	به	بیشتر	توجه

از آن جــا که نصب برنامه های کاربــردی برای کاربران 
گران تمام می شود و آن ها می توانند بدون زحمت توسط 
گوشی های هوشــمند و تبلت به بازدید وب بپردازند و از 
مزایای برنامه های کاربردی بهره مند شوند، PWAs بیش 

از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

مردم باید انتخاب کنند
رشیـد     زارعی 

بحـث محـدود کـردن سـایت ها و مسـدود کـردن 
تلگـرام  جملـه  از  اجتماعـی  شـبکه های  از  برخـی 
از مدت هـا پیـش مطـرح بـوده امـا هـر دفعـه وزیـر 
ارتباطـات ایـن مسـاله را رد کـرده اسـت. وی هفتـه 
گذشـته اعـالم کـرد محدودسـازی اینترنـت مطـرح 
نیسـت و دولـت تنها به دنبال سالم  سـازی می باشـد. 
وی مشـابه دفعـات گذشـته گفته این خبر را نشـنیده 
اسـت و مـردم حـق دارنـد از هـر شـبکه اجتماعی تا 
زمانـی کـه برایـش جایگزینـی نباشـد اسـتفاده کنند 
بـه شـرطی کـه قوانیـن کشـور رعایـت گـردد و از 
کانال هـای غیـر اخالقی اسـتفاده نشـود. بـه عبارت 
دیگـر تصمیـم بـر جایگزینـی نیسـت و آقـای وزیـر 
بـه  را منـوط  بومـی  اجتماعـی جایگزیـن و  شـبکه 

خواسـت مـردم دانسـته اسـت بـه ایـن معنـی کـه 
بـا توجـه بـه پهنـای بانـد داخلـی، قیمت و سـرعت 
مـردم باید خودشـان انتخـاب کنند از چه اپلیکیشـنی 
بـا  رابطـه  در  کـه  دیگـری  بحـث  کننـد.  اسـتفاده 
تلگـرام مطـرح بوده اسـت، انتقال سـرور شـبکه  های 
دبیـر  کـه  می باشـد  کشـور  داخـل  بـه  اجتماعـی 
شـورای عالـی فضـای مجـازی در بیسـت و دومیـن 
نمایشـگاه بین المللـی مطبوعـات ضمـن اشـاره بـه 
ایـن کار  بـرای  ارتباطـات  مهلـت یک سـاله وزارت 
گفـت: »ایـن موضـوع مصوبه شـورای عالـی فضای 
مجـازی نبـوده و تنهـا در حـد یـک پیشـنهاد در این 
شـورا مطرح شـد و قـرار اسـت در جلسـات آینده در 

مـورد آن تصمیم  گیـری شـود.«

مدیریت درایورها
همه درایورهای خود را در یک جا جمع کنید

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته به مدیریت و به روز رسانی درایورها اختصاص 
دارد . نرم افزار DriverMax  ابزاری کاربردی جهت  دانلود جدیدترین درایورها برای 
سخت افزارهای شما می باشــد. قابلیت مهم این برنامه امکان استخراج درایورها در 
یک پوشــه جداگانه و یا یک فایل فشــرده بوده تا همه آن هــا را در یک جا به همراه 
داشــته و بعد از نصب دوباره ویندوز تنها در ۵ دقیقه امــکان نصب همه درایورهای 
مورد نیاز را با هم داشــته باشــید . در نتیجه دیگر الزم به داشتن فایل ها و اطالعات 
 مورد نیاز به هر درایور نخواهید بود و در وقت و هزینه شــما صرفه جویی می شــود .
کار با برنامه و تنظیمات آن بســیار ســاده و روان بوده و شما حتی قابلیت انتخاب از 
بین درایورهای موجود را داشته و می توانید تصمیم بگیرید کدام یک از درایورها و چه 

قسمتی از آن ها نصب شود . 
حجم فایل : 5/32 مگابایت
www.download.cnet.com

طراح سه بعدی
در طرح های سه بعدی خود قدم بزنید

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته درباره طراحی مدل های ســه بعدی می باشد . 
Sketchup Pro  خالقانه ترین راه برای طراحی ، مســتند سازی و ارتباط با ایده های 

شما به صورت ۳بعدی می باشد . صدها هزار نفر از حرفه ای ها در زمینه های معماری ، 
شهرسازی ، مهندسی ، طراحی داخلی ، نورپردازی ، معماری طبیعت ، طراحی آشپزخانه 
، طراحی بازی های رایانه ای ، فیلم و صحنه ، چوب کاری  و بسیاری از زمینه های دیگر از 
این نرم افزار استفاده می کنند . شما با کمک این نرم افزار می توانید به طراحی ، ویرایش 
، اندازه گیری ، چرخش و مقیاس بندی فضای طراحی خود بپردازید ، تکســچرهای از 
قبل آماده شده را به مدل های خود اضافه کرده و یا تکسچرهای جدیدی طراحی نمایید  
و یا از مدل طراحی شده خود یک تصویر ۲بعدی ذخیره سازی نموده و به راه رفتن در 

مدل طراحی شده خود بپردازید.
حجم فایل : 173 مگابایت
www.sketchup.com

رایتر همه کاره
اطالعات دیسک  های آسیب دیده را بازیابی نمایید

به کمک آخرین نرم  افزاری که این هفته به شــما معرفی خواهیم کرد ، شما می توانید 
انواع دیســک ها را رایت کنید . BurnAware  نرم افزاری بسیار مناسب و با امکانات 
کامل جهت رایت و ســوزاندن انواع لوح های فشــرده به صورت بلوری ، دی وی دی 
و سی دی می باشد . توســط این نرم  افزار کاربر می تواند انواع فایل ها نظیر عکس ، 
ویدئو ، موزیک و فایل های سندی را روی انواع لوح های فشرده رایت نماید . پشتیبانی 
از رایت هــای دو طرفه و پاک کردن اطالعات از روی دیســک های  rewriteable  و 
همچنین بازیابی اطالعات از روی دیسک هایی که دچار آسیب شده اند از جمله امکانات 
ثانویه این نرم افزار محســوب می گردد . از امکانات ایــن نرم افزار می توان به رایت 
نمودن لوح های فشــرده به صورت دیتا که به صورت Bootable و ساده قابل انجام 

هستند و رایت انواع فایل های ایمیج به صورت ساده اشاره کرد . 
حجم فایل : 9 مگابایت
www.filehippo.com

پیشنهادهفته

بهره مندی وب سایت ها از برنامه های کاربردی اندروید و...

بخت وب باز می شود


