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بر اسـاس گـزارش W3Techs در حـال حاضـر پروتـکل 
HTTP/2 در ۱۱ درصد از وب سـایت  ها اسـتفاده می شـود. 

ایـن میـزان سـال گذشـته ۲,۳ درصـد بـوده اسـت. ایـن 
پروتـکل عملکـردی بهتـری نسـبت بـه نسـخه قبلـی 
دارد امـا مسـئله ارتقـای سـریع در ایـن نسـخه وجـود 
نـدارد و بـا پروتـکل HTTP/1.1 سـازگار می باشـد. هیـچ 
مشـکل امنیتـی در پروتـکل HTTP/2 وجود نـدارد اما در 
پیاده  سـازی و ترافیـک اینترنـت تـا حـدودی آسـیب پذیر 

است.

نسخه ناجی
پروتکل HTTP/1.1 که ۱۶ سـال در وب سـایت  ها استفاده 
درخواسـت  بـرای  پیام رسـانی  اسـتاندارد  اسـت،  شـده 
زمـان  یـک  در  درخواسـت  ها  می باشـد.  وب  صفحـات 
ارسـال می شـوند بنابرایـن بعضـی از مرورگر هـا از چنـد 
اتصـال بـرای ارسـال درخواسـت  های مـوازی اسـتفاده 
می کننـد که باعـث تراکـم می شـود. وب سـایت  ها نیز از 
ترفند هایی بـرای ارائه محتوای سـریع اسـتفاده می کنند. 

اگرچـه ایـن روال مناسـب و معقـول بـه نظر می رسـد اما 
عملکـرد آن کمـی نگران کننـده اسـت. به همیـن منظور 
 HTTP/2برای حل مشـکل عملکرد نسخه قبلی طراحی 

شـد. در پروتـکل HTTP/1.1 یـک مرورگر به طور معمول 
از ۴ تـا ۶ اتصـال بـرای برقـراری ارتباط با سـرور اسـتفاده 
می کنـد. در نسـخه HTTP/2 از یـک اتصـال چندگانـه 
اسـتفاده می شـود کـه در تمـام ارتباطـات بـه جـای متن 
واضـح، باینری هسـتند و اطاعات با اولویـت باالتر دانلود 
و فشـرده می شـوند. البته ایـن عملیات بـرای کاربر نهایی 
تفـاوت چندانی ندارد اما ممکن اسـت وب سـایت  ها کمی 
سـریع تر بارگـذاری شـوند. در ایـن پروتـکل رمزنـگاری 
اجبـاری نیسـت امـا مـورد نیـاز اسـت. بـه عنـوان مثـال 
پیاده  سـازی مرورگرهـای فعلـی بـه منظور اضافـه کردن 
یک الیه امنیتـی برای وب به رمزنگاری TLS نیـاز دارد. از 
 HTTP/2 طـرف دیگر ایـن نگرانی وجود دارد کـه پروتکل
بـا دسـتگاه  های امنیـت وب کـه بیـن کاینـت و سـرور 
هسـتند، بـه تجزیـه و تحلیـل ترافیـک وب می پردازنـد 
و نرم افزار هـای مخـرب را شناسـایی می کننـد، سـازگار 

نباشـد. در همین راسـتا برخی از متخصصان در حال ارائه 
 SSL و HTTPS راه حل  هایـی برای اسـتفاده از رمزنـگاری
هسـتند اما تغییـرات ایجاد شـده در پروتـکل HTTP/2 در 
یک سـطح بنیادی تر قرار دارد. شـرکت  هایی کـه به ارتقا 
HTTP/2 نیـاز دارنـد و می خواهند وب سـرور خـود را اجرا 

کننـد، بایـد از فایـروال برنامه  هـای تحت وب کـه برنامه 
را در برابـر آسـیب  های جدید محافظت می کند، اسـتفاده 
کنند. بسـیاری از فروشـندگان عمـده ارائه ایـن قابلیت را 

