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فنـاوری اینترنـت اشـیا در سـال های اخیـر رشـد قابل 
تـا  پیش بینی هـا  بر اسـاس  و  اسـت  داشـته  توجهـی 
بـه  دسـتگاه  میلیـارد   4 از  بیـش   2016 سـال  پایـان 
ایـن فنـاوری مجهـز شـده اند و تـا پایـان سـال 2020 
رسـید.  خواهـد  دسـتگاه  میلیـارد   20 بـه  تعـداد  ایـن 
تنهـا در سـال 2016 بیـش از 868 میلیـارد دالر بـرای 
توسـعه اینترنـت اشـیا اختصـاص داده شـده اسـت. بـا 
افزایـش تعـداد دسـتگاه های مجهـز بـه اینترنت اشـیا 
خطرپذیـری  میـزان  زمینـه  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و 

می کنـد. پیـدا  افزایـش 

امنیت ضعیف است
بـا وجود پیشـرفت قابـل توجه فنـاوری اینترنت اشـیاء، 
امنیـت در ایـن حـوزه ضعیـف اسـت. همیـن مسـئله 
حمـات  می دهـد.  افزایـش  را  خطرپذیـری  میـزان 
اینترنتـی و آلـوده شـدن صد هـا سـایت محبـوب بـه 
بدافزار هـا، نگرانـی کارشناسـان امنیتـی را همـراه بـا 
توسـعه این فناوری بیشـتر می کنـد به ویـژه زمانی که 

کاربـران از وجـود چنیـن تهدیداتی بی اطاع باشـند. به 
همیـن علت کار بـرای ارائه دهندگان خدمـات اینترنت 
اشـیا دشـوار اسـت چرا کـه بایـد بـا بهبـود امنیـت بـه 
کاربـران ایـن اطمینـان را بدهنـد که آسـیب پذیری در 
محصـوالت حداقـل میزان ممکـن می باشـد و نگرانی 
بابت نقـض حریم خصوصی اشـخاص وجود نـدارد. در 
همیـن راسـتا شـرکت ها اقداماتی بـرای افزایش امنیت 

در فنـاوری مذکـور انجـام می دهنـد.

راه های بهبود امنیت
یکـی از اقدامـات انجام شـده بـرای افزایـش امنیت در 
محصـوالت فنـاوری اینترنـت اشـیاء، امنیـت فیزیکی 
دسـتگاه های متصـل اسـت. راه دیگـری که بـه امنیت 
بیشـتر کمـک می کنـد، برنامه نویسـی امن می باشـد. 
توسـعه دهنـدگان اینترنـت اشـیا بایـد در پیاده سـازی 
پذیـری  آسـیب  در  موثـر  عوامـل  بر شناسـایی  خـود 
تمرکـز کننـد. احـراز هویـت افـراد و همچنیـن هویت 
دسـتگاه از راه  هایـی اسـت کـه می تواند ایـن اطمینان 

را بـرای کاربـران ایجـاد کنـد کـه یـک اتصـال امـن 
بیـن دسـتگاه های مختلف وجـود دارد. ارائـه دهندگان 
فنـاوری اینترنـت اشـیا از رمزگـذاری نیـز بـرای بهبود 
امنیـت در محصـوالت خود اسـتفاده می کننـد. در این 
روش هرگونـه اطاعـات حسـاس کاربران که توسـط 
می گـردد  آوری  جمـع  اشـیا  اینترنـت  دسـتگاه های 
کـه  راه کار هایـی  دیگـر  از  شـود.  رمزگـذاری  بایـد 
باعـث کاهش آسـیب پذیـری در ایـن حوزه می شـود، 
ساده سـازی فرآینـد بـه روزرسـانی و انعطـاف پذیـری 

آن اسـت.

رقابت برای فراگیری فناوری
به زودی اسـتفاده از اینترنت اشـیا در قالب انواع وسایل 
هوشـمند بـرای مـا فراگیـر و ملمـوس خواهـد شـد. با 
توجـه به ضعف های امنیتـی در این فنـاوری و راه های 
موجـود برای بهبـود امنیـت، تولیدکنندگان بـرای ارائه 
محصـوالت جدیـد خـود و جـذب بیشـتر مشـتری بـا 

یکدیگـر بـه سـختی رقابـت می کنند.

مسافرت مجازی
با تصاویر 360 درجه سفر را تجربه کنید

دارد.  اختصـاص  مجـازی  تـور  سـاخت  بـه  هفتـه  ایـن  نرم افـزاری  پیشـنهاد  اولیـن 
نرم افـزارKolor Panotour Pro مرجعـی کاربـردی بـرای وینـدوز، مـک و لینوکـس 
بـه منظورایجـاد تـور مجـازی 360 درجـه می باشـد. بـا اسـتفاده از رابـط بصـری ایـن 
نرم افـزار همـه چیـز بـا چند کلیـک انجـام می شـود. با کمـک ایـن نرم افـزار می توانید 
عکس  هـای پانورامـای خـود را بـه تور هـای مجـازی چنـد چشـم اندازی بـا کشـیدن 
منطقـه قابـل کلیک از یـک تصویر بـر روی تصویر هـدف تبدیل کنید. در شـکل نهایی 
ایـن تـور ایـن طـور بـه نظر می رسـد کـه گویـا در وسـط تصویـر هسـتید و بـا حرکات 
دکمـه چـپ و راسـت ماوس انگار در قسـمت شـیب تنـد هسـتید و بنابراین بـرای مثال 
اگـر روی در کلیـک کنیـد به اتـاق بعدی حرکت کرده و در نتیجه شـما قـادر خواهید بود 
در اتـاق رایانـه به گشـت و گـذار بپردازید. تمـام کاری که بایـد انجام داد فقـط انتخاب و 

