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گـزارش سـاالنه کمیسـیون اروپـا در مـورد دسترسـی 
کشـور های اروپایـی بـه فناوری هـای دیجیتال نشـان 
می دهـد هلنـد سـریع ترین پهنـای بانـد ثابـت و تلفن 
همـراه را در میان کشـور های عضو اتحادیـه اروپا دارد. 
همچنیـن گسـترده ترین دسترسـی به پهنـای باند طی 

سـال گذشـته مربوط بـه این کشـور بوده اسـت.

هلند، چهارم در 4 معیار
عــالوه  اروپایــی  کشــور های  گــزارش  ایــن  در 
ــار دیگــر از  ــد در 4 معی ــای بان بر ســرعت اتصــال پهن
جملــه مهارت هــای دیجیتــال نیــروی کار، اســتفاده از 
ــای  ــازی فناوری ه ــت در یکپارچه س ــت، موفقی اینترن
دیجیتــال و در دســترس بــودن خدمــات عمومــی 
دیجیتــال بــا هــم مقایســه می شــوند. در ایــن 4 
معیــار کشــور هلنــد رتبــه چهــارم را پــس از دانمــارك، 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــوئد ب ــد و س فنالن
ــم و  ــگاه هفت ــا جای ــب ب ــه ترتی ــان ب ــا و آلم بریتانی
یازدهــم باالتــر از میانگیــن اروپــا و فرانســه بــا کســب 

ــه  ــرار گرفت ــن ق ــر از میانگی ــانزدهم پایین ت ــه ش رتب
ــن پیشــرفت  ــال آلمــان کمتری اســت. اقتصــاد دیجیت
ــال  ــود را در س ــترین بهب ــلوونی بیش ــلواکی و اس و اس

داشــته اند.  2016

نبود مهارت در 44 درصد اروپا
ــال،  بر اســاس ایــن گــزارش در حــوزه اقتصــاد دیجیت
ــای  ــد مهارت ه ــا فاق ــردم اروپ ــد از م ــوز 44 درص هن
اولیــه دیجیتــال هســتند. همچنیــن کمتــر از نیمــی از 
ــوالت  ــط، محص ــک و متوس ــای کوچ ــب و کار ه کس
ــی می فروشــند.  ــه دیگــر کشــور های اروپای خــود را ب
ــا  ــه اروپ ــو اتحادی ــور های عض ــی کش ــور کل ــه ط ب
ــال  ــا فناوری هــای دیجیت بیشــتر از گذشــته خــود را ب
ــازار  ــادی در ب ــت اقتص ــه رقاب ــد و ب ــق داده ان تطبی

ــد. ــال روی آورده ان دیجیت

کاهش درآمد در 3 سال متوالی
بـه  توجـه  بـا  کشـوری  هـر  در  بانـد  پهنـای  اتصـال 

زیرسـاخت های دسترسـی به اینترنت پرسـرعت در آن 
کشـور مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد. کمیسـیون اروپا 
حداقـل پهنـای بانـد ثابـت بـرای اتصاالت پرسـرعت 
را 30 مگابیـت در ثانیـه تعییـن کرده و بـرای اتصاالت 
پهـن بانـد ویـژه تلفـن همراه، بـه صورت پیـش فرض 
دسترسـی بـه شـبکه G4 درنظر گرفته شـده اسـت. در 
بررسـی انجام شـده، کشـور های لوکزامبورگ و بلژیک 
از لحـاظ دسترسـی بـه پهنـای بانـد همـراه و خدمـات 
پرسـرعت پـس از هلنـد قـرار می گیرنـد. بـا ایـن حال 
درآمـد ناشـی از تلفـن همـراه در هلنـد پـس از 2 سـال 
افـت متوالـی، در سـال 2016 نیـز 4 درصـد کاهـش 
پیـدا کـرد. ایـن کشـور در سـال 2015 با کاهـش 3,3 
درصـدی   7,5 افـت  بـا   2014 سـال  در  و  درصـدی 
کاهـش  ایـن  علـت  مهمتریـن  اسـت.  بـوده  روبـه رو 
درآمـد اسـتفاده بیشـتر کاربـران از پیـام و برنامه هـای 
ویدئویـی می باشـد و ایـن کـه ترجیـح می دهنـد برای 
Wi- از G4 کاهـش هزینه هـای اینترنت خـود به جـای

کنند. اسـتفاده   Fi

پردازش هوایی
نقشه ها را با باالترین رزولوشن ممکن تهیه کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه بـه برنامـه ای جهـت پـردازش تصاویـر هوایی 
بـرای  تصویـر  پـردازش  PCI Geomatica یک نرم افزار قدرتمنـد  دارد.  اختصـاص 
تولیـد و تهیـه نقشـه از تصاویـر هوایـی و ماهـواره ای در فرمت های تصویـری مختلف 
در وینـدوز می باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار طراحـی مهندسـی شـما می توانید با 
وارد کـردن تصاویـر گرفتـه شـده بـه صـورت هوایـی و ماهـواره بـا تجزیـه و پـردازش 
آن هـا، نقشـه هایی بـا جزئیـات بـاال را تهیـه نماییـد. همچنیـن ایـن نرم افـزار امـکان 
ارائـه نقشـه هایی باجزئیـات در رزولوشـن بـاال را دارا می باشـد و از بیـش از 150 فرمت 
پشـتیبانی می کنـد. محصـول این نرم افـزار در باالتریـن کیفیت ممکن تهیه می شـود و 
شـما می توانیـد بـا بهره گیـری از توابـع و قابلیت های مختلـف زمان تولید نقشـه هوایی 

