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ــال 2017  ــرد در س ــالم ک ــته اع ــه گذش ــال هفت موزی
 XP ــه روی سیســتم عامــل ــر فایرفاکــس ک از مرورگ
ــرد.  ــد ک ــتیبانی نخواه ــود، پش ــرا می ش ــتا اج و ویس
ــه ایــن شــرکت زمان بنــدی دقیــق  بر اســاس اطالعی
بــرای ایــن کار در تابســتان بعــد تعییــن خواهــد شــد.

پشتیبانی تا سپتامبر 2017
ــه حمایــت از مرورگــر  ــاد موزیــال در زمین ــران بنی مدی
ــافت  ــرکت مایکروس ــای ش ــتم عامل ه ــود در سیس خ
بــه   2017 ســال  ســپتامبر  مــاه  گفته اند:«تــا 
ــتا  ــدوز XP و ویس ــرای وین ــی ب ــانی های امنیت روزرس
ــه  ــدی ک ــای جدی ــا قابلیت ه ــد ام ــد ش ــه خواه ارائ
در نســخه اســتاندارد اســتفاده می شــود، در اختیــار 
ــت» . در  ــد گرف ــرار نخواه ــا ق ــتم عامل ه ــن سیس ای
ــه طــور پیــش فــرض از نســخه  ــران ب آن زمــان کارب
ــه  ــتا ب ــدوز XP و ویس ــس در وین ــده فایرفاک ــرا ش اج
ــن  ــده» ای ــد ش ــتیبانی تمدی ــا پش ــار ب ــخه «انتش نس
ــن  ــد. ای ــرت می کنن ــوان ESR مهاج ــا عن ــر ب مرورگ

ــده و  ــر ش ــی، منتش ــار معمول ــر 7 انتش ــا ه ــخه ب نس
ــه  ــر 6 هفت ــه ه ــی ک ــخه های معمول ــالف نس برخ
ــد،  ــه محــض انتشــار نســخه جدی ــه می شــوند و ب ارائ
پشــتیبانی از نســخه قبــل متوقــف می گــردد، تــا 
حــدود یــک ســال پشــتیبانی می شــود و فقــط محــدود 
ــد. ــاال می باش ــک ب ــا ریس ــی ب ــات امنیت ــه اصالح ب

روند کاهشی ادامه دارد
ــال 2014  ــل س ــاه آوری ــا م ــافت ت ــرکت مایکروس ش
از وینــدوز XP پشــتیبانی کــرد و قــرار اســت تــا 
ــتم  ــود از سیس ــت خ ــه حمای ــال 2017 ب ــل س آپری
ــا  ــود ت ــی می ش ــد. پیش بین ــه ده ــتا ادام ــل ویس عام
ــن  ــران ای ــداد کارب ــالدی تع ــاری می ــال ج ــه س نیم
دو سیســتم عامــل کاهــش پیــدا کنــد. بــا ایــن حــال 
مشــخص نیســت چنــد درصــد از کاربــران فایرفاکس، 
و   XP عامل هــای سیســتم  روی  را  مرورگــر  ایــن 
ــرکت  ــزارش ش ــاس گ ــد. بر اس ــرا می کنن ــتا اج ویس
ــدوز XP در  ــته وین ــاه گذش Net Applications در م

8,6 درصــد و ویســتا در 1,1 درصــد از رایانه هــای 
ــت. کارشناســان  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس شــخصی م
ــتفاده  ــی اس ــد کاهش ــر رون ــد اگ ــی می کنن پیش بین
از ایــن دو سیســتم عامــل مایکروســافت مشــابه یــک 
ــپتامبر  ــاه س ــا م ــد، ت ــدا کن ــه پی ــته ادام ــال گذش س
رایانه هــای  در   XP وینــدوز  ســهم   2017 ســال 
ــه  ــتا ب ــهم ویس ــد و س ــدود 7 درص ــه ح ــخصی ب ش