گذاشـتن تصویـر مـورد نظرتان می باشـد.
www.krpano.com حجم فایل: 50 مگابایت 

دانلود بی نهایت
بدون محدودیت حجمی نرم افزار دانلود کنید

نرم افـزار پیشـنهادی بعـدی این هفته دربـاره دانلود رایـگان بدون محدودیت می باشـد. 
Firedl یـک نرم افـزار کامـا رایـگان اسـت که بـا ایجـاد فضایی بسـیار سـاده و کاربر 

پسـند امـکان دانلـود از دو وب سـایت بسـیار محبوب اشـتراک فایل راپید گیتـور و آپلود 
را بـه راحتـی و بـدون هزینـه و بـا لینک مسـتقیم فراهم کـرده اسـت. در ایـن نرم افزار 
شـما با سـاخت یـک اکانـت کاربـری در کمتـر از 2 ثانیـه می توانیـد الگین شـده و بعد 
از انتخـاب موقعیـت جغرافیایـی خـود از نزدیک تریـن سـرور های ایـن شـرکت دانلـود 
فایل  هـای خـود را آغـاز کنیـد. نکته جالـب توجه عـدم محدودیت حجمی ایـن نرم افزار 
بـرای دانلـود اسـت که یکـی از نـکات قـوت و حرفه ای ایـن نرم افـزار کارآمد به شـمار 
می آیـد. همچنیـن درتوضیحـات اختصاصـی وب سـایت ایـن شـرکت بـه اختصـار بـه 

رایـگان و بـدون قطعـی سـرویس این نرم افزار اشـاره شـده اسـت.
www.streaming1tv.comحجم فایل: 45 مگابایت

آالرم اندرویدی
منزل و خودروی خود را از راه دور کنترل نمایید

پیشـنهاد آخـر ایـن هفته بـه یـک برنامـه هشـدار دهنده اندرویـدی مربوط می شـود. با 
اسـتفاده از نرم افـزار globio Alarm System می توانیـد گوشـی اندرویـدی خـود را به 
سـاده ترین سیسـتم زنـگ هشـدار تبدیـل کنیـد. ایـن برنامـه بـه شـما کمـک می کند 
سیسـتم هشـدار دسـتگاه خود را بـه یک سیسـتم حرفه ای توسـعه داده، از گوشـی خود 
در برابـر دزدی و افـراد کنجـکاو محافظـت کـرده، بر آپارتمـان، انبار و یا خـودروی خود 
نظـارت کـرده و زمانـی کـه خـودروی شـما در حـال دور شـدن از شـما بـود، به وسـیله 
تمـاس، پیـام و یـا ایمیل همـراه با تصویـر باخبر شـوید. همچنیـن این برنامـه می تواند 
در مواقـع جابه جایـی گوشـی، تغییـرات روشـنایی محیط، جدا شـدن شـارژر، باز شـدن 
قفـل گوشـی، ایجـاد شـدن صـدای بلند و تشـخیص حرکـت توسـط دوربین شـروع به 

نماید. هشـدار 
حجم فایل: 6,54 مگابایت

www.apkmaniafull.com

پیامی برای ماندن
بار هـا پیرامـون محـدود کـردن تلگـرام بحـث شـده 
بر رعایـت  تاکیـد  ضمـن  یازدهـم  دولـت  و  اسـت 
اسـت  کـرده  اعـام  اخاقـی،  مسـائل  و  ارزش هـا 
مخالـف قطـع دسترسـی کاربـران بـه این شـبکه پیام 
رسـان می باشـد. چنـدی پیـش از انتقـال سـرور های 
تلگـرام بـه داخل کشـور سـخن به میـان آمد کـه این 
احتمـال می رفت شـاید دولـت قصد ایجـاد محدودیت 
نسـبی در ایـن نرم افـزار را داشـته باشـد. بـا ایـن حال 
مذاکـرات وزارت ارتباطـات بـا مدیـران تلگـرام طـی 
ماه هـای گذشـته نشـان می دهد قـرار اسـت همکاری 
انجـام  طـرف  دو  بیـن  گذشـته  بـه  نسـبت  بیشـتری 
تلگـرام  رسـان  پیـام  شـبکه  اسـاس  بر همیـن  شـود. 

عـاوه  را  خـود  امنیتـی  پیام هـای  جدیـد  اقدامـی  در 
بر متـن انگلیسـی بـا ترجمـه فارسـی بـرای کاربـران 
ارسـال می کند. بـه گفته برخـی از کارشناسـان در این 
صـورت مشـکات کمتری در خصوص سـوء اسـتفاده 
از حسـاب های کاربـران ایرانـی بـه وجـود می آیـد. به 
عبـارت دیگـر می تـوان ایـن اقـدام را مثبـت ارزیابـی 
سیاسـتی  چـه  آینـده  دولت هـای  در  کـه  ایـن  کـرد. 
بـرای فعالیت تلگـرام در کشـور تعیین می شـود معلوم 
نیسـت امـا پیـام تعامـل صـورت گرفتـه این اسـت که 
تلگـرام می مانـد. شـاید یکی از علـل برقـراری ارتباط 
مذکـور ایـن باشـد کـه بیـش از 70 درصـد از کاربران 

هسـتند. ایرانی  تلگـرام 

رشیـد     زارعی 

اینترنت اشیا شکننده است

زنگ خطر

پیشنهادهفته


