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فـدرال  دیجیتـال  تحلیـل  برنامـه  گـزارش  بر اسـاس 
(DAP) هنـوز هـم وینـدوز 7 از وینـدوز 10 محبوب تـر 

اسـت. همچنین کـروم سـریع ترین مرورگـر در ویندوز 
لحـاظ  از   IE مرورگـر   2016 سـال  در  می باشـد.   7

محبوبیـت در رتبـه دوم پـس از کـروم قـرار گرفـت.

آزمایش مرورگر ها
ــا  ــه ای ب ــا در رایان ــن مرورگر ه ــه بی ــش مقایس آزمای
 ،SP 1 Ultimate ــخه ــدوز 7 نس ــل وین ــتم عام سیس
پردازنــده دو هســته ای 2,5 گیگاهرتــز، حافظــه 6 
گیگابایتــی و قابــل اتصــال بــه ســرعت 100 مگابیــت 
ــای  ــن سیســتم مرورگر ه ــه انجــام شــد. در ای در ثانی
ــورد  ــرای 43 م ــس 51 و اپ ــروم 56، فایرفاک IE11، ک
ــرکت  ــافاری ش ــر س ــت. مرورگ ــرار گرف ــش ق آزمای
ــدی  ــانی جدی ــه روزرس ــه ب ــن ک ــت ای ــه عل ــل ب اپ
ــش  ــن آزمای ــت در ای ــداده اس ــه ن ــدوز ارائ ــرای وین ب
ــن  ــخه 2012 ای ــر نس ــال حاض ــت. در ح ــرار نگرف ق
مرورگــر بــا عنــوان ســافاری 5,1,7 بــا برخــی از 

افزونه هــای امنیتــی در دســترس اســت.

معیار های 5 گانه
ــف  ــار مختل ــا در 5 معی ــش مرورگر ه ــن آزمای در ای
بــا هــم مقایســه شــده و مــورد ارزیابــی قــرار 
ــر  ــه کامپایل ــد. در تســتJetStream 1,1 ک می گیرن
می شــوند  بررســی  بــاز  متــن  پروژه هــای  و 
ــت  ــه نخس ــاز رتب ــا 85,26 امتی ــروم ب ــر ک مرورگ
ــاز 81,93  ــا امتی ــرا ب ــر اپ ــرد و مرورگ ــب ک را کس
ــت  ــاص داد. محبوبی ــود اختص ــه خ ــگاه دوم را ب جای
ــه  ــش یافت ــر کاه ــال های اخی ــر در س ــن مرورگ ای
ــای  ــهم آن از مرورگر ه ــه س ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــا  ــس ب ــد. فایرفاک ــد می باش ــا 2 درص ــزی تنه رومی
ــدی  ــای بع ــاز در رتبه ه ــا 64,47 امتی 76,44 و IE ب
ــار Kraken 1,1 کــه عملکــرد  ــد. در معی ــرار گرفتن ق
جاوااســکریپت را ارزیابــی می کنــد، مرورگر هــای 
اول  ترتیــب  بــه   IE و  فایرفاکــس  اپــرا،  کــروم، 
تــا چهــارم شــدند. در تســت Octane 2,0 کــه 

