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شرکت مایکروسافت قصد دارد طرحی را اجرا کند که 
مردم آمریکا در نقاط دوره افتــاده بتوانند به اینترنت 

پرسرعت دسترسی داشته باشند.

فضای	سفید	در	روستاهای	آمریکا	

این طرح که white space یا فضای ســفید نام دارد، 
با همکاری مایکروســافت و کمیسیون ارتباطات فدرال 
)FCC( انجام شــده است و بر اســاس آن قرار است، 
پهنای باند با سرعت باال از طریق طیف های فرکانسی 
اســتفاده نشده تا 5 سال آینده در اختیار حدود 2 میلیون 
نفر در 12 ایالت کشــور آمریکا قرا گیرد. »برد اسمیت«، 
رئیس شــرکت مایکروسافت در روزنامه نیویورک تایمز 
گفته اســت: »این پروژه بهترین راه حل برای دسترسی 
80 درصد از مردم مناطق روســتایی آمریکا به اینترنت 
پرسرعت است که از پهنای باند مناسب محروم بوده اند«. 
بنا بر اعالم بلومبــرگ 12 ایالت نیویــورک، تگزاس، 
واشنگتن، ویرجینیا، میشــیگان، مین، آریزونا، جورجیا، 

کانزاس، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و ویسکانسین 
در ایاالت متحده آمریکا از این طرح برخوردار خواهند شد. 

فناوری	با	کمترین	هزینه	

مایکروسافت در ماه ژوئن در بیانیه ای به کمیته ارتباطات 
 white space فدرال اعــالم کرد تصمیم دارد با پروژه
اتصال پهنای باند را در سراســر مناطق روســتایی که 
شــامل میلیون ها آمریکایی به ویژه دانش آموزان می 
شــود، توســعه دهد. در ادامه بیانیه اشاره شده است که 
این اتفاق، موفقیت مهمی در جامعه دیجیتال امروز است. 
طرح توسعه مایکروسافت نشان می دهد فناوری فضای 
سفید ابزار بسیار موثری برای گسترش شبکه های پهنای 
باند موجود در جوامع ناشناخته است چرا که این فناوری 
از باند فرکانسی استفاده می کند که به اپراتورهای شبکه 
اجازه می دهد سیگنال های پهن باند بی سیم را با فاصله 
بیشــتر نســبت به دیگر باندهای فرکانسی و کمترین 

امکانات زیرساخت و هزینه به کاربران انتقال دهند. 

آزمایش	در	هند	و	آفریقا	

پروژه white space به طور آزمایشی چندین سال 
در آفریقــا و نیز در ســال 2015 در جنوب هند اجرا 
شــد. پس از پیاده ســازی این فناوری، دولت هند 
اعالم کرد اســتفاده از طیف های فرکانسی استفاده 
نشده به صورت رایگان فراهم نشده است. در همین 
راســتا وزیر ارتباطات هند گفت: »دولت هیچ طیف 
فرکانســی را بــدون مزایده ارائــه نخواهد کرد که 
سازمان های امنیتی از این قانون مستثنی هستند«. 
همچنیــن رئیــس شــرکت مایکروســافت در هند 
white space تاکید کرد این شــرکت از فنــاوری 

برای منافع شــخصی اســتفاده نخواهد کرد و تنها 
در جهت ایجاد اتصــال جهانی تالش می کند. این 
مقام مســئول اضافه کرده است:»این فناوری توسط 
مایکروســافت ارائه شده اســت و ما هیچ نقشی در 
ایجاد آن نداشــته ایم. هدف مــا تقویت کارآفرینان 

می باشد«.

چالش های دیجیتالی شدن
رشیـد     زارعی 

ارائه طرح مایکروسافت با نام فضای سفید برای دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت

ــعه  ــاوری و توس ــواع فن ــزون ان ــرفت روزاف ــا پیش ب
ــی  ــرد و نگران ــی عملک ــش پیچیدگ ــت، افزای اینترن
کارهــای  و  کســب  در  امنیــت  برقــراری  بابــت 
ــت.  ــده اس ــل ش ــش تبدی ــک چال ــه ی ــال ب دیجیت
 Dynatrace ــات انجــام شــده توســط ــج تحقیق نتای
ــب  ــان کس ــد از صاحب ــد 75 درص ــی ده ــان م نش
ــل  ــرای ح ــی ب ــی کاف ــال توانای ــای دیجیت و کاره
مشــکالت خــود را ندارنــد. همچنیــن ۴8 درصــد از آن 
هــا چالــش هــای مربــوط بــه عملکــرد دیجیتــال را 
مانعــی بــرای موفقیــت و ایجــاد تحــول در ســازمان 
هــا مــی دانند. بــه همیــن علــت متخصصــان فناوری 
اطالعــات روزانــه بیــش از دو ســاعت از وقــت کاری 
خــود را بــه حــل ایــن مشــکالت اختصــاص می دهند. 

