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بر اسـاس گـزارش Net Applications مرورگر هـای 
قـرار  بی سـابقه ای  سـقوط  آسـتانه  در   Edge و   IE

سـال  دسـامبر  مـاه  در  کـه  طـوری  بـه  گرفته انـد 
مرورگر هـا  ایـن  از  کاربـران  سـهم  میـالدی  گذشـته 
در رایانه هـای شـخصی حـدود هفـت دهـم کاهـش 
یافت و مجموع سـهم ایـن دو مرورگر بـه 26,2 درصد 

. سید ر

در معرض سقوط
شـرکت  مرورگر هـای  سـهم  کاهـش  میـزان 
ایـن  چرا کـه  می باشـد  توجـه  قابـل  مایکروسـافت 
مقـدار در مـدت یـک مـاه نزدیـک بـه نصف متوسـط 
کاهـش ماهانـه در 12، 6 و 3 مـاه گذشـته بوده اسـت. 
 IE ایـن گزارش نشـان می دهد متوسـط کاهش سـهم
و Edge در طـول یـک سـال، 6 و 3 مـاه گذشـته بـه 
طـور میانگیـن بـه ترتیـب 1,9، 1,8 و 1,5 امتیـاز بوده 
اسـت. نتایـج به دسـت آمـده حاکـی از آن اسـت که با 
ادامـه ایـن روند کاهشـی امـکان سـقوط مرورگر های 

دارد. جایـگاه وجـود  پایین تریـن  بـه  مایکروسـافت 

فروپاشی در مایکروسافت
در گـزارش مذکـور از کاهـش قابـل توجـه سـهم دو 
شـده  یـاد  فروپاشـی  عنـوان  بـا   Edge و  IE مرورگـر
کـه بـه عقیـده کارشناسـان ایـن فروپاشـی بی نظیـر 
می باشـد. هیـچ مرورگـری در مدت زمان کوتـاه با این 
سـرعت با کاهـش سـهم روبه رو نبوده اسـت. سـقوط 
زمانـی  مایکروسـافت  مرورگر هـای  سـهم  بی سـابقه 
اتفـاق افتـاد که ایـن شـرکت در ژانویه سـال 2016 با 
ارائه نسـخه های جدیـد IE11 و Edge پشـتیبانی خود 
از نسـخه های قبلـی IE را قطـع کرد. پایـان زودهنگام 
حمایـت مایکروسـافت از نسـخه های قدیمـی باعـث 
شـد تا کاربـران از نسـخه های بـه روز شـده مرورگر با 
امکانات بیشـتر و نسـخه به روزشـده ویندوز 10 همراه 
بـا IE و Edge اسـتفاده کننـد. بـا توجـه بـه داده هـای 
و  مرورگـر  از  کاربـران  سـهم  مـورد  در  گـزارش  ایـن 
سیسـتم عامـل و نیـز ادعـای شـرکت مایکروسـافت 

در سراسـر دنیـا 1,5 میلیـارد از یارانه هـای شـخصی 
از سیسـتم عامـل وینـدوز اسـتفاده می کننـد. در پایان 
سـال 2016 مرورگـر IE و Edge توسـط 428 میلیون 
کاربـر مـورد اسـتفاده قرار گرفت که در دسـامبر سـال 

گذشـته میـالدی 15 میلیـون کاربر کاسـته شـدند.

بزرگترین ذینفع
سـهم  توجـه  قابـل  کاهـش  از  ذینفـع  بزرگتریـن 
مرورگر هـای مایکروسـافت در مـاه گذشـته میالدی، 
گـوگل کـروم اسـت کـه بـا افزایـش 0,6 درصـدی، 
سـهم خود را به 56,4 درصد رسـاند. در دسـامبر سـال 
2016 سـهم کاربـران از فایرفاکـس نیـز بـا افزایش 3 
دهـم درصـدی بـه 12,2 درصد رسـید که ایـن میزان 
باالتریـن سـهم این مرورگر در سـال گذشـته میالدی 
بـود. اگر چـه در اوایـل سـال 2016 سـهم فایرفاکس 
رو بـه کاهـش بـود امـا در مـاه دسـامبر به حالـت قبل 
برگشـت و سـهم آن در 4 مـاه پایانی سـال در مجموع 

یافت. افزایـش  درصـد   4,5

اطالع رسان اندرویدی
تم های برنامه اطالع رسان گوشی همراه خود را تغییر دهید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفته برنامـه ای برای اندرویـد می باشـد. Notific یک 
برنامـه اطـالع رسـان بـوده کـه اطالعیه  هـا را به روشـی بسـیار زیبـا و منحصـر به فرد 
بـه شـما نمایـش می دهد. با نصـب این ابـزار بر روی گوشـی خـود دیگر هیـچ تماس و 
یـا پیامکـی را از دسـت نخواهیـد داد. بـه عنوان مثـال اگر تلفن همـراه شـما در جیبتان 
اسـت الزم نیسـت نگـران باشـید، زیرا برنامـه به انـدازه کافی هوشـمند بوده کـه بتواند 
هشـدار را تـا حـدود 10 ثانیـه از طریق روشـن نگاه داشـتن صفحـه و اعالم بـه صورت 
زنـگ نـگاه دارد. همچنین اگـر پس از چنـد روز کار کردن بـا برنامه احسـاس کردید که 
کار کـردن بـا آن مقـداری تکـراری و خسـته کننده اسـت می توانیـد از تم  هـای موجود 
اسـتفاده کـرده و تغییـری در رابـط کاربـری ایجاد نماییـد و در نهایت الزم به ذکر اسـت 

