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بر اساس یک گزارش آنالین شرکت مایکروسافت، 
با به روزرســانی وینــدوز 10، مرورگر پیش فرض 
در این سیســتم عامل یعنی Edge را به روز کرده 
است. این به روزرســانی که بیش از دوبار در سال 
انجام می شود، به بهبود وضعیت Edge کمک می 
کند تا از کاهش ســهم این مرورگر جلوگیری شود. 

مرورگر	به	روز	در	فروشگاه	ویندوز	

یک مقام مســئول در شــرکت مایکروسافت اعالم 
کرده است که کاربران می توانند مرورگر Edge را 
از طریق مراجعه به فروشــگاه ویندوز به روزرسانی 
کننــد. همچنین این فروشــگاه به آن ها اجازه می 
دهد امکانات جدید را به مرورگر خود اضافه نمایند. 
از اواسط سال 2015 که ویندوز 10 راه اندازی شده 
است، مرورگر Edge به صورت محدود و هم زمان 
با به روزرسانی سیستم عامل، به روز شده است. از 
آن زمان تا به حال 4 بار این به روزرســانی انجام 

شده است که نســخه اصلی با عنوان نسخه 12 در 
ماه جوالی سال 2015، نسخه 13 در نوامبر همان 
ســال، نسخه 14 در آگوســت سال 2016 و نسخه 

15 در آپریل سال جاری میالدی منتشر شد. 

به	روزرسانی	های	امنیتی	

در مرورگر Edge هــم مانند IE به صورت ماهانه 
به روزرســانی امنیتی انجام می شــود. بنابر اعالم 
شرکت مایکروسافت قرار است به روزرسانی بعدی 
این مرورگر در ماه سپتامبر سال 2017 انجام شود. 
البته هنوز نحوه ارائه مرورگر به روز شــده به طور 
قطعی مشــخص نیســت. به این منظــور، یا منبع 
Edge در فروشگاه ویندوز  به روزرســانی مرورگر 
به فروش می رســد یا هم زمان با به روزرســانی 
امکانات وینــدوز 10 به طور پیــش فرض به روز 
می شود. اگر دسترســی به روزرسانی Edge تنها 
از طریق فروشگاه ویندوز امکان پذیر باشد، ممکن 

اســت برخی از شــرکت ها در ارائه این مرورگر به 
مشــتریان خود کوتاهی کنند کــه باعث اعتراض 

کاربران می شود. 

	Edge	مرورگر	سهم	کاهش

به روزرســانی Edge از طریق فروشــگاه ویندوز 
فرصت هــای جدیدی را برای کاربران این مرورگر 
در مقایســه با دیگر رقبا مانند کــروم و فایرفاکس 
ایجاد می کند. در حال حاضر این دو مرورگر هر 6 
هفته یک بار به روز می شــوند. در بازار مرورگرها، 
Edge به ویژه در 2 ســال اخیر وضعیت مناســبی 

نداشته است به طوری که سهم این مرورگر در ماه 
گذشــته میالدی به کمتر از 21 درصد رسید. حال 
باید منتظر ماند و دید که به روزرســانی های جدید 
Edge تا چه اندازه بــه بهبود وضعیت این مرورگر 

کمک کرده و امکان رقابت با کروم و فایرفاکس را 
برای کسب سهم بیشتر فراهم می کند. 

ایجاد اشتغال اینترنتی؛ از وعده تا عمل
رشیـد     زارعی 

به روزرسانی مرورگر Edge در ویندوز 10 

یکی از مشــکالتی که برخی از فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی با آن دســت و پنجه نرم می کنند، 
بیکاری اســت. نامگذاری امسال به سال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال باعث شــده اســت تا 
دســتگاه های اجرایی، ایجاد اشــتغال در حوزه 
های مختلف را در دســتور کار خــود قرار دهند. 
از آن جا کــه حوزه فناوری اطالعــات، ظرفیت 
قابل توجهی بــرای ایجاد مشــاغل جدید دارد، 
ســازمان های مختلف تالش می کنند از اینترنت 
و فضــای مجازی در جهت راه اندازی کســب و 
کارهــای الکترونیکی بیشــترین بهــره را ببرند. 
چنانچــه از فرصت های موجــود در این فضا به 
نحو مطلوب اســتفاده شــود، منجر به شکوفایی 

اقتصادی خواهد شــد. نه تنها مســئوالن دولتی 
انتخابات ریاست جمهوری نیز بر  بلکه نامزدهای 
بهره گیــری از فضای مجازی و ایجاد مشــاغل 
اینترنتــی تاکید کرده انــد. اگرچه در حال حاضر 
وعده های گوناگون انتخاباتی از ســوی نامزدها 
مطرح می شــود، برای ارزیابی این وعده ها می 
توان به طرح هایی امیــدوار بود که برای آن ها 
برنامــه مدونی وجــود دارد. انتظار می رود دولت 
دوازدهــم با عملیاتی کردن وعــده های خود به 
ویژه ایجاد اشــتغال در فضای مجازی و کسب و 
کار الکترونیــک، در جهت کاهش معضل بیکاری 
در جامعه گام بردارد تا شــاید برخی از مشکالت 

اقتصادی و اجتماعی برطرف شود.

