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از  اسـتفاده  بـه  هـا  شـرکت  اسـت  ممکـن  اگرچـه 
را   IE و  باشـند  متعهـد  مایکروسـافت  مرورگرهـای 
یـک مرورگر اسـتاندارد بـرای کارمندان خـود در نظر 
بگیرنـد اما تحلیلگران معتقد هسـتند این روزها مردم 
از مرورگـر کـروم بیشـتر از IE11 اسـتفاده می کنند. 

پراستفاده ترین مرورگر برای کارمندان 	

سـهم  مـورد  در  پژوهشـی  گـزارش  یـک  نتایـج 
مرورگرهـا در شـرکت هـا کـه سـال گذشـته منتشـر 
شـد نشـان می دهد کـروم پراسـتفاده تریـن مرورگر 
بـرای کارمنـدان اسـت. بـا این حـال هنوز IE سـهم 
قابـل توجهـی در شـرکت هـا دارد چراکـه برخـی از 
ماننـد  هـا  آن  نیـاز  مـورد  کاربـردی  هـای  برنامـه 
Adobe Flash و Java فقـط بـا IE کار مـی کنند. 

بسـیاری از کسـب و کارهـا ایـن اسـتراتژی را دنبال 
مـی کنند کـه برای اسـتفاده از سـایت هـای قدیمی 
مرورگرهایـی ماننـد IE را بـرای خـود حفـظ کنند اما 

بـرای دیگـر مـوارد اسـتفاده از سـایر مرورگرهـا را 
توصیـه مـی کننـد. برخی از شـرکت ها بـه کارمندان 
خـود توصیـه می کنند کـه از یک مرورگـر مدرن که 
بـا اسـتانداردهای وب و پالگیـن هـا هماهنگ باشـد 
و بـه سـرعت صفحـات و برنامـه هـا را اجـرا کنـد، 
اسـتفاده کننـد. در ایـن میـان اکثـر کارمنـدان کروم 
را بـه عنـوان یـک مرورگر مـدرن انتخاب کـرده اند. 

سنتی و مدرن در کنار هم	

مایکروسـافت تـالش مـی کنـد بـا اجـرای Edge و 
IE11 در یـک دسـتگاه، اسـتفاده از دو مرورگر مدرن 

و سـنتی را بـرای کاربـران خـود فراهم کنـد. در حال 
حاضـر مشـکل ایـن اسـت کـه مرورگـر Edge فقط 
در ویندوز ۱۰ اجرا می شـود. بسـیاری از کارشناسـان 
بـه جایگزیـن شـدن Edge بـه جـای کـروم حتـی 
زمانـی کـه وینـدوز ۱۰ به طـور گسـترده روی رایانه 
هـای شـرکت ها نصب شـود، خوش بین نیسـتند. در 

میـان کاربرانـی که وینـدوز ۱۰ دارند، نیمـی از آن ها 
از مرورگـر Edge و نیمـی از آن هـا از مرورگر کروم 
اسـتفاده مـی کننـد. سـال گذشـته کـروم بیشـترین 
سـهم را در بـازار مرورگرهـا بـه خـود اختصـاص داد. 
Net Applica�  بر اسـاس آمار منتشـر شـده توسـط
tions در مـاه آوریـل سـهم جهانی کـروم ۵۹ درصد 

و مجمـوع سـهم IE و Edge حـدود ۲۴ درصد یعنی 
کمتـر از نصف سـهم کـروم بوده اسـت. 

مایکروسافت تهدیدی برای گوگل	

شـرکت گوگل برای حمایت از کروم و افزایش سـهم 
ایـن مرورگـر، یک بسـته نـرم افـزاری با قالـب ها و 
افزودنـی های جدید ارائه داده اسـت تـا از این طریق 
 Edge با مایکروسـافت رقابت کند و از تبدیل شـدن
بـه مرورگـر اصلـی کارمنـدان شـرکت هـا جلوگیری 
کنـد. با این حال باز هم مایکروسـافت و مرورگرهای 
می شـود.  محسـوب  گـوگل  بـرای  تهدیـدی  آن 

سربلندی اینترنت در انتخابات
رشیـد     زارعی 

IE و Edge جایگزین کروم می شوند؟

ملـی  شـبکه  و  اجتماعـی  شـبکه های  اینترنـت، 
اطالعـات نقـش ویـژه ای در اطالع رسـانی، تبلیغات 
و انتقـال اطالعـات مـورد نیـاز در زمـان انتخابـات 
روسـتا  و  شـهر  شـوراهای  و  جمهـوری  ریاسـت 
سـایبري  حمـالت  شـدیدترین  وجـود  بـا  داشـتند. 
در انتخابـات اخیـر، هیـچ گونـه قطعـی ارتباطـی در 
ایـن روزهـا اتفـاق نیفتـاد. در ایـن میان شـبکه های 
اجتماعـی، بـه عنوان رسـانه اصلی انتخابات شـناخته 
شـدند. سـخنگوی دولـت بـا تاکید بـر لـزوم صیانت 
بیـش از پیـش از فضـای مجـازی گفـت: »در دوران 
رسـانه  ها  جایگزیـن  را  مجـازی  انتخابات فضـای 
کردیـم«. بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت اینترنـت 
بـه ویژه شـبکه هـای اجتماعـی از انتخابات سـربلند 

