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مطالعـات انجـام شـده توسـط Aruba نشـان می دهد 
تـا سـال 2019 حـدود 77 درصـد از کسـب و کار ها در 

اسـترالیا مبتنـی بر اینترنـت اشـیا خواهـد بود.

اتصال سازمان ها به اینترنت اشیا
ــال حاضــر 13 درصــد  ــزارش در ح ــن گ بر اســاس ای
ــی  ــای مبتن ــه راهکار ه ــترالیا ب ــازمان ها در اس از س
ــد  ــدود 8 درص ــد. ح ــر نمی کنن ــیا فک ــت اش بر اینترن
ــورد اســتفاده  ــم مشــخصی در م ــز تصمی ــا نی از آن ه
گــزارش  در   Aruba .نگرفته انــد فنــاوری  ایــن  از 
خــود اشــاره کــرده اســت کــه ســازمان ها در اســترالیا 
در  اشــیا،  اینترنــت  مزایــای  از  می کننــد  ســعی 
ــرده  ــان و خ ــت و درم ــی، بهداش ــای صنعت زمینه ه
ــا  ــال تنه ــن ح ــا ای ــد. ب ــره ببرن ــن به ــی آنالی فروش
ــه  ــا اتصــال ب نیمــی از کســب و کار هــا در اســترالیا ب
ایــن فنــاوری در حــال جمــع آوری داده هــا بــه منظور 
بهبــود فرآیند هــای کســب و کار و تصمیم گیــری 

هســتند.

موانع اتصال
حــدود 57 درصــد از ســازمان ها در اســترالیا بــه 
ــه هزینه هــای اجرایــی  ــع پیــش رو از جمل علــت موان
ــا  ــد. ب ــد دارن ــیا تردی ــت اش ــتفاده از اینترن ــرای اس ب
ــاوری،  ــن فن ــه از ای ــل توج ــتاورد های قاب ــود دس وج
مشــکالت امنیتــی بســیاری در اینترنــت اشــیا دیــده 
می شــود.51 درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه بررســی 
ــاوری نگــران  ــن فن ــورد امنیــت ای انجــام شــده در م
هســتند. ایــن مطالعــه نیــز نســبت بــه خطــر امنیتــی 
ــیا در  ــت اش ــه اینترن ــتگاه ها ب ــال دس ــی از اتص ناش
شــبکه کســب و کار هــای موجــود هشــدار داده اســت. 
بنابــر اعــالم Aruba حــدود 88 درصــد از ســازمان ها 
ــص  ــه نق ــک تجرب ــل ی ــیه حداق ــیا و اقیانوس در آس
امنیتــی از ایــن فنــاوری داشــته اند. همچنیــن نیمــی 
از پاســخ دهنــدگان حمــالت خارجــی را مانعــی بــرای 
دسترســی بــه اینترنــت اشــیا اعــالم کرده انــد. اگرچــه 
ــکالت  ــا مش ــازمان ها ب ــی از س ــل توجه ــداد قاب تع
امنیتــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد امــا اســتراتژی 

کلــی امنیــت اینترنــت اشــیا کــه روی کنتــرل امــن 
بــرای دسترســی بــه شــبکه کســب و کار هــا تمرکــز 
ــات  ــت از اطالع ــث محافظ ــا باع ــه تنه ــد، ن می کن
ــرای  ــی ب ــرد امنیت ــه رویک ــود بلک ــرکت ها می ش ش
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــاده تر می کن ــاوری را س ــن فن ای
ــترالیا  ــا در اس ــب و کار ه ــان کس ــد از صاحب 42 درص
بــه نفــوذ اینترنــت اشــیا در نقص هــای امنیتــی نــرم 
ــد. ــراف کرده ان ــود اعت ــبکه خ ــای مخــرب ش افزار ه

