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 (FCC) بر اسـاس گـزارش کمیسـیون ارتباطات فـدرال
کـه هر دو سـال در مـورد میزان دسترسـی کاربـران به 
اینترنت منتشـر می شـود حـدود نیمـی از افـراد آنالین 
در آمریـکا هنـوز بـا مشـکل سـرعت پاییـن اینترنـت 

دسـت و پنجـه نـرم می کنند.

پایین تر از حد استاندارد
نزدیـک نیمـی از 102 میلیون اتصال ثابـت در ایاالت 
مگابیـت   25 از  پایین-تـر  سـرعت  آمریـکا  متحـده 
در ثانیـه دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون 
ارتباطـات فـدرال آخریـن اسـتاندارد سـرعت پهنـای 
بانـد را 25 مگابیـت در ثانیـه اعـالم کـرده اسـت. این 
اسـتاندارد در پایـان سـال 2015 تعییـن شـد و پیـش 
از ایـن در ژانویـه سـال 2015، آژانـس اولیـن معیـار 
ایـاالت  در  را  اینترنتـی  خدمـات  متوسـط  سـرعت 
کـرده  اعـالم  ثانیـه  در  مگابیـت   10 آمریـکا  متحـده 
بـود. بـا افزایش حـد اسـتاندارد در کمتر از یک سـال، 
ایـن  بـه  می کننـد  تـالش  مـردم  از  بسـیاری  هنـوز 

سـطح از خدمات دسترسـی پیـدا کننـد. در حال حاضر 
6 میلیـون نفـر از کاربـران آمریکایـی بـه اینترنـت بـا 
سـرعت کمتـر از 3 مگابیـت در ثانیه دسترسـی دارند. 
بنابـه اعـالم Netflix اگر کاربـری بخواهد بـه جریان 
دسترسـی  اسـتاندارد  کیفیـت  در  آنالیـن  محتـوای 
داشـته باشـد، بایـد حداقـل از اینترنـت 3 مگابیـت در 
ثانیـه اسـتفاده کنـد.17 میلیـون اتصـال بـه اینترنـت 
 10 الـی   3 بیـن  سـرعت  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در 
می تـوان  سـرعت  ایـن  بـا  دارنـد.  ثانیـه  در  مگابیـت 
یـک  از  بیـش  بـا  و  کـرد  تماشـا  آنالیـن   HD فیلـم 
دسـتگاه بـه اینترنت متصل شـد.25 میلیـون کاربر در 
این کشـور به سـرعت بین10 تـا 25 مگابیـت در ثانیه 

دسترسـی دارنـد.

افزایش تعداد کاربران
سـرعت  اسـتاندارد  فـدرال  ارتباطـات  کمیسـیون 
آپلـود را بـرای ایـاالت متحـده آمریـکا 3 مگابیـت در 
ثانیـه تعریـف کـرده اسـت.42 درصـد از کاربـران در 

آمریـکا در حـال سـقوط بـه پایین تـر از این سـرعت 
هسـتند. حـدود یـک سـوم از محله  هـای آمریـکا به 
ارائـه دهنـدگان پهنـای باند سـریع دسترسـی ندارند. 
ایـن  در  بانـد  پهنـای  نامناسـب  وضعیـت  وجـود  بـا 
کشـور، تعـداد کاربـران اینترنت پرسـرعت در ایاالت 
تعـداد  می باشـد.  افزایـش  بـه  رو  آمریـکا  متحـده 
کاربـران اینترنـت پرسـرعت در سـال 2015 نسـبت 
به سـال 2012 حدود 43 میلیون بیشـتر شـده اسـت. 
همچنیـن در ایـن مـدت تعـداد کاربرانی که سـرعت 
دانلـود کمتـر از 3 مگابیت در ثانیه دارنـد، 13 میلیون 
کمتر شـده اسـت. تـا پایـان سـال 2015 تنهـا 15,4 
 100 حداقـل  اتصـال  بـه  آمریکایـی  کاربـر  میلیـون 
بر اسـاس  کـه  داشـتند  دسترسـی  ثانیـه  در  مگابیـت 
طـرح FCC تـا سـال 2020 بـه 100 میلیـون کاربـر 
افزایـش پیـدا خواهـد کـرد. اگـر رونـد رشـد کاربران 
اینترنت در سـال 2016 مشـابه 4 سـال گذشته باشد، 
ادامـه  پرسـرعت  اینترنـت  کاربـران  تعـداد  افزایـش 

داشـت. خواهد 

خیاط نرم افزاری
نمونه لباس مورد نظر خود را در چند دقیقه شبیه سازی کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفته را بـه برنامه طراحی سـه بعدی لبـاس اختصاص 
داده ایـم. ایـن برنامـه کامال سـه بعدی کـه حاصل ده سـال تکنولـوژی گرافیـک رایانه 
جهـت شبیه سـازی پارچه  هـا می باشـد در واقـع CLO برنامـه ای بـرای موبایـل جهـت 
اسـکن لباس  هـا می باشـد، امـا نسـخه ای از آن کـه قابلیـت طراحـی لباس را داراسـت 
تحـت وینـدوز و مـک می باشـد. همچنیـن این برنامـه دارای شبیه سـاز بدن سـه بعدی 
اسـت کـه در آن اجسـام، بـدن و البسـه در انواع سـایز موجود می باشـند و دقیقـا همانند 
واقعـی آن هـا جامه هـای سـه بعـدی از طرح  هـای دو بعـدی سـاخته شـده اند. ضمـن 
این کـه امـکان وارد کـردن البسـه از دیگـر برنامه  هـای گرافیکـی یـا طراحـی لباس در 
ایـن نرم افـزار وجـود دارد. از دیگـر ویژگی  های ایـن نرم افـزار می توان به ابـزار خیاطی 
داخـل برنامـه جهـت ویرایش البسـه و الگو هـای دوخته شـده و لباس های شبیه سـازی 

