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 Edge و IE در ماه گذشته میالدی سهم مرورگرهای
با کاهش روبرو شد. اگرچه این روند کاهشی از مدت 
ها پیش آغاز شــده است اما مقدار افت مجموع سهم 
این دو مرورگر نســبت به ماه های گذشته کمتر می 

باشد. 

مرورگرهای مایکروسافت در سراشیبی 

بــر اســاس گــزارش Net Applications تعداد 
 IE کاربران رایانه های شــخصی که از مرورگرهای
و Edge استفاده می کنند ۳ دهم درصد کاهش پیدا 
کرده و مجموع ســهم آن ها به ۲۲.۲ درصد رسیده 
اســت. این میــزان کاهش، کمتریــن مقدار اعالم 
شــده از ماه مارس ســال ۲۰۱7 می باشد. کاهش 
ســهم Edge چندان جای تعجب ندارد چرا که این 
مرورگر به عنوان پیش فرض در ویندوز ۱۰ تعریف 
شده اســت و در ماه جوالی ســال جاری میالدی 
تنها ۲۰ درصــد از کاربران ویندوز ۱۰ از Edge به 

عنوان مرورگر اصلی اســتفاده کرده اند. این مقدار 
در مدت مشابه ســال گذشته ۲۴ درصد بوده است. 
از دست دادن ســهم مرورگرهای مایکروسافت به 
نفع رقبای این شرکت شــده و در این میان گوگل 
کروم حدود دو سوم از سهم بازار مرورگرها را از آن 
خود کرده اســت. ســهم این مرورگر در ماه گذشته 
میالدی به ۵۹.8 درصد رسید و در 7 ماهه اول سال 
۲۰۱۶ حــدود ۵8 درصد از بازار مرورگرها را به خود 

اختصاص داد. 

رتبه بندی مرورگرها 

اگــر وضعیــت مرورگرها را در ماه گذشــته میالدی 
بررســی کنیم، کروم در رتبــه اول، IE و Edge در 
جایــگاه دوم، فایرفاکــس در رتبه ســوم و مرورگر 
ســافاری شرکت اپل با ســهم ۴ درصدی در جایگاه 
چهارم قرار می گیرد. ســهم مابقی مرورگرها از این 

رقابت در مجموع به ۲ درصد می رسد. 

فایرفاکس، برنده واقعی 

فایرفاکــس را می توان برنده واقعــی در میدان نبرد 
مرورگرها دانست. ســهم این مرورگر در ماه جوالی 
ســال ۲۰۱7 به ۱۲.۳ درصد رســیده است در حالی 
که در ماه آگوســت ســال گذشــته میالدی با سهم 
7.7 درصدی در خطر نابــودی کامل قرار گرفته بود. 
موزیال نه تنها در افزایش ســهم مرورگر خود موفق 
عمل کرده اســت بلکه در ایجــاد ویژگی های جدید 
برای فایرفاکــس موفقیت هایی را به دســت آورده 
اســت. این شــرکت برنامه کاربــردی رایگانی برای 
ارسال ایمن فایل های بزرگ تا حجم یک گیگابایت 
که پس از یــک بار دانلود از بین مــی روند، معرفی 
کرده اســت. برنامه مذکور برای ارسال از نسخه های 
جدید مرورگرهای مختلف ارائه شــده است. به عنوان 
مثال این برنامه با فایرفاکس ۵۴، سافاری ۱۱ سازگار 
می باشــد و پشتیبانی از مرورگر Edge در دستور کار 

موزیال قرار گرفته است. 

طرح اجرا نشده، متوقف شد
رشیـد     زارعی 

بررسی سهم مرورگرها در ماه میالدی گذشته

در مـاه های اخیـر وزارت ارتباطات بـه دنبال اجرای 
روش جدیـد فـروش اینترنت بوده اسـت. روشـی که 
از فـروش حجمـی بـه فـروش غیـر حجمـی تغییـر 
خدمـات  ایـن  از  افـراد  از  برخـی  کنـد.  مـی  پیـدا 
بـه عنـوان اینترنـت نامحـدود یـاد مـی کننـد امـا 
معـاون بررسـی های فنـی و صـدور پروانـه سـازمان 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی ایـن عبـارت 
را نادرسـت دانسـته و اعـالم کـرده اسـت اینترنـت 
اتصـال محـور جایگزیـن تعرفـه محـور مـی  شـود. 
بـر ایـن اسـاس قـرار بـود فـروش حجمـی اینترنت 
بـرای همیشـه در کشـور متوقف شـود امـا در همان 
روزی کـه معـاون رگوالتوری از این تصمیم سـخن 
گفـت، مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت از 