می کنند. پیشـنهاد 

پشتیانی فراگیر می شود
اگرچه میـزان اسـتفاده وب سـایت  ها از HTTP/2 تنها ۱۱ 
درصـد اسـت، امـا عملکـرد مناسـبی دارد و بایـد در نظـر 
داشـت ایـن پروتـکل جدیـد از اوایـل سـال ۲۰۱5 ایجاد 
شـد و در آینـده فراگیـر می شـود. در حـال حاضـر تمـام 
مرورگر هـای اصلـی رایانه  های شـخصی و تلفـن همراه 
و نیـز سـایت  های بـزرگ ماننـد گـوگل و تویتـر از ایـن 

می کنند. پشـتیبانی  پروتـکل 

سیستم سرعتی
مشکل دیر خاموش و روشن شدن رایانه خود را حل کنید

اولیـن پیشـنهاد نرم افـزاری ایـن هفتـه را بـه برنامه ای جهت افزایش سـرعت سیسـتم 
اختصـاص داده ایـم. SpeedUpMyPC نرم افـزاری کوچـک و سـریع با هـدف افزایش 
سـرعت اجـرای وینـدوز و در نتیجـه افزایـش سـرعت سیسـتم می باشـد. بـا کمک این 
جهـت  کـه  ابزار هایـی  از  و  داده  افزایـش  را  ویندوزتـان  سـرعت  می توانیـد  نرم افـزار 
بهینه سـازی و افزایـش سـرعت وینـدوز در نرم افـزار وجـود دارد بـه راحتی و بـدون نیاز 
بـه دانـش فنـی بهـره ببریـد. همچنین بـه وسـیله ایـن نرم افزار مشـکل دیـر خاموش 
و روشـن شـدن وینـدوز و همچنیـن اجـرای کنـد برنامه هـا حـل خواهـد شـد. از جمله 
امکانـات ایـن نرم افـزار می تـوان بـه Free Memory جهت آزاد سـازی فضـای حافظه 
 Internet Speed بـرای بهینه سـازی اسـتفاده از پردازنده سیسـتم و CPU Usage ،رم

جهـت تسـت کردن سـرعت اینترنـت اشـاره نمود.
www.uniblue.com حجم فایل: ۱۸ مگابایت 

رایانه همراه
از هر کجای دنیا به سیستم خود با امنیت کامل دسترسی داشته باشید

بـا نرم افـزار پیشـنهادی بعـدی مـا می توانیـد در هـر جـای دنیا که هسـتید به سیسـتم 
 TeamViewer Enterprise خـود دسترسـی داشـته باشـید. بـا اسـتفاده از نـرم  فـزار
می توانیـد بـه رایانـه شـخصی تان از راه دور دسترسـی داشـته باشـید. بـه عبـارت دیگر 
ایـن نرم افـزار یـک نرم افـزار مدیریت از راه دور اسـت که به شـما این امـکان را می دهد 
در هـر کجـای دنیـا که باشـید از طریـق اینترنـت وارد دسـکتاپ رایانـه خود شـده و به 
اطاعات سیسـتم تان دسترسـی داشـته باشـید. ایـن برنامه از لحـاظ امنیتی هم بسـیار 
اسـتاندارد های  و   RC4 کد گـذاری  روش  هـای  از  طوری کـه  بـه  می باشـد  قدرتمنـد 
https/SSL پشـتیبانی می کنـد. انتقـال اطاعـات بیـن دو دسـتگاه به صـورت کامـا 

رمزگـذاری شـده صـورت می گیـرد و امـکان سـرقت اطاعـات تقریبـا وجـود نـدارد. 
همچنیـن از ایـن نرم افـزار بـرای کنتـرل، هدایـت و تعمیـر رایانه هـا از راه دور از طریق 