حجم فایل: 300 مگابایت شده اشاره کرد. 
www.clomedia.com  

طراح آیکون
آیکون ها را از فایل  های نصبی ویندوز استخراج کنید

نرم افـزار پیشـنهادی بعدی این هفتـه درباره برنامـه ای جهت طراحی آیکون می باشـد. 
M Icon Editor ابـزاری حرفـه ای تحـت وینـدوز جهـت طراحـی آیکـون اسـت. ایـن 

نرم افـزار ابـزاری حرفـه ای بـرای سـاخت و ویرایـش آیکـون به خصـوص بـرای برنامه 
نویس هاسـت. بـا اسـتفاده از ایـن برنامه شـما توانایی اعمـال تمامی تغییـرات مورد نظر 
بـر روی آیکون  هـای خـود را دارید. همچنیـن این نرم افـزار رابط کاربـری گرافیکی دارد 
کـه بـا هـر به روزرسـانی بهبـود می یابـد و شـما می توانید بـا اسـتفاده از رابـط کاربری 
صفحه بنـدی شـده بـرای مرتـب کـردن آیکون  هـای خـود اسـتفاده کـرده یـا چندیـن 
آیکـون را در یـک زمـان ویرایش کنیـد. از مهم تریـن قابلیت  های این نرم افزار سـاخت 
و ویرایـش در انـدازه اسـتاندارد یـا انـدازه دلخـواه شـما بـا 16 میلیـون رنـگ و سـاخت 
حجم فایل: 3 مگابایت آیکون   ها با رنگ 32 بیتی و عمق رنگ 8 بیت می باشد. 

www.miklsoft.com  

حاشیه نویسی
بر روی فایل پی دی اف اشیا و متن  های مختلف اضافه کنید

 PDF .آخریـن پیشـنهاد ایـن هفتـه دربـاره حاشـیه نویسـی در پـی دی اف می باشـد
و  اشـیا  سـاختن  اضافـه  و  نویسـی  حاشـیه  بـرای  حرفـه ای  نرم افـزاری   Annotator

متن  هـای مختلـف بـرروی فایل  های پـی دی اف می باشـد. نکتـه ای که ایـن نرم افزار 
را از محصـوالت مشـابه متفـاوت می کنـد قابلیـت سـریع و ابزار هـای بسـیار در جهـت 
حاشـیه نویسـی اسـت چرا که این نرم افزار ویژه حاشـیه نویسـی طراحی شـده اسـت و 
دارای ابزار هـای فراوانـی در ایـن زمینه اسـت. برای مثـال کاربر می تواند بـا انتخاب قلم 
قرمـز بـه تصحیح فایل بپـردازد یا نوعـی ماژیک را انتخـاب کرده و به مشـخص کردن 
قسـمت  هایی از متـن بپـردازد و یـا کاغذی مجـازی را به قسـمتی از متن الحـاق نماید. 
عکسـی را به قسـمتی از متن پیوسـت کنـد و دیگـر قابلیت  هایی که همگی در راسـتای 
حاشـیه نویسـی بـرای فایل هـای پـی دی اف طراحـی و گنجانـده شـده اند اجـرا کنـد.
حجم فایل: 41 مگابایت  

www.grahl-software.com  

حلقه مفقوده اعتماد
فضای  عالی  شورای  پیشنهادی  طرح  از  ارتباطات  وزیر 
مجازی برای ساماندهی شبکه  های اجتماعی و محتوای 
وزارت  باید  اساس  این  بر  داد.  خبر  تلگرام  کانال  های 
ارشاد آیین نامه ساماندهی شبکه های اجتماعی را تدوین 
کند و فعاالن این شبکه  ها از یک مرجع مشخص مجوز 
فعالیت بگیرند تا فعالیت ها در شبکه های اجتماعی مورد 
کانال  های  دارای  که  افرادی  همچنین  باشد.  استناد 
مختلف در تلگرام با تعداد اعضای قابل توجه هستند باید 
احراز هویت شوند. به گفته وزیر ارتباطات علت اجرای 
طرح مذکور این است که مردم بتوانند به این کانال ها 
فضای  در  فعالیت ها  ساماندهی  اگرچه  کنند.  اعتماد 
مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی ضروری به نظر 

می رسد اما نحوه انجام آن و نیز واکنش کاربران نسبت 
کارشناسان  از  برخی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  آن  به 
تلگرامی  کانال  های  گرفتن  مجوز  طرح  هستند  معتقد 
خواهد  دنبال  به  منفی  پیامدهای  و  نیست  اجرا  قابل 
داشت چراکه باعث کاهش اعتماد مردم به دولت خواهد 
می  بیند.  آسیب  عمومی  افکار  در  دولت  جایگاه  و  شد 
سمت  به  باید  ارتباطات  حوزه  مدرسان  از  یکی  گفته  به 
تصمیماتی برویم که در دنیای امروز رایج است. فارغ از 
این که طرح مورد نظر اجرایی شود یا نه، باید به این نکته 
توجه داشت که اعتماد اصل مهمی است که باید ایجاد 
هم  اجتماعی  شبکه های  به  کاربران  اعتماد  هم  شود؛ 

اعتماد مردم به دولت.

رشیـد     زارعی 

نیمی از اتصاالت ثابت در آمریکا، زیر خط استاندارد هستند

اینترنت الک پشتی

پیشنهادهفته