توقـف  بـرای  ارتباطـات  وزیـر  از  درخواسـت خـود 
و  اینترنـت  جدیـد  تعرفـه  مصوبـه  اجـرای  موقـت 
بررسـی بیشـتر بـه دلیـل اعتـراض مشـترکان خبـر 
داد. از آن جـا کـه ایـن مصوبـه هنوز مراحـل اداری 
و ابـالغ را طـی نکـرده و اجرایـی هم نشـده اسـت، 
دولـت  ارتباطـات  وزیـر  توسـط  آن  توقـف  دسـتور 
یازدهـم صـادر شـد. بـا دسـتور واعظـی بایـد تعرفه 
کاربـران  مصالـح  و  منافـع  اسـاس  بـر  مجـدد  هـا 
تهیـه و ارائـه شـود. ایـن کـه طـرح هـا بـا توجـه 
بـه خواسـته کاربـران ارائـه گـردد، امـری پسـندیده 
اسـت اما سـوال این اسـت که چـرا مسـئوالن تا به 
حـال بـه اجـرای آن تاکید داشـته اند و نتوانسـته اند 

کاربـران را متقاعـد کننـد؟

مدل ساز اجسام
داده ها را طراحی و به صورت مدل سه بعدی درآورید

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته درباره طراحی و مدل سازی سه بعدی اجسام 
مختلف می باشد. Geomagic Freeform  نرم افزاری کاربردی در زمینه طراحی 
و مدل سازی سه بعدی انواع محصوالت و اجسام می باشد. این نرم افزار جامع ترین 
ابزار مهندســی سه بعدی است که شامل طراحی ســه بعدی لمسی، طراحی مدل 
هدف، پردازش اسکن ســه بعدی، قابلیت همکاری با کد و ساخت قالب می باشد. 
همچنین این برنامه دارای ابزار ســاختار FX می باشــد که بــه ایجاد و ویرایش 
ســاختارها، شبکه ها و اشــکال می پردازد و بالفاصله مدل های سبک را برای چاپ 
سه بعدی آماده می کند. این ابزار ســازه های سفارشی، الیه ها و اشکال ساختاری 
را تشــکیل و تغییر می دهد. واردات مدل های مش، ویرایش داده ها با اســتفاده از 
طیف وســیعی از ابزارها و تغییر شکل دادن به اشکال متنوع از قابلیت های نرم افزار 

پیش روست. 
حجم فایل : 969 مگابایت
 www.geomagic.com

ویرایش ایمیج
فایل ایمیج را روی با سرعت های متفاوت رایت کنید

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفتــه درباره رایت و ویرایــش فایل های ایمیج 
می باشــد.  UltraISO Premium  نرم افزاری بســیار کامل برای رایت، تهیه 
و ویرایش فایل های ایمیج مانند bin و iso می باشــد. بــه کمک این نرم افزار به 
راحتی هرچــه تمام تر می توانید از انواع لوح های فشــرده cd و dvd  فایل ایمیج 
تهیه کنید تا دقیقا مشابه یک لوح فشرده را در اختیار داشته باشید و سپس با همین 
نرم افزار می توانید آن فایل ایمیج را روی لوح های فشــرده با سرعت های متفاوت 
رایت کنید. همانطور که ذکر شــد این نرم افزار توانایی ویرایش فایل های ایمیج را 
نیز داراست و می تواند به راحتی فایل های ایمیج را از حالت ایمیج خارج سازد یا به 
آنها فایل اضافه و کم کند و محتویات داخل را را ویرایش نماید. از دیگر قابلیت های 
این نرم افزار رایت لوح های فشــرده bootable می باشد. همچنین قابلیت اصلی 
دیگــر نرم افزار تهیه فایل های ایمیج از محتویات داخل هارد دیســک می باشــد. 
حجم فایل: 4 مگابایت
www.download.cnet.com

بهینه ساز حافظه
افزایش سرعت سیستم با آزاد سازی فضاهای خالی

Su�  آخرین پیشنهاد این هفته به نرم افزار بهینه ساز حافظه اختصاص دارد. نرم افزار
perRam ابزاری قدرتمند در زمینه بهینه سازی حافظه و افزایش سرعت سیستم با 
آزاد سازی فضاهای خالی هدر رفته حافظه کامپیوتر می باشد.  همچنین این نرم افزار 
موجب هیچ تغییری در سخت افزار شما و خصوصیات آن نمی شود و کار کردن و تنظیم 
نمودن برنامه بسیار ساده است. همیشه مقداری از توانایی رم بدون استفاده می ماند 
که این نرم افزار با تقسیم وظایف سعی می کند بیشترین استفاده را از رم داشته باشد 
تا هیچ فضای هدر رفته ای وجود نداشته باشد. با آنالیزهایی که این نرم افزار انجام 
می دهد مقدار فضایی که در حال هدر رفتن اســت پیدا می شــود و همین فضاهای 
بدون اســتفاده می تواند سرعت سیستم شــما را تا حد قابل قبولی افزایش بدهد. 
حجم فایل : 6/4 مگابایت 
www.downloads.tomsguide.com
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