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 Cloud Search ــوان ــا عن ــوگل ب ــد گ ــات جدی خدم
ــاز  ــورد نی ــب م ــد داد مطال ــازه خواه ــران اج ــه کارب ب
خــود را از طریــق ایمیــل شــرکت خــود، فضــای 
ــن  ــد. ای ــدا کنن ــوری پی ــری و دایرکت ــازی اب ذخیره س
ــا جزئیــات  ــه تنهــا امــکان جســت وجو را ب خدمــات ن
تمــاس بــرای همــکاران فراهــم می کنــد، بلکــه 
اطالعاتــی در مــورد فایل هــای بــه اشــتراک گذاشــته 
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــم را در اختی شــده و رویداد هــای تقوی
می دهــد. گــوگل قصــد دارد بــا راه انــدازی ایــن 
ــی  ــتر، زمان ــتری بیش ــذب مش ــن ج ــرویس، ضم س
ــع  ــات الزم را از مناب ــد اطالع ــاز دارن ــران نی ــه کارب ک

ــد. ــم کن ــا فراه ــرای آن ه ــف ب مختل

کارت هایی برای کمک
 Cloud ــرویس ــه سـ ــران بـ ــه کاربـ ــی کـ هنگامـ
Search در وب یـــا در یـــک دســـتگاه بـــا سیســـتم 

می شـــوند، «کارت هـــای  وارد  اندرویـــد  عامـــل 
کمـــک» دریافـــت می کننـــد کـــه فایل هـــای 

کلیـــدی را بـــرای آن هـــا برجســـته می کنـــد. ایـــن 
ـــا نـــام Springboard در  خدمـــات بـــرای اولیـــن بـــار ب
ســـال گذشـــته معرفـــی شـــد و گـــوگل تصمیـــم گرفتـــه 
ــد  ــتری را ماننـ ــای بیشـ ــزار و ویژگی هـ ــت ابـ اسـ
Cloud Search بـــه آن اضافـــه کنـــد تـــا کســـب و 

ـــرکت  ـــالم ش ـــر اع ـــود. بناب ـــاد ش ـــری ایج کار بزرگت
ـــاری  ـــه ج ـــرویس، هفت ـــن س ـــت ای ـــرار اس ـــوگل ق گ
ـــد  ـــه کار کن ـــروع ب ـــی ش ـــه اضاف ـــچ هزین ـــدون هی ب
ـــترس  ـــل دس ـــا قاب ـــده دنی ـــان زن ـــرای 28 زب ـــه ب ک
ـــه  ـــی ک ـــدا آن دســـته از کاربران ـــود. در ابت ـــد ب خواه
ـــد  ـــی دارن ـــوگل دسترس ـــریع گ ـــار س ـــه انتش ـــه برنام ب
از ایـــن خدمـــات اســـتفاده می کننـــد و مشـــتریانی 
ـــد،  ـــر بیندازن ـــه تاخی ـــود را ب ـــانی خ ـــه روزرس ـــه ب ک
ـــد  ـــد خواهن ـــر از آن بهره من ـــی دیرت ـــور طبیع ـــه ط ب
شـــد. عـــالوه بر ایـــن کاربـــران تنهـــا فایل هایـــی 
را در Cloud Search مشـــاهده خواهنـــد کـــرد کـــه 
ــند.  ــته باشـ ــتراک گذاری داشـ ــرای اشـ ــوز بـ مجـ
ـــم  ـــردی از تی ـــرکت ف ـــک ش ـــال در ی ـــوان مث ـــه عن ب

ــانی را  ــع انسـ ــوابق منابـ ــد سـ ــی نمی توانـ بازاریابـ
مشـــاهده کنـــد.

