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از تلگرام تا دیتا سنتر ها
بـدون شـک ایـن روز هـا محبوب تریـن شـبکه اجتماعـی کـه توسـط 
کاربـران ایرانـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، تلگرام اسـت. هـر کاربر 
ایرانـی در کانال  هـا و گروه  هـای تلگرامی بسـیاری عضواسـت و این نیاز 
احسـاس می شـود که به گونـه-ای این فضا مدیریت شـود تا مشـکاتی 
در آینـده گریبان گیـر کاربـران و همچنیـن مسـئوالن مرتبـط نشـود. بـا 
توجـه بـه این کـه تا چند سـال قبل همیشـه فیلترینـگ به عنـوان اولین 
و بهتریـن راه حـل مطرح می شـد، شـرایط نامناسـبی از نظـر روحی برای 
کاربرانـی کـه دچـار محدودیـت می شـدند بـه وجـود می آمد اما بـا وجود 
فیلترینگ هوشـمند شـرایط فـرق کرده اسـت. در نهایت هر مسـئولی در 
ایـن رابطـه نظـر خاصـی دارد و به تازگـی هم وزیـر ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات تاکیـد کـرد که بحـث بررسـی محتـوای کانال هـای تلگرامی 
وجـود نـدارد و ایـن کار بـرای احتـرام بـه آبـروی افـراد انجـام می شـود. 
محمـود واعظـی در جمـع خبرنـگاران دربـاره تضمیـن وزارت ارتباطـات 
بـرای تبدیل نشـدن سرنوشـت کانال هـای تلگرامی بـه روزنامه هایی که 
توقیـف می شـوند، اظهارکرد: اصا نه بحث محتواسـت نـه چیز دیگری، 
بحـث این اسـت که با ایـن اقـدام کانالی وجـود دارد و همـه می دانند که 
متعلـق بـه کیسـت؛ ماننـد فردی کـه روزنامـه ای تاسـیس کـرده و همه 
مطلعنـد اکـه ایـن روزنامـه در کجـا مسـتقر اسـت. وی افـزود: کاری که 
قرار اسـت انجام شـود این اسـت که باالخره وقتی مردم شـکایتی داشـته 
باشـند، بایـد معلوم شـود که یک کانـال متعلق به کیسـت، موضـوع این 
اسـت کـه می خواهنـد احتـرام به حقـوق افـراد بگذارنـد. در حـال حاضر 
فضـای مجازی گسـترش پیدا کـرده و زمانی کـه یک خبر انعـکاس پیدا 
می کنـد، بایـد غلط نباشـد و آبـروی مردم نـرود. اکنون دسـت هیچکس 
بـه جایی بنـد نیسـت، امـا با انجـام ایـن کار معلـوم اسـت کـدام کانال و 
چـه کسـی خبـر را منتشـر کـرده و می تـوان از آن شـکایت کـرد، وگرنه 

اصـا بحث بازرسـی محتـوا و... نیسـت. به گفتـه وی، ایـن تصمیم هیچ 
ارتباطـی بـه وزارت ارتباطـات نـدارد و تصمیـم شـورای عالـی فضـای 
مجـازی اسـت و مجـری آن نیـز وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـت. 
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بر قـرار 
گرفتـن دفاتـر پیشـخوان دولـت در زیرمجموعه دولـت، ادامـه داد: اصا 
دولـت نمی خواهـد این دفاتـر دولتی شـوند، بلکـه اعتقادش بر این اسـت 
کـه این هـا باید خصوصـی بماننـد. مـا االن در حـال واگـذاری دو پروانه 
خصوصـی پسـت هسـتیم و شـنیدم که خـود همان دفاتـر به دنبـال این 
هسـتند کـه یکـی از پروانه هـا را بگیرنـد، بنابرایـن به هیچ وجـه بحث ما 
دولتـی کـردن نیسـت و ایـن اولین باری اسـت کـه می شـنوم. واعظی با 
بیـان این کـه ایـن کار رقابـت اسـت، گفـت: ماننـد این اسـت که کسـی 
مغـازه ای داشـته باشـد و بگویـد بـه مغـازه دیگـر مجـوز فعالیـت ندهید 
چـون کار مـا مشـابه همدیگـر اسـت. بایـد در جامعـه رقابـت بـه وجـود 
آورد تـا مـردم سـود ببرند. دفاتر سـر جـای خودشـان خواهند مانـد. وزیر 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات با بیـان این که خوشـبختانه نهضت تولید 
محتـوا در کشـور راه افتـاده اسـت، ادامـه داد: مـن در چنـد سـفری که به 
قـم رفتـم اتفـاق عجیبـی دیـدم، تعـداد دیتـا سـنتر هایی کـه در قـم بـه 
وجـود آمـده در هیـچ شـهر و اسـتان ایـران به غیـر از تهـران که اسـتثنا 
اسـت، وجـود نـدارد. مثـا تمـام نوشـته ها، کتاب هـا و سـخنرانی های 
آیـت ا... جـوادی آملی به صـورت آناین در ایـران و همه جـای دنیا قابل 
دسترسی اسـت. واعظـی افـزود: بسـیاری از مراجـع بـه این شـکل عمل 
می کننـد. در شهرسـتان نـور نیـز بسـیاری از نوشـته های قرآنـی و کتب 
دینـی در سـرور ایـن شهرسـتان آمـده اسـت و ما فکـر می کنیـم در این 
زمینـه بسـیار خـوب کار می شـود و تـا االن هرگونـه حمایتـی کـه الزم 

بـوده انجـام داده ایم.

