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بعضــی از کاربــران در طــول روز صد هــا ایمیــل 
ــد کــه  روی صفحــه نمایــش خــود مشــاهده می کنن
ــه تعــدادی از آن هــا بی توجــه هســتند. تعــدادی از  ب
ایمیل هــا بــاز و خوانــده شــده و برخــی از آن هــا نیــز 
ــی  ــان ایمیل های ــن می ــوند. در ای ــه داری می ش نگ
کالهبــرداری  و  فریــب  بــرای  کــه  دارد  وجــود 
از کاربــر بــه کار می رونــد. بــه تازگــی شــرکت 
Diligent آزمایشــی را روی 2000 کاربــر انجــام داده 

اســت تــا ببینــد تــا چــه انــدازه کاربــران بــه مســائل 
ــش  ــن آزمای ــد. ای ــه دارن ــا توج ــی در ایمیل ه امنیت
در 3 ماهــه اول ســال 2016 در ایــاالت متحــده 
آمریــکا انجــام شــد کــه نســبت بــه دیگــر کشــور ها 

ســایت های فیشــینگ بیشــتری دارد.

ایمیل های فریب دهنده
ــرکت کنندگان  ــد از ش ــنجی 50 درص ــن نظرس در ای
کارت هــای  بــا  ارتبــاط  در  کرده انــد  اعــالم 
تقلبــی  ایمیل هــای  طریــق  از  خــود  اعتبــاری 

فریــب خورده انــد.33 درصــد از کاربــران گفته انــد 
ــت و 24  ــده اس ــک ش ــا ه ــل آن ه ــاب های ایمی حس
درصــد از آن هــا از طریــق ســرقت اطالعــات خــود در 
ــینگ  ــالت فیش ــی حم ــی قربان ــبکه های اجتماع ش
قــرار گرفته انــد. حــدود 27 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
بــه ســواالت ایــن نظرســنجی معتقــد هســتند بــا یــک 
ــن  ــد. بزرگتری ــب خورده ان ــی فری ــد امنیت ــدام جدی اق
ــه وجــود  ــراد زمانــی ب ــرای اف مشــکل ایجــاد شــده ب
ــخص  ــام مش ــا ن ــر ب ــل موردنظ ــه ایمی ــد ک می آی
ــاخصه های  ــی از ش ــن یک ــود. همچنی ــال نمی ش ارس
ــتباهات  ــت و اش ــالی نادرس ــی، ام ــای تقلب ایمیل ه
ــت.  ــده اس ــوان ش ــا عن ــوان ایمیل ه ــتوری در عن دس
بــه طــور کلــی در 60 درصــد از مــواردی کــه ایمیــل 
واقعــی بــا ایمیــل تقلبــی مخلــوط می شــود، کاربــران 

ــد. ــخیص دهن ــد آن را تش ــعی می کنن س

5 برابر در 10 سال
بر اسـاس برآورد های انجام شـده توسـط Diligent در 

روز 156 میلیـون ایمیـل تقلبی در سراسـر دنیا منتشـر 
می شـود. ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه تنهـا در 
طول 5 سـال حمالت فیشـینگ 10 برابر شـده اسـت. 
همچنیـن ایـن حمالت در سـال 2016 به میـزان قابل 
توجهـی افزایـش پیدا کـرد به طـوری که از حـدود 99 
هـزار در ژانویـه سـال گذشـته میـالدی بـه 299 هزار 

مـاه مارس رسـید.

ضد حمله
شـرکت های  فیشـینگ،  حمـالت  افزایـش  بـا 
ارائه دهنـده خدمـات اینترنتـی تـالش می کننـد ضمن 
افزایـش آگاهـی کاربـران از مسـائل امنیتـی، امنیـت 
را در محصـوالت خـود بـاال ببرنـد. بـه عنـوان مثـال 
امنیتـی  جدیـد  روش هـای  از  اجتماعـی  شـبکه های 
بـرای ورود افـراد بـه ایـن شـبکه ها اسـتفاده می کنند. 
از  اعتبـاری  کارت هـای  ارائه کننـدگان  همچنیـن 
بررسـی  و  پیوسـت  یـک  کـردن  بـاز  بـرای  کاربـران 

می دهنـد. هشـدار  آن هـا  بـه  حسـاب  جزئیـات 

تحلیلگر سازه
ضوابط طراحی ساختمان ها را به طور کامل رعایت کنید

سازه  های  بعدی  سه  تحلیل  جهت  برنامه ای  به  هفته  این  پیشنهادی  نرم افزار  اولین 
طراحی  و  تحلیل  برای  خاص  طور  به   ETABS نرم افزار دارد.  اختصاص  فوالدی  و  بتنی 
بسیار  ساختمان ها  مدل سازی  نرم افزار،  این  از  استفاده  با  است.  شده  تهیه  ساختمان  ها 
راحت و سریع انجام می شود.این نرم افزار تمام اجزای ساختمان را می شناسد و عناصر 
ساختمان را با نام تیر، ستون، بادبند، کف سازه ای و دیوار برشی شناسایی می کند. اکثر 
ضوابط مربوط به طراحی ساختمان  ها به وسیله این نرم افزار رعایت می شوند. مدل سازی 
سریع ساختمان  های منظم و غیرمنظم و تحلیل استاتیکی و دینامیکی و تحلیل غیرخطی 
استاتیکی و طراحی سازه  های فوالدی و بتنی از جمله توانایی  های اصلی این نرم افزار 
محسوب می شود. همچنین این برنامه ابزاری پیشرفته و کامل برای مدل سازی و طراحی 

