
هك 4 مرورگر تنها در 5 دقيقه
نتایج حاصل از گردهمایی امنیتی 
Pwn۲Own نشان داد که هیچ یک 
از مرورگره��ای معم��ول اینترنتی در 

مقابل هکر ها ایمن نیستند. 
در این گردهمایی ۷ گروه مختلف 
ش��امل هکرهای انف��رادی و تیم های 
هکری حضور یافتن��د تا مرورگرهای 
 Internet فایرفاک��س،  اینترنت��ی 
 Safari و   Explorer، Chrome

را از روی س��رگرمی هک کنند که این اقدام به کمک نرم افزار Flash ش��رکت 
Adobe صورت گرفت. 

هکر ها برای رسیدن به هدف یاد شده اقدام هاي تبهکارانه گسترده ای انجام 
ندادن��د و تصمیم نداش��تند اقدام هاي آن ها در خارج از فضای مس��ابقه تبعات 
گسترده داشته باشد. با این وجود، هکر ها براحتی توانستند مرورگرهای اینترنتی 

یاد شده را هک کنند که این امر کاربران و کار شناسان را بسیار نگران کرد. 
نکت��ه جالب اینجاس��ت که هر چه��ار مرورگر اینترنتی یاد ش��ده در کمتر 
از ۵دقیق��ه هک ش��دند. در پایان این مس��ابقه اطالعات مرب��وط به هک های 
ص��ورت گرفت��ه ط��ی کنفران��س Chamber of Disclosures در اختیار 
ش��رکت های تولیدکنن��ده مرورگره��ای اینترنتی ق��رار داده ش��د. تمامی این 
 ش��رکت ها ه��م اع��الم کردند که ب��رای رفع حفره های امنیتی کش��ف ش��ده 

اقدام می کنند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که برندگان ای��ن رقابت برای هک ک��ردن مرورگرهای 

اینترنتی در مجموع ۴۵۰ هزار دالر جایزه گرفتند.

خدمات پردازش ابری گوگل ارزان شد
به دنبال تغییر سرویس SkyDrive مایکروسافت به OneDrive، شرکت 
گوگل گام های خود را در بازار خدمات پردازش ابری بلند تر برداش��ت و هزینه 

استفاده از پلتفورم ابری خود را به میزان قابل مالحظه ای کاهش داد. 
به گزارش آي تي ایران، مرکز خبری Gizmag چندی پیش گزارش مربوط 
به راهنمای مقایس��ه حافظه های ذخیره ساز اطالعات مبتنی بر فضای پردازش 
 Amazon را منتش��ر کرد و توضیح داد که کاربران موظفند در س��رویس های
Cloud Drive و Microsoft OneDrive به ازای هر ۲۴ گیگابایت در هر 

ماه یک دالر پرداخت کنند. 
در این گزارش س��رویس Google Drive در رتبه بعدی قرار داش��ت که 
کارب��ران آن به ازای هر ۲۰ گیگابایت ماهانه یک دالر پرداخت می کردند. اما در 
 Drive برنامه ریزی های جدید گوگل قرار ش��ده اس��ت که مشترکان سرویس
برای ۵۰ گیگابایت حافظه مجازی مبتنی بر فضای پردازش ابری ماهانه یک دالر 
بپردازند.  کاربرانی که از س��رویس Drive گوگل استفاده می کنند، هم اکنون 
می توانند ۱۰۰ گیگابایت حافظه مجازی این شرکت در فضای ابری را با پرداخت 

ماهانه 1/99 دالر در اختیار بگیرند که این رقم پیش تر 4/99 دالر بود.  
همچنین، یک ترابایت فضای ذخیره س��از ابری گوگل هم اکنون 9/99 دالر 
قیمت دارد که پیش تر برای استفاده از آن باید در هر ماه 49/99 دالر پرداخت 
می شد. الزم به ذکر است که در تغییرات جدید شرکت گوگل، استفاده از فضای 
مجازی ذخیره س��از اطالعات روی سرویس Drive بیش از ۱۰ ترابایت 99/99 

دالر در هر ماه قیمت گذاری شده است. 
البته باید توجه داشت که با این تغییرات، حافظه مجازی رایگان گوگل برای 

کاربران بدون تغییر باقیمانده و همچنان ۱۵ گیگابایت است. 
ش��رکت گوگل با این فعالیت ها می کوش��د جایگاه خ��ود را در بازار جهانی 
ابزارهای پردازش ابری مستحکم کند و به بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات در این 
زمینه تبدیل شود. این اقدام ها دیگر فعاالن حوزه پردازش ابری را مجبور می کند 

تا هزینه استفاده از خدمات خود را کاهش دهند.