J    چه FTP سـالم بایت، اگر امـکان دارد توضیح دهید کـه
کاربرد هایـی دارد و آیا امن اسـت و می توان بـه آن اطمینان 

کرد؟
FTP، برای توسعه دهندگان وب، ابزاری است برای انتقال فایل ها از رایانه 

سیستم  بخواهید  شما  اگر  مثال  برای  وب سایت.  میزبان  سرور  به  محلی 
برای  کنید،  نصب  میزبان  سرور  بر روی  را   WordPress محتوا  مدیریت 
انتقال فایل ها بین سرور و رایانه به FTP نیاز خواهید داشت. به طور پیش 
فرض، FTP مشابه سایر فایل های ذخیره شده بر روی رایانه و با ساختاری 
شبیه به فولدر است. به گونه ای که به راحتی می توان آن را مرور کرده و 
مشاهده نمود. برای آشنایی بیشتر با این تعریف، می توانید یکی از سرور های 
FTP را ببینید. برای مثال، شرکت ادوبی (Adobe) پیشنهاد می کند تمام 

کاربرانی که دارای کلید محصول (Product Key) معتبر بوده و CD نصب 
را از دست داده اند، نرم افزارهایشان را از طریق سرور FTP شرکت ادوبی، 
امکان  فایرفاکس  موزیا  و  کروم  گوگل  مانند  مرورگر هایی  کنند.  دانلود 

دسترسی و مشاهده سرور های FTP (بدون امکان آپلود فایل) را نیز برای 
کاربران فراهم می کنند. به این ترتیب مرور سرور های FTP آسان تر خواهد 
بود. شرکت ها و مؤسسات زیادی هستند که سرور های FTP را در اختیار 
کاربران قرار می دهند. همین در دسترس بودن، باعث کاهش امنیت این 
نوع سرور ها می شود. چرا که به مرور زمان، سرور مملو از فایل های ناقص، 
آلوده و بعضاً خطرناک می شود. از این رو بیشترین کاربرد FTP، آپلود فایل 
مثًا از رایانه شخصی به سرور محل کار است. البته همان گونه که پیشتر 
نیز اشاره شد، این کاربرد هم با ظهور سرویس های ابری محبوبیت خود را 
 FTPS .استفاده می کنند FTPS اکنون از FTP از دست داده است. کاربران
مشابه FTP است، با این تفاوت که همه چیز در آن رمزنگاری شده  دقیقاً 
است و بر همین اساس جاسوس ها، خرابکار ها و یا هر کاربر غیرمجاز دیگر 
در صورت دسترسی به فایل ها نیز نمی توانند از آن ها استفاده کنند. امروزه 
جای  به  نشده،  رمزنگاری  اطاعات  انتقال  از  خودداری  ضمن  شرکت ها 

سرویس FTP، سرویس امن FTPS را ارائه می دهند.

لپ تاپی برای تمامی لحظه ها

تمامی  انجام  برای  لپ تاپ  یک  به  کاربران  از  برخی 
کار های روزمره نیاز دارند. لپ تاپی که بتوانند مانند یک 
و  باشند  داشته  خود  همراه  همیشه  سررسید  یا  دفترچه 
در همه حال از آن استفاده کنند: در خانه، اداره، جلسات 
برای  نباشند  مجبور  همچنین  و...  سفر  هنگام  کاری، 
خرید آن هزینه زیادی پرداخت کنند. یکی از محصوالتی 
مدل دارد،  خوبی  هم خوانی  ویژگی ها  این  با   که 

 «Flex 3 - 15 inch» شرکت «لنوو» است. این لپ تاپ 

طراحی هیبریدی دارد و می توان با چرخش 360 درجه ای 
صفحه نمایش، آن را در حالت های مختلف استفاده کرد. 
برای مثال اگر پشت میز کار هستید، می توانید به حالت 
تماشا  فیلم  یا  هستید  جلسات  در  اگر  لپ تاپ؛  معمول 
می کنید، به حالت ایستاده و اگر در حال حرکت هستید، 
به حالت تبلت از آن استفاده کنید. ضخامت این محصول 

22,2 میلی متر است و وزن آن به 2,1 کیلوگرم می رسد. لنوو 
در این محصول از یک کیبورد جزیره ای استفاده کرده که 
می توان به سادگی و با کمترین مشکل، مدت طوالنی با آن 
 USB 3.0 تایپ کرد. پورت های این محصول از دو پورت
و یک HDMI تشکیل می شود. صفحه نمایش 15,6اینچی 
و لمسی Flex 3، از نوع TFT LED-backlit LCD است و 
می تواند تصاویری با وضوح تصویر Full HD را به نمایش 
درآورد. این لپ تاپ برای انجام کار های نسبتا حرفه ای و 
سنگین طراحی شده است، به همین دلیل می توانیم توقع 
توان زیاد سخت افزاری هم از آن داشته باشیم. پردازنده 
 Nvidia اینتل، چیپ گرافیکی Core i7 6500U مرکزی
اختصاصی،  حافظه  گیگابایت   2 با   Geforce 940M

هشت گیگابایت رم و حافظه داخلی 256 گیگابایتی از 
است. محصول  این  فنی  مشخصات  ازجمله   SSD نوع
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Monitor:IPS 15.6 LCD Full HD 1920x1080-
Mainboard:--

CPU:Intel Core i7 - 6500U-
Memory:8GB DDR4-

VGA:GeForce GTX GeForce 940M-
HDD:2TB & 256SSD-

Weight:2.1-
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