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پیشنهادهفته

در  اینترنتــی  فروشــگاه های  اخیــر  ســال های  در 
صنــوف مختلــف رشــد کرده انــد. اگرچــه ایــن اتفــاق 
ــت اســت و باعــث می شــود مشــتریان آن چــه را  مثب
ــد،  ــدا کنن ــریع تر پی ــر و س ــد راحت ت ــاز دارن ــه نی ک
امــا فــروش کاالهــای تقلبــی و قاچــاق از معضــات 
ــاله  ــن مس ــت ای ــت. عل ــگاه ها اس ــن فروش ــود ای وج
نبــود نظــارت کافــی بــر فعالیــت فروشــگاه های 
ــی  ــع مجوزده ــته مرج ــد. در گذش ــی می باش اینترنت
ــه  ــی، اتحادی ــروش اینترنت ــد و ف ــه ســایت  های خری ب
ــود کــه از ابتــدای ســال 95  ــه تهــران ب فنــاوران یاران
ایــن تکلیــف بــه اتــاق اصنــاف ســپرده شــد. این کــه 
بــا تغییــر مرجــع مجوزدهــی مشــکل حــل خواهد شــد 
یــا نــه بایــد کمــی صبــر کــرد امــا انتظــار مــی رود تــا 

ــن  حــدودی از مشــکات کاســته شــود چراکــه در ای
صــورت هــر فروشــگاه بــرای ارائــه هــر نــوع محصول 
از اتحادیــه مربــوط بــه همان صنــف مجــوز می گیرد و 
نظــارت نیــز بــه عهــده همــان اتحادیــه می باشــد. البته 
ایــن رونــد در صورتــی موثــر خواهــد بــود کــه نظــارت 
بیــش از پیــش توســط نهــاد مســئول انجــام شــود و 
بــا تخلفــات صــورت گرفتــه بــه طــور قاطــع برخــورد 
گــردد. موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن توجه شــود، 
میــزان تمایــل مشــتریان بــه خریــد از فروشــگاه های 
اینترنتــی اســت. هنــوز تعــداد قابــل توجهــی از مــردم 
ــاج  ــوری مایحت ــورت حض ــه ص ــد ب ــح می دهن ترجی
خــود را تهیــه کننــد. شــاید مهمتریــن علــت آن نبــود 

ــن فروشــگاه ها باشــد.    ــه ای ــان نســبت ب اطمین

نظارت و اطمینان کافی وجود ندارد
رشیـد     زارعی 

شامل  کنسرسیومی  همکاری  با   NEC ژاپنی شرکت 
شرکت های بزرگ مخابراتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
زیردریایی  نوری  کابل  آرام،  اقیانوس  غرب  در  واقع 
جنوبی،  کره  ژاپن،  کنگ،  هنگ  چین،  کشورهای  بین 
مالزی، تایوان، تایلند، ویتنام و سنگاپور راه اندازی کرده 
و  دارد  ثانیه  در  ترابیت   5۴ از  بیش  ظرفیتی  که  است 
مسیری با طول ۱۰9۰۰ کیلومتر ایجاد می کند. معاون 
شرکت NEC اعام کرده است:"امیدواریم همکاری با 
این کنسرسیوم برای ارائه پشتیبانی فنی، بهره برداری و 
نگهداری این کابل زیردریایی پیشرفته افزایش پیدا کند". 

اتصال در آسیا
در سال ۲۰۱۲ فیس بوک به منظور افزایش تعداد کاربران 
خود در جنوب آسیا، در کشورهای هند، اندونزی، مالزی، 
فیلیپین، هنگ کنگ و سنگاپور سرمایه گذاری کرد. در 
در   Telstra مخابراتی شرکت  سال ۲۰۱۴  دسامبر  ماه 
استرالیا شبکه کابلی با طول ۳۶ هزار کیلومتر و هزینه 
۶9۷ میلیون دالر بین کشورهای چین، ژاپن، سنگاپور، 

کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و فیلیپین ایجاد کرد. در 
ماه می، این شرکت از راه اندازی درگاه اینترنتی خلیج 
بنگال با 8 هزار کیلومتر طول و ظرفیت ۱۰۰ گیگابیت 
فیبرنوری  کابل  جفت  سه  آن  در  که  داد  خبر  ثانیه  در 
و  عمان  سریانکا،  هند،  مالزی،  سنگاپور،  کشورهای 

امارات متحده عربی را به هم متصل می کرد. 

پرتاب از "پرت"
 Telstra، استرالیایی  شرکت های  مارس  ماه  در 
در  واقع   Singtel مخابراتی شرکت  و   SubPartners

سنگاپور یک تفاهم نامه برای ساخت کابل زیردریایی 
استرالیای  ایالت  پایتخت   ،Perth از  باال  ظرفیت  با 
این  کردند.  امضا  سنگاپور  به  هند  اقیانوس  در  غربی 
 ۴5۰۰ طول  با  و  است  معروف   APX�West به  کابل 
کیلومتر و دو جفت فیبرنوری که هر کدام ۱۰ ترابیت 
در ثانیه ظرفیت دارد و برای انتقال دوطرفه داده استفاده 
می شود، اتصال مربوطه را تا سال ۲۰۱8 برقرار خواهد 
سیدنی  در   Vocus مخابراتی  شرکت  همچنین  کرد. 

استرالیا با همکاری Nextgen در این پروژه به میزان 
۱۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کرد تا با ایجاد مسیر 
زیردریایی ۴۶۰۰ کیلومتری با ظرفیت ۱۰۰ گیگابیت در 
ثانیه، شهر "پرت" در استرالیای غربی را به سنگاپور و 

اندونزی متصل کند. 