قاب  های ساختمانی به صورت یکپارچه می باشد.
مگابایت  631 فایل:  www.csiamerica.com حجم 

مختص گیمر ها
دکمه های کیبورد سیستم خود را سفارشی نمایید

 Logitech Gaming .پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته مخصوص گیمر ها می باشد
و  کیبورد  دکمه  های  موس  ها،  سفارشی سازی  برای  کاربردی  نرم افزاری   Software

صفحه نمایش ال سی دی  ها می باشد. شما به کمک این نرم افزار می توانید موس های 
همچنین  و  جی  سری  دی  سی  ال  نمایش  صفحه  و  کیبورد  دکمه  های  جی،  سری 
هدست  های سری جی را بنا به سلیقه شخصی خود سفارشی سازی نمایید. شما با استفاده 
از  استفاده  با  و  کرده  دانلود  را  مستقل  بازی های  پروفایل  های  می توانید  نرم افزار  این  از 
آن ها بر تجربه بازی خود بیفزایید. یکی دیگر از امکاناتی که این نرم افزار به شما می دهد 
این است که می توانید DPI ماوس خود را تغییر داده و آن را کامال سفارشی کنید. این 

نرم افزار دارای پروفایل  هایی برای بازی  های مختلف و گوناگون می باشد
مگابایت  94 فایل:  www.majorgeeks.com حجم 

اسالید ساز
اسالید شو هایی با افکت های بصری زیبا بسازید

آخریـن نرم افـزاری کـه ایـن هفته به شـما معرفـی خواهیم کرد درباره سـاخت اسـالید 
شـو جـی کوئـری می باشـد. Amazing Slider Enterprise نرم افـزاری بسـیار عالـی 
و هوشـمند بـرای سـاخت و طراحـی اسالیدشـو های عکـس و  ویدئـو بـا اسـتفاده از 
فـن آوری جـی کوئـری بـرای صفحـات وب و وب سـایت  ها می باشـد. ایـن نرم افـزار 
عالـی ضمـن داشـتن قابلیت  هـای بـاال در زمینه سـاخت اسالیدشـو های جـی کوئری 
می توانـد بـه صـورت ویژه بـرای سیسـتم  های مدیریـت محتـوای وردپـرس، جومال و 
دروپـال اسالیدشـو بسـازد. همچنیـن قابلیت وارد سـاختن اسالیدشـو سـاخته شـده به 
نرم افزار هـای فرانـت پیـج و دریـم ویور نیز وجود دارد. اسالیدشـو سـاخته شـده توسـط 
ایـن نرم افـزار بـه راحتـی روی تمامـی دسـتگاه  ها اجـرا خواهد شـد. وجـود افکت  های 
بصـری و انتقالی زیبا باعث می شـود اسالیدشـوی طراحی شـده بسـیار زیبـا و حرفه ای 
به نظـر برسـد و در کنار داشـتن پوسـته و تم  های زیبا اسالیدشـو از نظـر زیبایی بی نظیر 
خواهـد بـود. همانطـور که گفته شـد می توانید درون اسالیدشـو از عکس  هـا و  ویدئو ها 

اسـتفاده کـرده ضمـن این کـه قابلیت اسـتفاده همزمـان از این هـا نیز وجـود دارد.
www.amazingslider.com حجـم فایـل: 27 مگابایـت

 عیدی برای کاربران اینترنت
انتقـال  الیـه  توسـعه  پـروژه  شـاخصه های  از  یکـی 
شـدن  برابـر   2,5 تـالش  پـروژه  بـه  موسـوم  شـبکه 
ظرفیـت فعلـی شـبکه انتقـال اطالعـات می باشـد. در 
همیـن راسـتا تعـداد 38 نقطـه به نقـاط حضور شـبکه 
زیرسـاخت در اسـتان های کشـور اضافـه شـده و قـرار 
اسـت تـا پایـان سـال 96 ظرفیت بـه میـزان 6 ترابیت 
افزایـش داشـته باشـد. بـرای ایـن پـروژه 386 میلیارد 
تومان سـرمایه گذاری شـده است و مسـئوالن سازمان 
فنـاوری اطالعـات اظهـار امیـدواری کرده انـد کـه بـا 
تبلیغـات  دیجیتـال،  کار  و  کسـب  فضـای  آن  اجـرای 
آنالیـن و خدمـات ویدئویـی بهبـود پیـدا کنـد. ایجـاد 
بهبـود  و  شـهر ها  در  کمتـر  فاصلـه  بـا  مسـیر های 

کیفیـت ارتباطـی داخل کشـور از مشـخصه های دیگر 
پـروژه تـالش اسـت کـه کاهـش هزینه هـا بـه یـک 
پهنـای  نـرخ  کـه  جـا  آن  از  دارد.  دنبـال  بـه  را  سـوم 
بـازار  میـزان  و  سـرمایه گذاری  حجـم  بر اسـاس  بانـد 
مشـخص می شـود، بـا بزرگتـر شـدن بـازار و افزایـش 
حجـم ترافیـک اطالعـات، کاهـش قیمت پهنـای باند 
یـک روال منطقـی بـه نظر می رسـد. با محاسـبه جدید 
سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات رادیویـی تـا پایان 
سـال جـاری تعرفـه اینترنـت مجـدد کاهـش می یابد. 
می تـوان گفـت ایـن خبـر بـه نوعـی عیـدی کاربـران 
اینترنـت و یکی از بهترین اتفاقاتی اسـت که در آسـتانه 

سـال نـو بـرای آن هـا رخ داده اسـت.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

گزارشی در مورد میزان توجه کاربران به مسائل امنیتی در ایمیل ها

فریب های اینترنتی