آپدیت سخت افزار
به راحتی درایورهای گمشده سیستم خود را پیدا کنید

اولین پیشــنهاد این هفته درباره نرم افزار نصب و آپدیت خودکار سخت افزارها می باشد 
.   DriverPack Solution مجموعــه ای از درایورهای ســخت افزارهای کامپیوتری 
اســت که بیشتر با نام Auto Driver شناخته شده است و توسط شرکت های ایرانی نیز 
منتشر می شــود . این مجموعه از سخت افزارها که در قالب یک نرم افزار است ، طوری 
طراحی شده که به طور اتوماتیک توسط نرم افزار آن نسبت به شناسایی سخت افزارهای 
کامپیوتر کاربر اقدام می کند و سپس با شناسایی کاربر می تواند درایورهای سخت افزاری 
کامپیوتــرش را بدون نیاز به اتصال به اینترنت و دانلود اضافه ، نصب کند. این مجموعه 
از درایورها روی ویندوز های مختلف قابل نصب  می باشــد . همچنین با اســتفاده از این 
مجموعه از درایورها دیگر نیازی به جســتجو در اینترنت برای یافتن درایورهای گمشده 
خود نخواهید داشــت و با صرفه جویی در زمان و بســیار ساده می توانید از این نرم افزار 

استفاده کنید .
حجم فایل : 11.54 مگابایت
www.drp.su

ضبط آنالین
چندین پخش مختلف را به صورت همزمان ضبط کنید

نرم افزار پیشــنهادی بعــدی این هفته به ضبط آنالین فایل هــای ویدیویی و صوتی از 
اینترنت اختصاص دارد . WM Recorder  ســاده ترین و قدرتمندترین نرم افزار برای 
ضبط میلیون ها فایل ویدیویی و صوتی از اینترنت می باشد . تنها کافی است این نرم افزار 
را باز کرده ، ویدیو یا فایل های صوتی را اجرا کنید تا به صورت خودکار ذخیره شوند . از 
مهم ترین امکانات این نرم افزار می توان به ضبط صوت و تصویر پروتکل ها و فرمت های 
مختلف شامل ویدیوهای فلش  و فایل های ام پی تری، ضبط خودکار فایل های صوتی 
و تصویــری ، زمان بندی برای ضبط پخش های زنده ، تبدیل کننده فایل های صوتی و 
ویدیوها ، ضبط سریع با سرعت 10 برابر بیشتر ، ضبط ویدیوهای محافظت شده توسط 
رمــز عبور ، ضبط با باالترین کیفیت ممکــن و ضبط چندین پخش مختلف به صورت 

همزمان اشاره کرد .
حجم فایل : 4802 مگابایت
www.download.cnet.com

آنالیز هارد
حافظه دستگاه خود را از راه دور کنترل و تعمیر کنید

 آخریــن پیشــنهاد نرم افــزاری این هفتــه درباره آنالیــز هاردهای SSD می باشــد .
SSDReporter یک نرم افزار کاربردی برای بررسی و ارزیابی هاردهای SSD با امکان 

 SSD ارزیابی صحت عملکرد هارد و قابلیت گزارش لحظه ای در مک می باشد . نرم افزار
ریپورتر در واقع یک ابزار برای بررسی و مشاهده وضعیت حافظه دستگاه می باشد که با 
بررســی وضعیت عملکرد دستگاه به صورت لحظه به لحظه، کارکرد حافظه را زیر نظر 
گرفته و در صورت بروز مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن به شما خبر می دهد . برای این 
کار می توان حتی در زمانی که در کنار کامپیوتر نیستید نیز از راه دور با استفاده از ارتباط 
ایمیلی از بروز یک مشکل با خبر شوید . همچنین این نرم افزار با استفاده از سه چراغ سبز 
به معنای صحت کامل ، زرد به معنای احتمال وقوع یک حادثه و قرمز به معنای وضعیت 

نابه سمان هارد ، عملکرد هارد SSD را به کاربر اطالع می دهد .
حجم فایل : 5 مگابایت
www.corecode.io

حرکت در لبه صعود

پیشنهادهفته