وصـل دو رایانـه بـا کمـک شـبکه اینترنت اسـتفاده می شـود.
www.ppnee.com حجم فایل: ۱۹ مگابایت 

پشتیبان درایو ها
درایورهای خود را روی فلش و سی دی ذخیره کنید

آخریـن پیشـنهاد ایـن هفته بـه نرم افزاری بـرای بک آپ  گیـری از درایور هـا اختصاص 
دارد. Driver Magician نرم افـزاری اسـت کـه امکانات کاملی را بـرای گرفتن بک اپ 
و نسـخه پشـتیبان از درایور- هـای موجـود در وینـدوز در اختیـار شـما می گذارد. توسـط 
ایـن نرم افـزار شـما می توانیـد از درایور  های نصب شـده روی سیسـتم عامـل خود بک 
اپ بگیریـد و در صـورت نیـاز بـک اپ خـود را بازیابـی کنیـد. گاهـی اوقات برای شـما 
اتفـاق افتـاده اسـت کـه وینـدوز خـود را عـوض می کنید و سـپس بعـد از نصـب دوباره 
وینـدوز متوجـه می شـوید که سـی دی و فایل نصبـی یکـی از درایور  های وینـدوز خود 
را نداریـد. بـرای این کـه بـه این گونـه مشـکات بر نخوریـد از درایور  هـای موجـود در 
سیسـتم عامـل روی فلـش و یا سـی دی بـک اپ گرفته، به راحتـی آن هـا را بازگردانی 

کـرده و پـس از نصـب درایور  هـا فقط یـک Restart انجـام دهید.
حجم فایل: ۱,5۹ مگابایت

www.majorgeeks.com

آبروی از دست رفته
هفته گذشته یاهو، سرقت اطاعات یک میلیارد حساب 
کاربری را تایید کرد. این شرکت در سال  های گذشته نیز 
چندین بار مورد حمله هکر ها قرار گرفته بود. همکاری 
اطاعاتی  و  جاسوسی  سازمان  های  با  یاهو  مخفیانه 
ایمیل  های  به  آن  ها  دسترسی  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
یاهو  خدمات  کاربران  است  شده  باعث  افراد  خصوصی 
سرقت  این  اگرچه  باشند.  اینترنتی  حمات  قربانی 
اعتباری  کارت  های  جمله  از  مهمی  اطاعات  شامل 
سرقت  اما  نمی شود  کاربران  بانکی  حساب  های  و 
ایمیل،  آدرس  های  اسامی،  مانند  شخصی  اطاعات 
شماره  های همراه و تاریخ تولد، نقض حریم خصوصی 
شرکت  این  از  دارند  حق  کاربران  و  می شود  محسوب 

شکایت کنند. یاهو که بار ها ادعا کرده است یک شرکت 
این  می کند،  رعایت  را  آمریکا  قوانین  و  بوده  قانون مدار 
بار نیز باید پاسخگو باشد. فارغ از این  که یاهو به عنوان 
یاهو  از  کاربران  از  تعداد  چه  و  نه  یا  شود  شناخته  متهم 
کاهش  در  اتفاق  این  کرد  اذعان  باید  کنند،  شکایت 
از  داشت.  خواهد  بسزایی  تاثیر  شرکت  این  محبوبیت 
با  قرارداد ها  انعقاد  در  یاهو  تجاری  پس شرکای  این 
در  نیز  کاربران  و  می کنند  بیشتری  احتیاط  شرکت  این 
استفاده از خدمات یاهو تجدیدنظر خواهند کرد چرا که 
نبود امنیت کافی، اعتماد شرکا و کاربران را از بین خواهد 
برنامه ریزی  با  می توانند  یاهو  رقبای  میان  این  در  برد. 

مناسب کاربران یاهو را به سمت خود جذب کنند.

رشیـد     زارعی 

HTTP/2 هشدار های امنیتی در پروتکل

عملکرد وب بهتر می شود

پیشنهادهفته