ــد. ــد برس ــم درص ــت ده هف

پایان حمایت ها
مایکروســافت در ســال 2014 همزمــان بــا پایــان 
ــه  ــدوز، ب ــل وین ــتم عام ــتیبانی از سیس ــه پش دادن ب
حمایــت خــود از مرورگــر IE پایــان داد. همچنیــن 
ــتیبانی  ــال 2016 پش ــل س ــوگل در آوری ــرکت گ ش
ــدوز XP قطــع کــرد.  خــود از مرورگــر کــروم را در وین
ــا وینــدوز  ــا از کاربرانــی کــه ب موزیــال نیــز ماننــد رقب
ــن  ــای ای ــه ج ــت ب ــد خواس ــتا کار می کنن XP و ویس

ــد. ــتفاده کنن ــدوز 7 و 10 اس ــل از وین دو سیســتم عام

مدیریت پسورد
از رمز عبور سیستم خود نگهداری و محافظت نمایید

نرم افـزار  می باشـد.  پسـورد  مدیریـت  دربـاره  هفتـه  ایـن  پیشـنهادی  نرم افـزار  اولیـن 
Password Depot برنامه ای قدرتمند در زمینه سـاخت و نگهداری پسورد های محرمانه 

می باشـد. ایـن نرم افـزار از روش هـای فوق العـاده بـرای رمزنـگاری اسـتفاده می کند که 
باعـث می شـود در نـوع خـود بی نظیـر باشـد. همچنیـن ایـن برنامـه قدرتمنـد توانایـی 
رمزگـذاری روی پوشـه  ها را نیـز دارد که نشـان دهنده گسـتردگی عملکرد ایـن نرم افزار 
می باشـد. با کمـک این نرم افزار قـادر خواهید بود پسـورد های غیرقابل حدس را بسـازید 
تا کسـی نتواند آن هـا را بیابد. از مهم تریـن قابلیت های این نرم افـزار می توان به حفاظت 
بسـیار مطمئـن از پسـورد های شـما، قابلیـت محافظـت از برنامه  های مخـرب تبلیغاتی، 
اجـازه بـه کاربـر برای اضافـه کردن فیلـد، پشـتیبانی از زبان  هـای مختلف، پشـتیبانی از 
یـو اس بی بـه منظـور انتقـال پسـورد ها و پشـتیبانی از مرورگر هـای مختلف اشـاره کرد.
www.acebit.com حجم فایل: 45 مگابایت 

سازنده فونت
کیفیت فونت های خود را به باالترین سطح ممکن برسانید

پیشـنهاد بعـدی این هفته بـه نرم افزاری جهت سـاخت و ویرایش فونت اختصـاص دارد.
High-Logic FontCreator Professional Edition یـک نرم افـزار فوق العـاده عالـی 

بـرای سـاخت و ویرایـش فونـت می باشـد. اگـر شـما هـم از جملـه کسـانی هسـتید که 
کار طراحـی انجـام می دهیـد، قطعـا بـه یـک نرم افـزار بـرای ویرایـش فونت  هـای خود 
و یـا ایجـاد یـک فونـت جدیـد نیاز خواهید داشـت. شـما بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار به 
راحتـی می توانید به سـاخت و ویرایـش فونت  هـای TrueType و OpenType بپردازید. 
همچنیـن ایـن نرم افـزار دارای یـک رابط کاربردی سـاده می باشـد و هر کسـی می تواند 
بـه راحتـی بـا آن کار کنـد. ضمـن این که شـما بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار می توانید به 
بـاال بردن کیفیـت فونت های خـود بپردازید. ایـن نرم افـزار دارای ویژگی  هـای مختلفی 
می باشـد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه گزینه  هایـی ماننـد ایجـاد و ویرایـش آسـان 

فونت  هـا و امـکان پیـش نمایـش فونت  هـا قبـل از نصب اشـاره کرد.
www.softasm.com حجم فایل: 10 مگابایت 