نبرد گوگل و مایکروسافت
در حـال حاضـر خدمات طراحی شـده تنها بـا فایل های 
ذخیـره شـده در ابـر گـوگل کار می کند اما این شـرکت 
تـالش می کند با ادغـام خدمات ابری، سـرویس خود را 
توسـعه دهد. برخی از کارشناسـان معتقد هسـتند گوگل 
مجبـور نیسـت خدمـات Cloud Search را بـه منظور 
ذخیره سـازی توسـعه دهـد اما انجـام این کار بـرای آن 
دسـته از کاربرانـی کـه بر نگـه داری فایل هـای ذخیـره 
شـده در مراکـز داده خـود تاکیـد دارنـد، مفیـد اسـت. 
گـوگل از ایـن طریـق می توانـد بـا جـذب مشـتریان 
بیشـتر، بهتـر بـا دیگـر شـرکت ها رقابـت کنـد. یکـی 
از بزرگتریـن رقبـای گـوگل در حـوزه خدمـات ابـری، 
شـرکت مایکروسـافت اسـت کـه بـا ارائه آفیـس 365 
بـه کاربـران کسـب و کار هـای مختلف کمـک می کند 

فایل هـای بـه اشـتراک گذاشـته شـده را پیـدا کنند.

مشخصات رم
مقدار حافظه اشغال شده سیستم را مشاهده نمایید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه بـه برنامـه ای جهـت مشـاهده اطالعـات رم 
رایانـه اختصـاص دارد. RAMExpert نرم افـزاری کاربـردی بـرای نمایـش اطالعـات 
حافظـه رایانـه شـما می باشـد. با اسـتفاده از ایـن نرم افـزار می توانیـد اطالعـات کاملی 
از رم رایانـه خـود داشـته باشـید و مقـدار حافظه مشـغول و در حـال اسـتفاده و آزاد آن را 
مشـاهده کنیـد. همچنیـن ایـن نرم افزار با بررسـی سیسـتم شـما، در صورت نیـاز برای 
بهبـود کارایـی آن پیشـنهاد ارتقـا بـه شـما می دهـد. افـزون بر موارد بـاال ایـن نرم افزار 
اطالعـات بی نظیری از نام اسـالت، ظرفیت اسـالت، مدل، نوع، سـریال نامبـر و... را در 
اختیـار کاربـر قـرارداده و در صـورت پر شـدن فضا و نیـاز به ارتقـا، نرم افزار بهتـر و ارتقا 

یافتـه سـخت افزار را بـه شـما پیشـنهاد می کند.
www.kcsoftwares.com حجـم فایـل: 3.14 مگابایـت

جستجوگر متن
تمام یادداشت  های خود را در یکجا نگه دارید

متـون  و  نوشـته  ها  در  جسـت وجو  دربـاره  هفتـه  ایـن  بعـدی  نرم افـزاری  پیشـنهاد 
می باشـد. نرم افـزار RightNote بـه شـما امکان ذخیـره یادداشـت  ها و نوشـته  ها را در 
یکجـا می دهـد و در صـورت نیاز امـکان جسـت وجو در این برنامه وجود داشـته و شـما 
را در یافتـن سـریع اطالعـات و نوشـته  ها یـاری خواهـد کـرد. با اسـتفاده از ایـن برنامه 
کـه دارای قابلیت  هـای زیـادی اسـت می توانید تمامی یادداشـت  های کوچـک و بزرگ 
خـود را در یکجـا جمـع آوری کرده و هـر زمانی برای یافـت آن ها به راحتی جسـت وجو 
کنیـد. همچنیـن رابـط کاربـری برنامـه سـاده و خلـوت اسـت و گشـت و گـذار در آن با 
توجـه بـه منو هـای بـاالی رابـط کاربـری و نمودار هـای شـناخته و داخـل آن صفحات 
بـه صـورت سلسـله مراتب وجود داشـته، شـما بـه راحتی می توانیـد درون آن نوشـته  ها 
یادداشـت های کوچـک قرارداده و بـا اسـتفاده از دکمه  هایی که در بـاالی رابط کاربری 

برنامـه وجـود دارنـد جزئیات آن  هـا را تکمیـل نمایید.
www.bauerapps.com حجـم فایـل: 38 مگابایـت