بیـرون آمدنـد چـرا که بـرای اولیـن بـار در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری اینترنت قطع نشـد و شـبکه  های 
اجتماعـی و پیـام  رسـان هـا پایـدار ماندنـد. اینترنـت 
باعث شـد مردم با سـرعت بیشـتری در جریـان اخبار 
قـرار بگیرنـد و بتواننـد به اطالعـات مورد نیـاز بدون 
محدودیـت  هایـی کـه در دوره هـای قبـل انتخابـات 
وجـود داشـت، دسترسـی پیـدا کننـد. البتـه در ایـن 
میـان ضعـف هایـی از جملـه اسـتفاده  از یارانـه های 
قدیمـی بـرای اسـتعالم کد ملـی و مشـخصات افراد 
بـه چشـم می خـورد کـه نمی تـوان آن هـا را نادیده 
گرفـت. امیـد اسـت بـا افزایـش سـرعت و کیفیـت 
اینترنـت در سـال هـای آتـی، شـاهد افزایـش نقـاط 

قـوت انتخابـات در حـوزه ارتباطـی باشـیم.

اتصال دیتابیس
دیتابیس های مختلف را به یکدگیر متصل کنید

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته به اتصال دیتابیس ها به یکدیگر اختصاص دارد. 
FlowHeater Designer یکی از بهتریــن نرم افزارهای کاربردی برای دیتابیس ها 

و دیتا ســورس ها می باشد که دارای حجم بسیار مناســبی برای یک نرم افزار است. 
شــما با اســتفاده از این نرم افزار کم حجم و پرکاربرد می توانیــد انواع دیتابیس ها و 
دیتا ســورس هایی که از انواع مختلفی هستند را به یکدیگر متصل کنید. این نرم افزار 
دارای آداپترهای قدرتمندی اســت که برای ویرایش، خواندن و ویرایش انواع داده ها 
کاربرد بســیاری دارد. اگر به دنبال نرم افزاری هستید که با استفاده از آن بتوانید انواع 
دیتابیس های مختلف را به یکدگیر متصل کنید، بی شک می توانید به سراغ این نرم افزار 
محبــوب و کم حجم بروید. از مهم ترین ویژگی هــای این نرم افزار می توان به حجم 
بسیار مناسب برای یک نرم افزار، دارای آداپتر بسیار کاربردی برای ویرایش و خواندن 

و نوشتن انواع داده ها اشاره کرد .
حجم فایل : 4 مگابایت
www.flowheater.net

نصب فایل
فایل های نصبی را به فایل های ستاپ تبدیل کنید

Instal�  پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته درباره ساخت فایل های نصبی می باشد.
lAware Studio Admin  یکی از بهترین نرم افزارها در زمینه ساخت فایل های نصبی 

و یا همان ستاپ برای انواع سیســتم ها می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار قادر 
خواهید بود جمعی از فایل هایی را که می خواهید به فایل نصبی تبدیل کنید را به طور خیلی 
راحت  به فایل های ستاپ تبدیل نمایید. همچنین شما با استفاده از این نرم افزار می توانید 
تنظیمات زیادی را در طی مراحل تبدیل فایل نصبی، بر روی آنها انجام دهید. ضمنا در این 
نرم افزار قابلیت وارد کردن فایل های REG هم به طور کامل وجود دارد. امکان ساخت 
فایل های نصبی به بهترین شکل ممکن، محیط کاربری ساده و پشتیبانی از سیستم های 
۶4 بیت و ۳۲ بیت برای تولید فایل نصبی از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشــد .
حجم فایل : ۲/۵۲ گیگابایت
www.componentsource.com

محافظ ایمیل
ایمیل های دریافتی خود را بدون هیچ نگرانی باز کنید

آخرین نرم افزاری که این هفته به شــما معرفی خواهیم کــرد درباره برنامه ای جهت 
محافظت از ایمیل در برابر اسپم می باشــد. MailWasher pro نرم افزاری کاربردی 
در زمینه مدیریت ایمیل برای رهایی از رویت اسپم و ایمیل های ناخواسته است. با این 
برنامه دیگر نگران اسپم ها که عامالن اصلی انتقال ویروس های اینترنتی هستند، نباشید. 
با اســتفاده از این برنامه می توانید تمامی ایمیل های دریافتی خود را بدون هیچ نگرانی 
باز و بررسی کنید.  با این برنامه به راحتی متوجه انواع ویروس ها در ایمیل خود خواهید 
شد. در صورت مواجه شدن با ویروس، این نرم افزار پیغامی را به شما نشان می دهد تا 
از فیلترینگ استفاده کنید. از دیگر قابلیت های این برنامه این است که می توانید آدرس 
ایمیل دوســتانتان را به لیســت این نرم افزار اضافه کنید و آدرس ایمیل های مزاحم یا 

ناشناس را به لیست سیاه آن نیز اضافه کنید .
حجم فایل :1۲ مگابایت
www.firetrust.com 

 

نبرد مرورگرها در شرکت ها

پیشنهادهفته