بــه منظــور اتــالف وقــت کمتــر در حــل ایــن چالــش 
ــل 32  ــال، حداق ــره وری دیجیت ــش به ــا و افزای ه
درصــد از متخصصــان فنــاوری اطالعــات و 36 درصد 
ــدگان وب، زمــان بیشــتری را صــرف  از توســعه دهن
تحقیــق و توســعه و اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد 
مــی کننــد. اگــر صاحبــان مشــاغل، مدیــران شــرکت 
ــا  ــه آن ه ــای زیرمجموع ــا و نیروه ــازمان ه ــا، س ه
بیشــتر بــا فنــاوری هــای روز آشــنا شــده و بــه طــور 
مناســب آمــوزش ببیننــد بهتــر مــی تواننــد بــا چالــش 
ــه نظــر مــی رســد  هــای پیــش رو مواجــه شــوند. ب
پیــش از هرگونــه آشــنایی و آمــوزش، بایــد پذیــرش 
تغییــر و حرکــت بــه ســمت دیجیتالــی شــدن در افراد 

ایجــاد شــود. 

طراح سه بعدی
مدل های خود را به صورت سه بعدی طراحی نمایید

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته درباره طراحی و مدل سازی سه بعدی انواع 
محصوالت و اجسام می باشد.  Geomagic Freeform نرم افزاری کاربردی در 
زمینه طراحی و مدل ســازی سه بعدی انواع محصوالت و اجسام می باشد. این نرم 
افزار جامع ترین ابزار مهندسی سه بعدی است که شامل طراحی سه بعدی لمسی، 
طراحی مدل هدف، پردازش اســکن ســه بعدی، قابلیت همکاری با کد و ساخت 
قالب می باشد. این برنامه دارای ابزار ساختار اف ایکس نیز می باشد که به ایجاد و 
ویرایش ساختارها، شبکه ها و اشکال می پردازد و بالفاصله مدل های سبک را برای 
چاپ ســه بعدی آماده می نماید و سازه های سفارشی، الیه ها و اشکال ساختاری را 
تشــکیل و تغییر می دهد. واردات مدل های مش، ویرایش داده ها با استفاده از طیف 

وسیعی از ابزارها از قابلیت های نرم افزار پیش روست. 
حجم فایل :969 مگابایت
www.b3-d.com

پارتیشن بند
حجم هارد سیستم را بدون صدمه به آن کم کنید

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته را به یک برنامه پارتیشــن بندی اختصاص 
داده ایم. EASEUS Partition Master  یکی از بهترین نرم افزارهای پارتیشن 
بندی برای کامپیوتر بوده که با آن می توانید فضای موجود در هارد خود را پارتیشــن 
بندی نمایید. با این نرم افزار قادر هســتید حجم هارد خودتان را بدون آنکه به هارد 
صدمه بزند، کم و یا تغییر دهید. ضمن اینکه با کمک این نرم افزار پارتیشــن ها را 
Wiz-  حــذف کرده، جابجا کرده و یا کپی نمایید. همچنین این نرم افزار دارای ابزار

ard می باشــد که می توانید مرحله به مرحله هارد خودتان را پارتیشن بندی کنید و 
یــا بقیه کارها را با آن انجام دهید. الزم به یادآوری اســت که با توجه به حجم کم 
این نرم افزار، قابلیت های آن بسیار زیاد بوده و می توانید از تمامی قابلیت های آن به 

صورت کامال رایگان بهره مند شوید .
حجم فایل : 51 مگابایت
www.partition-tool.com

مبدل پروژه
فایل های پروژه را به صورت گروهی تبدیل کنید

 VB.Net آخرین نرم افزار پیشنهادی این هفته به برنامه ای جهت تبدیل پروژه های
به سی شارپ اختصاص دارد. VB.Net to C# Converter  نرم افزاری قدرتمند 
در زمینه تبدیل پروژه های  VB.Net  به ســی شــارپ می باشد.  با این نرم افزار 
می توانید کدهای ویژوال بیســیک را بدون هیچ مشکلی تبدیل نمایید. به کمک این 
نرم افزار حرفه ای می توانید، فقط با یک کلیک ســاده کد های نوشته شده به زبان 
VB.Net را به #C تبدیل کنید. همچنین این برنامه قادر به تبدیل فایل های گروهی 
نیز می باشــد. از ویژگی های مهم این برنامه ساده بودن محیط کاربری آن می باشد. 
همین امر باعث می شــود که کاربران با محیط کار نرم افزار احساس راحتی کنند. 
ضمن اینکه هــر آنچه که در فرآیند تبدیل رخ دهد، گــزارش جامع و دقیقی از آن 

فرآیند در دسترس کاربر قرار داده می شود. 
حجم فایل : 11 مگابایت
www.developerfusion.com

آمریکا سفیدپوش می شود

پیشنهادهفته