کـه ایـن نرم افزار بـه صورت کامـل بـا اندروید کیت کـت سـازگاری دارد.
حجم فایل: 1,69 مگابایت

www.forum.xda-developers.com  

وبکم محافظ
وبکم سیستم خود را به یک دوربین مدار بسته تبدیل کنید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفتـه بـه برنامـه ای جهـت تبدیـل وبکم بـه دوربین 
مـدار بسـته اختصـاص دارد. SecurityCam یـک نرم افـزار کاربـردی و بسـیار مفید در 
زمینـه تبدیـل وبکـم به دوربین مدار بسـته می باشـد. شـما بـا اسـتفاده از ایـن نرم افزار 
قـادر خواهیـد بود تـا تمامـی وبکم  هایی که به سیسـتم متصل هسـتند را نظـارت کرده 
و اقـدام بـه مانیتـور کـردن تصاویـر کنید و تمامـی فعالیت  هـای در حـال اجـرا را مانند 
یـک دوربین مدار بسـته مشـاهده کنید. ضمنـا این نرم افـزار می تواند کار هـای دیگری 
را نیـز انجـام دهـد کـه یکـی از این کار هـا پخش صدای هشـدار دهنده اسـت کـه قادر 
بـه فـراری دادن فردی که وارد محیط شـده اسـت می باشـد. الزم به یادآوری اسـت که 
ایـن برنامـه هم قابلیت اسـتفاده بـه صورت محلی و هـم از راه دور را داراسـت و می تواند 

بهتریـن گزینه امنیتی برای سیسـتم شـما باشـد.
حجم فایل: 3 مگابایت

www.wolfcoders.com  

ناظر شبکه همراه
شبکه  های سلولی اپراتور های شبکه همراه را مشاهده کنید

 Network .آخریـن نرم افـزار این هفتـه را به یـک برنامه اندرویـدی اختصاص داده ایـم
Cell Info اولیـن نرم افـزار تولیـد شـده بـرای نظـارت بـر روی شـبکه  های همـراه و 

داده  هـای تلفـن همـراه مـورد نظـر بـرای دیوایس  هـای مبتنـی بر اندرویـد بـوده کـه 
طرفـداران زیـادی را بـه سـمت خـودش جـذب کـرده اسـت. ایـن برنامـه شـبکه  های 
سـلولی زیرسـاخت اپراتور هـای شـبکه همـراه را نیـز برای شـما بـه نمایـش می گذارد. 
ضمـن این کـه رابـط کاربـری ایـن برنامـه بسـیار زیبـا و بـه صـورت کامال سـه بعدی 
طراحـی گردیـده اسـت. از مهم تریـن ویژگی  های ایـن نرم افـزار می توان به پشـتیبانی 
از اپراتور هـای شـبکه های مختلـف، کاربـرد بسـیار زیـاد در زندگـی روزمـره، خامـوش 
کـردن سـریع شـبکه  های همـراه موبایـل، بررسـی شـبکه تلفـن همـراه اندرویـدی و 

بهینه سـازی اجـرا روی تبلت  هـا اشـاره کـرد.
www.wilysis.com حجم فایل: 2,60 مگابایت 

ناگهان چه زود تمام می شود!
پایـان  اینترنـت،  مصرف کننـدگان  مشـکالت  از  یکـی 
توسـط  شـده  ارائـه  اینترنتـی  بسـته های  زودهنـگام 
اپراتور هـای تلفـن همـراه اسـت که بار هـا کاربـران بابت 
این مسـئله انتقاد کرده اند. هر بار مسـئوالن در واکنش به 
ایـن نوع شـکایات، موضع گیری های مختلفی داشـته اند. 
بـه تازگـی رئیـس سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان 
و تولیدکننـدگان ضمـن اشـاره بـه مشـکالت اینترنتـی 
کاربران از بررسـی شـکایات در زمینه کم فروشی اینترنت 
خبر داده اسـت. وزیر ارتباطات نیز در نمایشـگاه مطبوعات 
وزارتخانـه،  ایـن  نظارتـی  بر نقـش  تاکیـد  بـا  امسـال 
هرگونه کـم فروشـی توسـط اپراتور هـا را تکذیـب کـرد و 
از کاربـران خواسـت چنانچه شـکایتی در ایـن زمینه دارند 

بـه سـامانه 195 ارسـال کننـد تا رسـیدگی شـود و یـا در 
نهایـت اپراتـور ارائه دهنـده خدمـات خـود را تغییـر دهند. 
اگرچه تغییـر اپراتور در صورت نارضایتی، امکان مناسـبی 
اسـت کـه در اختیار کاربران قـرار می گیرد و حـق کاربران 
محسـوب می شـود اما بـه عنـوان راه حل، روش مناسـبی 
بـرای پاسـخگویی نیسـت چرا که بیشـتر شـبیه بـه پاك 
کـردن صـورت مسـئله می باشـد. عـالوه بر ایـن کاربران 
مشـابه گذشـته در جریان روال پیگیری شکایات و جریمه 
شـرکت های ارتباطـی خاطـی قـرار نمی گیرنـد. بـه طور 
یقین اگـر کاربران متوجه مراحل پیگیری و سیاسـت های 
تنبیهی وزارت ارتباطات برای کم فروشـی اینترنت بشـوند 

از حجم شـکایات کاسـته می شـود.

رشیـد     زارعی 

سهم مرورگر های مایکروسافت رو به کاهش

خطر سقوط

پیشنهادهفته