بازیابی رمز
پسورد های فراموش شده مودم های وایرلس را بازگردانید

آخریـن نرم افـزاری کـه ایـن هفتـه بـه شـما معرفـی خواهیـم کـرد، برنامـه ای جهـت 
بازیابـی پسـورد وایرلس می باشـد. بـا کمـک نرم افـزارWirelessKeyView بـه راحتی 
ایـن  بپردازیـد.   WEP/WPA وایرلس  هـای پسـورد  بازیابـی  و  نمایـش  بـه  می توانیـد 
نرم افـزار بـه راحتـی و بـا یـک کلیـک می توانـد پسـورد های ذخیـره و فرامـوش شـده 
مودم  هـای وایرلـس را بازیابـی کنـد. با اسـتفاده از ایـن نرم افزار شـما قـادر خواهید بود 
تنهـا بـا چنـد کلیـک پسـورد مودم  هـا را بازیابـی کنیـد و دیگـر نیـازی بـه طـی کردن 
مراحـل پیچیـده و سـخت نیسـت. همچنیـن ایـن نرم افـزار قابلیـت ایـن را دارد کـه 
پسـورد  های بازیابی شـده را بـا فرمت  های متنی ذخیـره کند. از مهم تریـن ویژگی  های 
ایـن نرم افـزار می تـوان به کم حجـم و رایگان بـودن، امکان ذخیره سـازی پسـورد ها در 
فرمـت فایل  هـای متنـی، پشـتیبانی کامـل از ویندوز های مختلـف، بدون نیـاز به نصب 

و امـکان نگهـداری پسـورد ها در کلیـپ بـرد اشـاره کرد.
 www.downloads.tomsguide.com حجم فایل: 70 کیلوبایت 

کمبود تبلیغات یا دانش فنی؟
بـا افزایـش پوشـش شـبکه های تلفـن همـراه، تعداد 
در  شـد.  خواهـد  بیشـتر  همـراه  اینترنـت  کاربـران 
رسـان  پیـام  افزار هـای  نـرم  از  اسـتفاده  میـان  ایـن 
دارد.  اینترنتـی  ارتباطـات  توسـعه  در  ویـژه ای  نقـش 
در حـال حاضـر کاربـران تمایل بیشـتری به اسـتفاده 
دارنـد.  تلگـرام  ماننـد  خارجـی  رسـان های  پیـام  از 
شـاید مهمتریـن علـت اقبـال عمومـی بـه نمونه های 
خارجـی، کیفیـت و خدمـات ارائـه شـده در ایـن نـرم 
افزار هاسـت کـه به میـزان قابـل توجهی پاسـخگوی 
گفتـه  بـه  دیگـر  طـرف  از  می باشـد.  کاربـران  نیـاز 
معـاون محتـوای مرکـز ملی فضـای مجازی مشـکل 
ایـن  بـا  اسـت.  فنـی  دانـش  داخلـی  پیام رسـان های 

حـال برخـی از کارشناسـان علـت عقب ماندگـی پیام 
رسـان های بومی را کمبـود تبلیغات در صدا و سـیما و 
تشـویق بـه اسـتفاده از نمونه هـای خارجـی می دانند. 
فـارغ از این کـه ایـن ایـراد به صدا و سـیما وارد باشـد 
یـا نـه بایـد توجـه داشـت اگـر متخصصـان داخلـی 
بـرای ارائـه پیـام رسـان داخلـی بـا ویژگی هـای فنی 
مناسـب و مـورد پسـند کاربران دسـت به کار نشـوند، 
نـرم افزار هـای خارجـی بـازار را قبضـه خواهنـد کرد. 
خـود  نظـر  مـورد  داخلـی  رسـان  پیـام  اگـر  کاربـران 
را پیـدا نکننـد حتـی در صـورت محـدود شـدن پیـام 
رسـان های خارجـی نیـز بـه این نـرم افزار هـا بیش از 

می آورنـد. روی  پیـش 

رشیـد     زارعی 

پایان حمایت موزیال از فایرفاکس در ویندوز XP و ویستا

روباه آتشین خداحافظی می کند

پیشنهادهفته