تکراری یاب
عکس  های تکراری را بر اساس محتویات پیدا کنید

آخریـن نرم افـزاری کـه این هفته به شـما معرفـی خواهیم کـرد، برنامه ای اسـت جهت 
جسـت وجو و یافتـن عکس  هـای تکـراری. ImageDupeless نرم افـزاری اسـت کـه 
جهـت جسـت وجو و یافتن  های تکـراری در مجموعه  هـای بزرگ و کوچـک و درایو ها 
طراحـی شـده اسـت. ایـن برنامـه بر خـالف دیگـر برنامه  هـا کـه عکس  هـای تکراری 
را بر اسـاس حجـم، فرمـت، انـدازه و... یافـت می کننـد، محتویـات درون عکس  هـا را 
چـک می کنـد. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه مقایسـه عکس  هایـی کـه جدیـدا درون 
هـارد خـود می ریزیـد نسـبت بـه عکس  هایی کـه قبال داشـتید توسـط برنامه سـریع تر 
صـورت می گیـرد. از مهم تریـن قابلیت  هـای ایـن نرم افزار می تـوان به قابلیت مقایسـه 
عکس  هـای جدیـد اضافـه شـده بـا عکس  هایـی کـه قبال توسـط برنامه اسـکن شـده 
بودنـد بـدون نیـاز بـه وجـود عکس  هایی که قبال اسـکن شـده بودنـد و امکان مقایسـه 
عکـس مـورد نظر شـما بـا عکس  هایی کـه در گالـری برنامه از قبل اسـکن شـده بودند 

اشـاره کرد.
www.graphics.com حجـم فایـل: 13 مگابایـت

 توسعه کند فناوری اطالعات
فنـاوری  توسـعه  بـرای  شـده  انجـام  ارزیابی هـای 
می دهـد،  نشـان  مختلـف  کشـور های  در  اطالعـات 
ایـران در سـال 2015 نسـبت به سـال قبـل از آن یک 
رتبه ارتقا داشـته اسـت. در این میان شـاخص دسترسی 
خانوار هـا بـه اینترنت در مـدت زمان مورد نظر رشـد دو 
پلـه ای را تجربـه کرده اسـت. همچنین از لحـاظ میزان 
اسـتفاده از اینترنـت که یکی از شـاخص های انتشـار و 
نفـوذ ICT در اشـخاص، مؤسسـات و دولت ها به شـمار 
می آیـد، وضعیت ایران در سـال 2016 نسـبت به سـال 
2015 تغییـری نداشـته اسـت. نکتـه قابـل توجـه در 
گـزارش منتشـر شـده این اسـت کـه در دو سـال اخیر، 
ایران در شـاخص اسـتفاده از اینترنت رتبه 16 را در بین 

26 کشـور منطقه به خود اختصاص داده اسـت. مشـابه 
وضعیـت  کشـورمان  همچنـان  گذشـته  گزارش هـای 
مناسـبی در زمینـه توسـعه فنـاوری اطالعـات نـدارد و 
بـا جایـگاه مطلوب فاصلـه بسـیاری دارد. البتـه جایگاه 
ایـران در بیـن کشـور های منطقـه در ارزیابـی برخی از 
پارامتر های توسـعه فنـاوری اطالعات مانند دسترسـی 
خانوار هـا بـه رایانـه و نیز شـاخص مهارت بهتر اسـت. 
در سـال 2015 ایـران در زمینـه دسترسـی خانوار هـا به 
رایانـه رتبه 15 و در شـاخص مهارت رتبـه 8 را در میان 
کشـور های منطقه کسـب کـرد. امید اسـت در گزارش 
سـال های آتـی، وضعیت کشـورمان در توسـعه فناوری 

اطالعـات بهبود پیـدا کند.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

کمک به کاربران سازمانی برای یافتن سریع داده ها

گوگل در ابر ها