تقویت اقتصاد
اسـتفاده بهینـه از اینترنـت اشـیا و توسـعه آن تاثیـر 
بر اسـاس  دارد.  کشـور ها  بر اقتصـاد  توجهـی  قابـل 
محاسـبات انجـام شـده ایـن فنـاوری تا سـال 2025 
حـدود 120 میلیـارد دالر بـه اقتصـاد اسـترالیا کمـک 
کـرده  پیش بینـی   Gartner شـرکت  کـرد.  خواهـد 
 8,4 تقریبـی  طـور  بـه   2017 سـال  پایـان  تـا  اسـت 
میلیـارد و تا سـال 2020 حـدود 20,4 میلیارد دسـتگاه 

بـه اینترنـت اشـیا متصـل خواهند شـد.

کپی حرفه ای
چندین متن و تصویر و  ویدئو را همزمان کپی کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه دربـاره کپـی کـردن اطالعـات بـه صـورت 
حرفـه ای در محیـط وینـدوز می باشـد.Hot Copy Paste نرم افـزاری اسـتثنایی بـرای 
کپـی چندگانـه اطالعـات در حافظـه کلیپ بـورد ویندوز می باشـد. یکـی از قابلیت  های 
پایـه وینـدوز امـکان اسـتفاده از کلیـپ بـورد می باشـد کـه وقتـی یـک متنـی را کپـی 
می کنیـد در کلیـپ بـورد ذخیـره شـده و می توانیـد آن را در چنـد جا پیسـت کنیـد، ولی 
اگـر بخواهیـد چنـد قسـمت از متـن را کپـی و در جـای دیگر پیسـت کنید ایـن کار باید 
بـا کپی و پیسـت بخـش به بخـش انجام گیـرد که بسـیار خسـته کننده می باشـد اما به 
کمـک ایـن نرم افـزار دیگر ایـن محدودیت  ها را نداشـته و بـه راحتی می توانیـد چندین 
متـن یـا تصویـر را همزمان کپی کـرده و با ابزار کافـی و دقت الزم آن هـا را در هر جایی 

که دوسـت داریـد ذخیـره نمایید.
www.windowsclipboard.com حجـم فایـل: 5.25 مگابایـت

ساخت زیرنویس
متون زیرنویس را با  ویدئو های خود هماهنگ کنید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفته دربـاره سـاخت فایل  هـای زیرنویس می باشـد. 
Subtitle Edit نـرم افـزاری متـن و بـاز رایـگان جهـت ویرایـش و سـاخت فایل  هـای 

زیرنویـس می باشـد. ویرایـش متـن و زمـان زیرنویس  هـا و هماهنگ سـازی آن هـا بـا  
ویدئـو بـا توجـه به داشـتن پلیـر داخلـی امکان پذیـر اسـت و کاربر بـه راحتـی می تواند 
زمـان شـروع و پایـان مکالمـات را مشـاهده کـرده و متـن را اصـالح نمایـد یـا متـن و 
زیرنویـس جدیـدی بسـازد. همچنیـن ویرایـش انـواع زیرنویس  هـا از قابلیت  هـای این 
نرم افـزار محسـوب می شـود. ضمنـا ایـن نرم افـزار می توانـد زیرنویس  های ریپ شـده 
روی دی وی دی هـا و  ویدئو هـا و فیلم  هـای divx و mkx را خروجـی گرفته و ویرایش 
نمایـد. ضمـن این کـه ایـن نرم افـزار قابلیـت اتصـال مسـتقیم به گـوگل ترانسـلیت را 
داشـته و ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا کاربـر بـه سـادگی قابلیـت ترجمـه متـن و 

