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روزانـه هزاران مقالـه جدید به صورت آنالیـن در محیط 
وب منتشر می شـود که مطالعه آن و تشخیص درستی یا 
نادرسـتی آن برای کاربران خسـته کننده است. همچنین 
ناشـران بـرای انتشـار مقـاالت خـود نیـاز بـه قوانینـی 
دارنـد کـه درسـتی آن را بـرای کاربـران مشـخص کند.

بررسی صحت اخبار
گـوگل امکانـی را فراهـم کـرده اسـت کـه کاربـران 
نتایـج  و  اخبـار  نادرسـتی  یـا  درسـتی  از  می تواننـد 
ایـن  کننـد.  حاصـل  اطمینـان  آنالیـن  جسـت وجوی 
ابـزار بـه کاربـران کمـک می کند به شـکل سـاده تری 
بـه ارزیابـی و بررسـی حقایـق بپردازنـد. ایـن سیسـتم 
کـه بـه برچسـب fact-check معـروف اسـت، در مـاه 
 Jigsaw اکتبـر سـال گذشـته میالدی توسـط شـرکت
انگلیـس  و  آمریـکا  در  گـوگل  خبـری  سـرویس  بـه 
صحـت  امـکان،  ایـن  راه انـدازی  بـا  شـد.  معرفـی 
 مقـاالت منتشـر شـده توسـط ناشـران نیز با برچسـب

 fact-check مشـخص می شـود. ناشـران محتوا های 

خبـری کـه عالقه مند هسـتند از ایـن ویژگی اسـتفاده 
کننـد تنها بایـد قطعه کـد مربوطه را درون سـایت خود 
قـرار دهنـد. ممکـن اسـت در بررسـی نتایـج، کاربران 
شـاهد انتشـار نتایـج متناقض توسـط ناشـران باشـند. 
مدیران شـرکت گوگل اعالم کرده اند:«حتـی اگر نتایج 
به دسـت آمده متفاوت باشـد، آنچـه در اختیـار کاربران 
قـرار می گیرد مفید اسـت چرا کـه می تواننـد اطالعات 
شـفافی در مـورد منابـع قابـل قبـول دریافـت کننـد» .

اخبار جعلی در چنگ فیس بوک
سیسـتم fact-check بر اسـاس برنامـه فیـس بوک 
بـرای کمـک به کاربـران در تشـخیص اخبار نادرسـت 
کاربـران  سـوی  از  فـراوان  انتقـادات  شـد.  مطـرح 
مبنی بر انتشـار اخبـار جعلـی باعـث شـد فیـس بـوک 
هفتـه گذشـته امـکان کشـف اخبـار نادرسـت را بـرای 
کاربـران 14 کشـور بـه نمایـش بگـذارد. فیـس بوک، 
گـوگل و توئیتـر سـعی کردند پـس از انتخابـات آمریکا 
بـرای جلوگیـری از اخبـار جعلـی اقداماتی انجـام دهند 

امـا در جلوگیـری از ترویـج اطالعـات اشـتباه چنـدان 
موفـق عمـل نکردنـد. بـا ایـن حـال تـالش گـوگل و 
فیـس بـوک بـرای رسـیدن بـه این هـدف ادامـه دارد.

کاهش تقلب در نقشه های گوگل
دانشـگاه  محققـان  توسـط  شـده  انجـام  مطالعـات 
اجتماعـی  شـبکه های  می دهـد  نشـان  اسـتنفورد 
منبـع اصلـی بسـیاری از کاربران بـرای دریافـت اخبار 
اسـت و دانشـجویان در تشـخیص درسـتی یا نادرستی 
اشـتراک  بـه  اجتماعـی  شـبکه های  در  کـه  اخبـاری 
گذاشـته می شـود دچار مشـکل هسـتند. عالوه بر اخبار 
جعلـی در نتایـج جسـت وجوی اینترنتی، گاهـی اوقات 
کار  و  کسـب  مراکـز  آدرس هـای تقلبـی  بـا  کاربـران 
بر اسـاس  می شـوند.  روبـه رو  گـوگل  نقشـه های  در 
تحقیقات انجام شـده توسـط دانشـگاه کالیفرنیـا، از ماه 
ژوئـن سـال 2015 تـا به حال فهرسـت آدرس کسـب 
و کار هـای جعلـی روی نقشـه های گـوگل 70 درصـد 

کاهـش پیـدا کرده اسـت.

افکت وب کم
با استفاده از وب کم 4 عکس سریع و متوالی بگیرید

وب کـم  در  افکـت  ایجـاد  بـرای  برنامـه ای  هفتـه  ایـن  پیشـنهادی  نرم افـزار  اولیـن 
می باشـد. Video Booth Pro یـک نرم افـزار مالتی مدیـا کاربردی بـرای کار با تصاویر 
وب کم هـا و افـزودن جلوه هـای ویـژه و افکت هـای تصویـری بـه خروجـی وب کـم 
در وینـدوز می باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار شـما می توانیـد بـا تزئیـن ویدئـو و 
تصاویـر خـود از طریـق وب کـم لحظـات به یـاد ماندنی و پـر انـرژی را بـدل از تصاویر 
سـاده خلـق نماییـد. ایـن نرم افـزار از مجموعـه افکت هـای تصویـری متنوعـی بهـره 
می بـرد کـه می توانـد لحظـات شـادی را در ارتبـاط از طریـق وب کـم بـه وجـود آورد. 
نرم افـزار ویدئـو بـوث همچنیـن داراری روش هـا و حالت هـای مختلـف عکس برداری 
می باشـد بـه طـوری کـه می توانیـد بـه طـور سـریع چند عکس پشـت سـر هـم ضبط 
کـرده و همچنیـن داده هـای وب کـم را در قالب یـک کلیپ ویدئویـی ذخیـره نمایید. از 
مهم تریـن ویژگی هـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه امـکان عکس بـرداری 4 عکـس 

سـریع و متوالـی اشـاره کرد.
www.my-video-booth.com حجـم فایـل: 29 مگابایـت

طراح صنعتی
ایده های صنعتی را به صورت مجازی طراحی کنید

 پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفتـه بـه طراحـی قطعـات صنعتـی اختصـاص دارد.