از آمریکا تا اقیانوسیه
 ۳۰ ظرفیت  با  زیردریایی  کابل  ساخت  آوریل،  ماه  در 
ترابیت در ثانیه و طول ۱۴ هزار کیلومتر برای اتصال 
ایاالت  غرب  سواحل  و  هاوایی  به  نیوزیلند  و  استرالیا 
متحده آمریکا آغاز شد و انتظار می رود تا اواسط سال 
۲۰۱8 به بهره برداری برسد. پروژه دیگری که آمریکا 
را به آسیا متصل می کند FASTER نام دارد و گوگل 
معرفی  دنیا  زیردریایی  نوری  کابل  سریع ترین  را  آن 
است  فیبرنوری  جفت  شامل ۶  پروژه  این  است.  کرده 
و   Chikura شهرهای به  را  آمریکا  غربی  سواحل  که 

Shima در ژاپن متصل می کند.

اتصال کشورهای آسیایی با کابل نوری زیردریایی

تالطم اینترنت در آب-های آرام

ویدئو 360 درجه
از یک منظره وسیع از نزدیک تصویر تهیه کنید

پانوراما  ویدئوهای  ساخت  جهت  ای  برنامه  به  را  هفته  این  افزاری  نرم  پیشنهاد  اولین 
ساخت  برای  عالی  افزار  نرم  یک    Kolor Autopano Video  . ایم  داده  اختصاص 
ویدئوهای پانوراما می باشد . شما با استفاده از این نرم افزار در سریعترین زمان ممکن 
می توانید ویدئوهای پانوراما بسازید و به اشتراک بگذارید .  کار با این نرم افزار بسیار 
آسان بوده و فقط کافی است ویدئو را وارد نرم افزار کنید و شروع به ساخت ویدئو پانوراما 
 Drag & Drop نمایید . از مهم ترین قابلیت های این نرم افزار می توان به پشتیبانی از
، تولید یک ویدئو استاندارد ۳۶۰ درجه ، اعمال افکت های انتقال ، تایم الین پیشرفته 
برای تنظیم دقیق ویدئوها و ... اشاره کرد . به کمک پانوراما می توانید محیط بسیار 
گسترده تری از روش معمول را در کادر قرار دهید بدون آنکه نیاز به لنزهای عریض یا 

فاصله گرفتن زیاد از سوژه داشته باشید . حجم فایل : ۱5۴ مگابایت
www.kolor.com

تغییر سایز درایوها
از یک پارتیشن کم و به پارتیشن دیگر اضافه کنید

ویندوز  های  پارتیشن  و  درایوها  اندازه  تغییر  به  هفته  این  بعدی  پیشنهادی  افزار  نرم 
مربوط می شود . IM�Magic Partition Resizer  نرم افزاری کاربردی و جذاب در 
خصوصیت  افزار  نرم  این  اما  درایوهاست  بندی  پارتیشن  و  درایوها  اندازه  تغییر  زمینه 
جذابی دارد که باعث محبوبیت آن شده و این خصوصیت تغییر اندازه درایوهای ویندوز 
شما بدون از دست رفتن اطاعات است . شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام 
پارتیشن بندی فضای کمی را برای درایو سی قرار داده باشید و اکنون با افزایش حجم 
اطاعات نمی توانید به حذف شدن اطاعاتتان رضایت بدهید اما با این نرم افزار شما 
می توانید به سادگی و با چند کلیک خیلی ساده از یک درایو کم کنید و به درایو دیگری 
اضافه کنید . البته امکان استفاده از نرم افزار به صورت یک نرم افزار پارتیشن بندی 

عادی و ساده هم وجود دارد . حجم فایل : 8,8۰ مگابایت
www.download.cnet.com

طراح الکتریکی
تمام خطاهای بردهای مدار چاپی را شناسایی کنید

آخریـن نـرم افـزاری کـه ایـن هفتـه بـه شـما معرفـی خواهیـم کـرد دربـاره طراحی 
و مهندسـی بردهـای الکتریکـی مـی باشـد . پـس از طراحـی و مهندسـی بردهـای 
الکتریکـی یکی از مهم ترین مسـائل تسـت آنها بـرای اطمینان از رعایت اسـتانداردها 
و صحـت عملکردشـان اسـت .  نرم افـزار ProbeMaster مجموعه ابـزار کاربردی را 
بـرای تسـت انـواع مدارهـا و بردهـا در اختیـار کاربـران قرار مـی دهـد و از این طریق 
امـکان کنتـرل و مدیریت عملیات تسـت الکتریکـی را از ابتدا تا انتهـای آن فراهم می 
کنـد . بـا اسـتفاده از این نرم افـزار می توان تمامـی خطاهای موجود بـر روی بردهای 
مـدار چاپـی را شناسـایی و برطـرف نمـود و بـه عـاوه فایل هـای گربر و سـایر داده 
هـای CAM را نیـز ویرایـش نمـود.  از قابلیت هـای کلیـدی این نـرم افزار مـی توان 
بـه اسـتخراج ، تبدیل و مقایسـه نت لیسـت هـا ، شناسـایی و تعمیر خطاهـای موجود 
در بـرد هـای  PCBو قابلیت سـاخت فایل و نقشـه برای انواع سـیم کشـی ها اشـاره 

کـرد . حجـم فایـل : ۱۶,۲ مگابایت
www.pentalogix.com