دهید. کاهـش  را 
www.download.cnet.com حجـم فایـل: 1000 مگابایـت

نوشته های شنیدنی
همه متون روی صفحه نمایش را به گفتار تبدیل نمایید

ــار  ــه گفت ــتار ب ــل نوش ــرای تبدی ــزاری ب ــه نرم اف ــه را ب ــن هفت ــدی ای ــنهاد بع پیش
اختصــاص داده ایــم. Balabolka یــک ابــزار تبدیــل متــن بــه گفتــار اســت کــه متــن 
نوشــته شــده روی صفحــه را بــرای شــما می خوانــد و بــه وســیله آن می توانیــد متــن 
خــود را بــه راحتــی تبدیــل بــه گفتــار کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار تبدیــل متــن 
بــه صــدا همــه نــوع صدا هایــی کــه بــر روی سیســتم رایانــه شــما نصب شــده اســت در 
ــه صــوت، متــن  ــا ایــن نرم افــزار تبدیــل متــن ب دســترس ایــن نرم افــزار می باشــد. ب
روی صفحــه نمایــش می توانــد تبدیــل بــه گفتــار شــده و بــه صــورت یــک فایــل ام 
ــد  ــدا می توان ــه ص ــن ب ــل مت ــزار تبدی ــن نرم اف ــن ای ــود. همچنی ــره ش ــری ذخی پی ت
ــای  ــل Word و فایل ه ــک فای ــل ی ــون داخ ــن مت ــورد و همچنی ــپ ب ــوای کلی محت
ــه  ــگ پس زمین ــت و رن ــوع فون ــده و ن ــی خوان ــه راحت ــای HTML را ب RTF و فایل ه

ــد قابلیــت پارامتر هــای صــدا از  ــزار می توانی ــا ایــن نرم اف ــا ب ــد. ضمن را سفارشــی نمای
جملــه ســرعت، گام و حجــم صــدا را نیــز تغییــر دهیــد.

www.downloads.tomsguide.com حجـم فایـل: 14 مگابایـت

کنترل موبایل
بر روی سیستم از تمامی اطالعات گوشی پشتیبان تهیه کنید

آخریـن پیشـنهاد نرم افـزاری ایـن هفتـه دربـاره کنتـرل موبایـل از طریـق سیسـتم 
کـه  کسـانی  بـرای  اسـت  نرم افـزاری   MOBILedit Forensic .می باشـد شـخصی 
می خواهنـد بـه گوشـی های خـود بـا هـر برنـد و سیسـتم عاملـی از جملـه آیفـون، 
اندرویـد و... خـود دسترسـی داشـته باشـند. گوشـی های موبایـل می تواننـد از طریـق 
درگاه usb بـه رایانـه و سـپس بـه نرم افـزار متصـل شـوند، اطالعـات خـود از جملـه 
را  گوشـی  اطالعـات  تمـام  و  یادداشـت ها  متنـی،  پیام هـای  مخاطبیـن،  عکـس، 
از گوشـی بـه رایانـه انتقـال بدهنـد. دیگـر امـکان ایـن گوشـی ارسـال SMS و تغییـر 
دفترچـه مخاطبیـن می باشـد. از ویژگی هـای ایـن نرم افـزار مدیریـت چندین گوشـی 
بـه صـورت همزمان، سـرعت باال در کپـی، امکان تهیه پشـتیبان از تمامـی اطالعات، 

امـکان نصـب نرم افـزار و بـازی روی گوشـی و... اسـت.
www.mobiledit.com حجـم فایـل: 88 مگابایـت

دغدغه های واقعی در فضای مجازی
و  زمـان  والدیـن،  دغدغه هـای  مهمتریـن  از  یکـی 
میـزان اسـتفاده کـودکان و نوجوانان از ابـزار فناوری 
کاهـش  بـرای  اسـت.  مجـازی  فضـای  و  دیجیتـال 
ایـن نگرانـی می تـوان ضمـن آشـنایی بـا نیاز هـای 
در  تربیتـی  نـکات  و  مختلـف  سـنین  در  قشـر  ایـن 
رشـد آن هـا، ویژگی هـای مثبـت دنیـای دیجیتـال را 
تقویـت کـرد و بـا حـذف معایـب ایـن فضـا، محیطی 
سـالم و امـن را بـرای کـودکان و نوجوانـان فراهـم 
نمـود. بـا توجـه بـه پیشـرفت فنـاوری و فراگیری آن 
در سـطح جامعـه، چنانچـه والدیـن امـکان اسـتفاده 
فرزنـدان  بـرای  را  مجـازی  فضـای  از  شـده  کنتـرل 
بـا  بر آشـنایی  عـالوه  آن هـا  کننـد،  فراهـم  خـود 

فناوری هـای روز، می تواننـد روابـط دوسـتانه خود را 
تقویـت کننـد و تجربیـات خـود را بهتر با دیگـران به 
اشـتراك بگذارنـد. همچنین ایـن روش بـه نوجوانان 
ابـراز  بهتـر  و  شـوند  دیـده  بیشـتر  می کنـد  کمـک 
وجـود کننـد. البتـه بایـد پذیرفـت نتیجـه اسـتفاده از 
فنـاوری و فضـای مجـازی در کشـور های مختلـف با 
فرهنگ هـای متفـاوت، یکسـان نیسـت و نمی تـوان 
اگرچـه  کـرد.  صـادر  آن  بـرای  کلـی  حکـم  یـک 
بهره گیـری از ایـن فضـا مزایایـی دارد و نمی توان به 
طـور کلـی آن را نادیـده گرفـت، اما باید توجه داشـت 
کـه فعالیـت در فضـای مجـازی، نباید زندگـی واقعی 

افـراد را تحـت تاثیـر قـرار دهد.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

برتری هلند تنها در یک معیار از معیار های پنج گانه کمیسیون اروپا

برنده ای که بازنـده شد