کلمات را داشـته باشـد.
www.nikse.dk حجـم فایـل: 7 مگابایـت

حذف ردپا ها
ردپاهای خود در برنامه های ویندوز را پاک نمایید

آخریـن پیشـنهاد ایـن هفتـه دربـاره نرم افـزار پاك سـازی ردپاهـا در وینـدوز می باشـد. 
نرم افـزار R-Wipe & Clean راهـکاری کامـل بـه منظور حـذف فایل  های بال اسـتفاده 
کامپیوترتـان محسـوب می شـود. بـا اسـتفاده از این نرم افـزار قـادر خواهید بـود ردپای 
فعالیت  هـای آنالیـن یـا آفالیـن خـود را بـدون بازگشـت از وینـدوز پـاك کنیـد. پـاك 
کـردن فایل  هـای موقـت اینترنـت، تاریخچـه صفحـات وب مـرور شـده و رمز هـای 
عبـور از جملـه مـواردی هسـتند که می توانیـد به سـادگی با ایـن نرم  افزار انجـام دهید. 
همچنیـن ایـن نرم افـزار قادر اسـت ردپای شـما را در بیـش از 200 برنامـه مختلف پاك 
نمایـد. ضمـن این کـه امـکان حـذف اطالعـات بی فایـده بـه منظـور افزایـش فضـای 
هـارد یـا مـوارد امنیتی نیـز در اختیارتـان قرار خواهـد گرفت. با اسـتفاده از ایـن نرم افزار 
می توانیـد بـه دو صـورت سـریع یـا ایمـن فایل  هـا و پوشـه  ها را در یـک مرحلـه حذف 

. کنید
www.download.cnet.com حجـم فایـل: 8.09 مگابایـت

 فضای مجازی پاک برای دانش آموزان
را  بیشـتری  وقـت  گذشـته  بـه  نسـبت  دانش آمـوزان 
بازی هـای  و  اجتماعـی  شـبکه های  در  فعالیـت  بـه 
آنالیـن اختصـاص می دهنـد. همیـن مسـئله از جهات 
آن  از  اسـت.  شـده  والدیـن  نگرانـی  باعـث  مختلـف 
کشـور  در  اینترنتـی  جرایـم  افزایـش  شـاهد  کـه  جـا 
هسـتیم ایـن نگرانـی دو چندان می شـود. بنابـر اعالم 
در  سـایبری  جرایـم  کشـور  پلیـس  رئیـس  جانشـین 
سـال جـاری 60 درصد افزایش داشـته اسـت. از طرف 
افـت  مجـازی،  فضـای  در  فعالیت هـا  افزایـش  دیگـر 
تحصیلـی دانش آمـوزان را بـه دنبـال دارد کـه اگـر بـه 
نحـو مطلـوب کنترل نشـود ممکن اسـت آسـیب های 
جبـران ناپذیـری بـه آن هـا وارد شـود. به همیـن علت 

تیم مشـترکی از شـورای عالی فضای مجـازی و وزارت 
آمـوزش و پـرورش بـرای راه انـدازی شـبکه اجتماعی 
دانش آمـوزان  فعالیـت  سـاماندهی  و  مـدارس  ویـژه 
از  هـدف  اسـت.  شـده  تشـکیل  مجـازی  فضـای  در 
دارد،  قـرار  بررسـی  مرحلـه  در  هنـوز  کـه  طـرح  ایـن 
اسـتفاده مفیـد و هـدف دار از فضای مجازی می باشـد. 
همچنیـن دانش آمـوزان عالقه منـد به حوزه هـای نرم 
افـزاری، تولیـد محتـوا و نیز تولیـد بازی هـای یارانه ای 
می تواننـد بـا فراگیـری مهارت هـای الزم بـرای ورود 
بـه بـازار کار در آینـده آمـاده شـوند. بایـد منتظـر مانـد 
و دیـد آیـا طـرح پاك سـازی فضـای مجـازی بـرای 

دانش آمـوزان بـه نتیجـه خواهـد رسـید یـا نـه.

رشیـد     زارعی 

 اتصال 77 درصد از کسب و کار ها در استرالیا تا سال 2019

 اینترنت اشیا در سرزمین کانگورو ها

پیشنهادهفته