ســنجش  تعاملــی  وب  کاربــردی  برنامه هــای 
 IE می شــوند، اپــرا بــه عنــوان مرورگــر برتــر و
بــه عنــوان آخریــن مرورگــر انتخــاب شــد. کــروم و 
ــد.  ــرار گرفتن ــه دوم و ســوم ق ــز در پل فایرفاکــس نی
را  مرورگــر  جامع تریــن  نیــز   WebXPRT معیــار 
ــا 187  ــروم ب ــاس ک ــن اس ــد. بر ای ــخص می کن مش
امتیــاز در صــدر جــدول ایســتاد و مرورگر هــای 
ــا 183، 161 و  ــب ب ــه ترتی ــرا و IE ب ــس، اپ فایرفاک
ــد.  ــای گرفتن ــدی ج ــای بع ــاز در جایگاه ه 150 امتی
کارگیــری  بــه  لحــاظ  از  مرورگر هــا  نهایــت  در 
اســتاندارد HTML5 بــا هــم مقایســه شــدند. در 
ایــن تســت هیــچ کــدام از مرورگر هــا نمــره کامــل 
ــا  ــرا ب ــد. اپ ــه دســت نیاوردن ــاز را ب ــی 550 امتی یعن
ــاص داد و  ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــاز رتب 526 امتی
ــا 302  ــا 471 و IE ب ــس ب ــا 519، فایرفاک ــروم ب ک
ــد.  ــا چهــارم را کســب کردن ــاز رتبه هــای دوم ت امتی
 IE نکتــه مشــترک در ایــن 5 آزمایــش ایــن بــود کــه

ــرار دارد. ــن ق ــت ممک ــن وضعی در بدتری

طراح وکتور
کیفیت تصاویر را در زمان بزرگ نمایی حفظ نمایید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه را بـه برنامـه ای جهت طراحـی و رسـم تصاویر 
وکتـور اختصـاص داده ایـم. Inkscape نرم افـزاری گرافیکـی بـرای طراحـی و رسـم 
تصاویـر وکتـور و گرافیکـی در وینـدوز می باشـد کـه می توانیـد از آن بـرای طراحـی و 
ویرایـش انـواع تصاویر وب و کارتونی اسـتفاده نماییـد. تصاویر وکتور روشـی از طراحی 
و ذخیره سـازی تصاویـر می باشـند کـه بـا تعیین رنـگ محـدوده خاص بر اسـاس قواعد 
XML بـا بزرگنمایـی کیفیـت آن هـا کاهـش نمی یابـد و از حجـم معقولـی برخـوردار 

می باشـند. ایـن قالـب بـرای تصاویـر گرافیکـی و تحـت وب کـه از طـرح و رنگ بندی 
سـاده پیـروی می کننـد می توانـد کاربردی باشـد. همچنیـن با اسـتفاده از ایـن نرم افزار 
می توانیـد بـه راحتـی تصاویـر وکتـور خـود را بر اسـاس اسـتاندارد های XML، SVG و 

CSS طراحـی و ویرایـش نمایید.

www.download.cnet.com حجـم فایـل: 60 مگابایـت

برش قطعه
با کم ترین ضایعات بهینه ترین برش ها را بزنید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفتـه دربـاره بـرش قطعـات بـا کمتریـن ضایعـات 
می باشـد. PLUS 2D یـک نرم افـزار کاربردی برای به دسـت آوردن بهتریـن طرح برش 
قطعـات بـا ضایعات کـم در وینـدوز می باشـد. در برش  هـای صنعتـی یکـی از عوامـل 
ضـرر اقتصـادی هـدر رفتـن بیهـوده مـواد در برش  هـای بی پایـه و اسـاس می باشـد، 
بـه طـوری که شـخص برش دهنـده بـدون توجه بـه مناطق بـرش فضای گسـترده ای 
از سـطح مـاده را بـه هـدر می دهـد. بـا بررسـی قطعـات و اشـکال مـورد نیـاز بـه برش 
شـما می توانیـد مسـاحت بیشـتری را اسـتفاده نماییـد کـه بـرای ایـن کار نیـاز اسـت تا 
طـرح قطعـات موردنیـاز خـود را به درسـتی در سـطح فلز و یا چـوب بچینید. بـا توجه به 
وقت گیـر بـودن این پروسـه شـما می توانیـد طراحی بهینـه را به ایـن نرم افزار بسـپارید 
تـا در زمان کـم طـرح بـرش بهینـه ای به دسـت آوریـد. از مهم تریـن ویژگی  هـای این 

نرم افـزار می تـوان بـه پشـتیبانی از برش  هـای مشـاغل متنـوع اشـاره کرد.
www.nirvanatec.com حجـم فایـل:23 مگابایـت