بـرای  حرفـه ای  نرم افـزار  ParallelGraphics Cortona3D RapidAuthor یـک   

طراحـی قطعـات و لـوازم صنعتـی با امـکان مدل سـازی وشبیه سـازی آن هـا در محیط 
نرم افـزار در وینـدوز می باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن نرم افزار شـما می توانیـد طراحی های 
صنعتـی خـود را مستند سـازی کـرده و بـا اسـتفاده از ابـزار خروجی ایـن نرم افـزار از آن 
در سـایر نرم افزار هـای طراحـی CAD اسـتفاده نماییـد. نرم افـزار راپیدآئوتریـک ابزاری 
قدرتمنـد بـرای پیاده سـازی ایده هـای صنعتی بـه صورت مجازی می باشـد کـه عالوه 
بر قابلیـت طراحـی صنعتـی امـکان سـاختن کاتالوگ هـا و دفترچه هـای راهنمـا بـرای 
ریـز قطعـات را نیـز دارا می باشـد. از مهمتریـن قابلیت هـای ایـن نرم افـزار می تـوان 
امـکان طراحـی قطعات مهندسـی، امکان مستند سـازی لـوازم صنعتی و امکان سـاختن 

کاتالوگ هـا و دفترچه هـای راهنمـا بـرای ریـز قطعـات را نـام برد.
www.cortona3d.com حجـم فایـل: 510 مگابایـت

بازی سرعتی
با بهینه سازی ویندوز سرعت بازی ها را افزایش دهید

وینـدوز  در  بازی هـا  سـرعت  افزایـش  دربـاره  هفتـه  ایـن  پیشـنهاد  آخریـن 
می باشـد. GameGain یـک نرم افـزار بسـیار سـاده اسـت کـه رایانـه شـما را تـا جایی 
کـه ممکـن اسـت بهینه سـازی می کنـد تـا عملکـرد بازی هـا افزایـش پیـدا کنـد. این 
نرم افـزار فقـط از شـما سیسـتم عاملتـان، نـوع پردازنـده سیسـتمتان و سـرعتی کـه 
می خواهیـد را می پرسـد. اگـر نـوع پردازنـده خـود را نمی دانیـد، نگـران نباشـید. یـک 
گزینـه ناشـناخته برایتـان وجـود دارد. در ضمن این نرم افـزار یک کتابچه راهنمـا دارد تا 
بتوانیـد از آن اسـتفاده صحیـح داشـته باشـید. فرآیند بهینه سـازی فقط چنـد ثانیه طول 
می کشـد و نرم افـزار تـالش می کنـد تـا رجیسـتری را تغییـر دهد تـا عملکـرد افزایش 

پیـدا کنـد، نـرخ Refresh Rate را افزایـش دهـد و انیمیشـن ها را بهبـود ببخشـد.
www.pgware.com حجـم فایـل: 38.8 مگابایـت

 کیفیت از کمیت عقب ماند
یکـی از مهمتریـن معیار هـای ارزیابـی خدمـات، توجه 
بـه میـزان کیفیـت در کنـار رشـد کمـی آن اسـت. این 
اصـل در حوزه فنـاوری اطالعات اهمیت بسـیاری دارد 
چرا کـه کاربـران خواسـتار اسـتفاده از خدمـات بیشـتر 
و کیفیـت باالتـر هسـتند. از آن جـا کـه بـا راه انـدازی 
شـبکه ملـی اطالعـات، تولیـد محتـوای بومـی بیـش 
از پیـش مـورد تاکیـد مسـئوالن قـرار گرفتـه اسـت، 
بایسـتی بیـش از پیـش به کیفیـت محتوای فارسـی در 
محیط وب توجه شـود. سرپرسـت پژوهشـکده فناوری 
اطالعـات مرکـز تحقیقـات مخابـرات ایـران بـا اعالم 
سـال های  در  فارسـی  وب  برابـری  هـزار  چنـد  رشـد 
اخیـر، گفته اسـت:"به میـزان کافی کیفیت ایـن محتوا 

مـد نظر قـرار نمی گیـرد". در همین راسـتا تولیـد محتوا 
روی وب فارسـی بـا شـیب تنـدی از سـال 83 تاکنـون 
در حـال حرکـت می باشـد و قـرار اسـت بـا توجـه بـه 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی، تولید محتـوای داخلی 
10 برابـر شـود. ایـن در حالی اسـت که تنهـا 30 درصد 
مطالـب در صفحـات وب مفیـد ارزیابـی شـده و مابقی 
مطالـب بـدون محتـوا بـوده و یا تکراری اسـت. شـاید 
در صـورت اتمـام کامل پروژه جویشـگر بومی، توسـعه 
محصـول، تجاری سـازی و توسـعه بازار بتـوان کیفیت 
محتـوای فارسـی در محیط وب را افزایـش داد تا از این 
طریـق خدمـات ارزش افـزوده برای گروه های سـنی و 

اقشـار مختلف مـردم فراهم شـود.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

امکان تشخیص صحت اخبار توسط گوگل فراهم شد

درست یا نادرست؛ مسئله این است