نقاشی پاستیلی
عکس های واقعی خود را به نقاشی های پاستیلی تبدیل کنید

آخریـن نرم افـزار ایـن هفتـه که بـه شـما پیشـنهاد می دهیم در مـورد تبدیـل عکس به 
نقاشـی  های پاسـتیلی می باشـد. AKVIS Pastel یـک نرم افـزار گرافیکی بـرای تبدیل 
تصاویـر گرفتـه شـده بـا دوربیـن بـه طـرح مشـابه بـا نقاشـی  های پاسـتیلی در ویندوز 
می باشـد. طـرح پاسـتیلی یکـی از طرح  های نقاشـی جذاب می باشـد کـه از رنگ بندی 
پـر انـرژی بهـره می برد. بـا این حـال طرح پاسـتیلی نیاز بـه ادوات نقاشـی متعـدد دارد 
و در نقاشـی  های بـا جزئیـات بـاال کاربـردی نـدارد امـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار آکویس 
پاسـتل می توانیـد بـه راحتـی هرگونـه تصویـر واقعی و گرفته شـده بـا دوربیـن را بدون 
هیـچ گونـه زحمـت به سـرعت به یـک اثر هنـری پاسـتیلی تبدیل کنیـد. ایـن نرم افزار 
پیشـتر بـه صـورت پالگیـن بـرای نرم افزار هـای ویرایشـگر تصویـر از جمله فتوشـاپ 
توسـعه داده شـده بـود و اکنـون نسـخه نرم افـزاری و وینـدوزی آن در دسـترس شـما 

دارد. قرار 
www.prweb.com حجـم فایـل: 101 مگابایـت

 جست وجو برای رشد اقتصاد اینترنتی
توسـعه اینترنـت تاثیر ویژه ای در رشـد اقتصاد کشـور ها 
باشـد  قـوی  ارتباطـی  زیرسـاخت های  چنانچـه  دارد. 
منجـر بـه اجـرای بیشـتر پروژه هـا در حـوزه اینترنـت 
خواهد شـد کـه ایجـاد فرصت های شـغلی را بـه دنبال 
خواهد داشـت. یکـی از مهم تریـن این پروژه هـا، ایجاد 
و اسـتفاده از موتور هـای جسـت وجو اسـت. بـا توجه به 
ایـن کـه 82 درصـد ورود کاربـران بـه صفحـات وب از 
طریـق موتـور جسـت وجو انجـام می شـود، در صـورت 
اسـتفاده از جویشـگر داخلی، شـاهد رونق اقتصاد مبتنی 
بر اینترنـت خواهیـم بـود. مدیـر اجرایـی جسـت وجوگر 
بومـی اعالم کـرده اسـت اقتصـاد مبتنـی بر اینترنت در 
ایـران برای سـال 2015 حـدود 0,8 درصد بـوده که اگر 

کاربـران ایرانـی از جسـت وجوگر های بومـی حمایـت 
کننـد رشـد اقتصـاد اینترنتی کشـور تـا 5 سـال آینده 6 
برابـر خواهـد شـد. در حـال حاضـر کاربـران ایرانـی در 
رتبه اول بیشـترین اسـتفاده از گوگل قـرار دارند. این که 
چـرا کاربـران ایرانی بـه جای اسـتفاده از جسـت وجوگر 
دارنـد  گـوگل  از  اسـتفاده  بـه  بیشـتری  تمایـل  بومـی 
متخصصـان  اگـر  گیـرد.  قـرار  بررسـی  مـورد  بایـد 
داخلـی موتـور جسـت وجوی قـوی بـا اسـتاندارد های 
و  بدهنـد  ارائـه  کاربـران  نیـاز  بـا  متناسـب  و  جهانـی 
بومـی  پـروژه  ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  دیگـر  طـرف  از 
فرهنگ سـازی مناسـبی صـورت گیـرد، کاربـران بیش 
از پیـش از جسـت وجوگر بومـی اسـتفاده خواهنـد کرد.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته
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