اسباب بازي هاي برتر 
دنياي فناوري

ب��ازي، س��رآغاز خالقیت كودك 
است و بس��یاري تالش دارند از این 
ظرفیت بیش��ترین بهره را در زمینه 
آموزش ه��اي مختلف ببرن��د كه در 
این می��ان دنی��اي اس��باب بازي ها 
حرف نخست را مي زند. اهمیت این 
مس��أله تا جایي اس��ت كه هر سال 
یك نمایشگاه بزرگ اسباب بازي در 
نیویورك سیتي امریكا برگزار مي شود 
و در قال��ب آن جدیدترین نمونه ها و 
ایده ها ارائه مي ش��ود. امسال در صد 
و یازدهمی��ن دوره ای��ن نمایش��گاه 
حضور تكنولوژي ه��اي برتر بیش از 
پیش احساس مي ش��د. از توپ هاي 
مغناطیسي گرفته تا ساعت هوشمند 
كودك و عروس��ك هاي سخنگو در 
این نمایشگاه نگاه ها را به خود خیره 
ک��رد. در پایان نیز چن��د نمونه برتر 
معرفي و به س��ازندگان آنها جوایزي 

اعطا شد. 
خ��رس  ای��ن   :WikiBear
عروسكي پش��مالو مي تواند همبازي 
خوبي براي كودك باشد و بدون این 
كه حوصله اش سر برود به سؤال هاي 
بي جواب وي پاس��خ ده��د. در بدن 
این عروس��ك بامزه، یك میكروفن و 
اسپیكر جاسازي شده و وقتي سؤالي 
از این خرس پرس��یده مي ش��ود، از 
طریق بلوتوث به اپ تلفن هوش��مند 
متصل ش��ده و از طریق جست و جو 
در اینترنت، بالفاصله پاس��خ درست 
را پی��دا مي كند. رایان��ه كوچكي كه 
درون بدن این خرس عروس��كي قرار 
دارد، درس��ت مانند Siri در تلفن ها 
و تبلت ه��اي اپل كار مي كند و حتي 
مي توان��د جوك و داس��تان بگوید یا 
آواز بخواند. با غیرفعال كردن بلوتوث 
هم مي ت��وان این خرس عروس��كي 
را به یك اس��باب بازي ساده تبدیل 
كرد. این اس��باب بازي با بهاي 60 تا 
70 دالر براي كودكان باالي 3 س��ال 

مناسب است.
ی��ك  واق��ع  در   :littleBits
كیت آموزش��ي اس��ت ك��ه با كمك 
آن مي توان خالقیت ك��ودك را باال 
برد و وي را به س��اخت انواع اسباب 
بازي هاي كوچ��ك ترغیب كرد. این 
كیت كه براي كودكان 8 سال به باال 
مناسب است بسته به تعداد مدارهایي 
كه درون كیت جاسازي شده، 99 تا 
199 دالر قیمت دارد. مدارهاي این 
كیت داراي كدهاي رنگي هس��تند 
پس كودك بر حس��ب دستورالعمل 
مي داند كه به عنوان مثال بلوك هاي 
آبي براي س��رعت اسباب بازي، انواع 
صورتي آن براي كنترل و نمونه هاي 
س��بز رنگ ویژه خروجي مانند صدا، 

چراغ هاي ال اي دي و... است. 
Tiggly Shapes: این اسباب 
بازي 30 دالري، بهترین نمونه براي 
كودكان 2 تا 4 س��اله است تا اشكال 
هندس��ي مختلف مانند دایره، مربع، 
مثل��ث و س��تاره را بشناس��ند. این 
اس��باب بازي 3 اپ رای��گان دارد كه 
والدی��ن باید آن را دانل��ود كنند و با 
ظاهر ش��دن هر یك از این  اجس��ام 
روي صفحه نمایشگر آي پد، كودك 
مي تواند فرم و ش��كل را تش��خیص 
داده و اش��كال مش��ابه سیلیكوني را 
روي آن قرار ده��د. كودك با كمك 
همین اش��كال مي تواند نقاش��ي 16 
گونه جانوري از جمله ش��یر و زرافه 

را ترسیم كند. 
Little Scholar: این هم یك 
وسیله آموزشي مدرن دیگر كه درس 
را با تفریح همراه كرده است. این تبلت 
اندرویدي 8 اینچ��ي با بیش از 150 
اپ، كتاب الكترونی��ك، آواز و ویدیو 
براي كودكان پیش دبس��تاني، مهد 
كودك یا كالس اولي ارائه شده است 
و والدی��ن هم ی��ك اپ براي دریافت 
گ��زارش دارند تا بدانند كودكش��ان 

روي چه مهارتي كار مي كند. 
ای��ن   :The O Smartball
توپ از جنس فوم است و با قرار دادن 
یك تلفن هوش��مند iOS یا اندروید 
درون آن، ك��ودكان مي توانند حروف 
الفبا یا ش��مارش اعداد را یاد بگیرند 
ب��دون این كه در طول بازي و پرتاب 
توپ، گوشي آسیب ببیند. این اسباب 
بازي ب��راي كودكان 2 تا 6 س��اله با 

بهاي 35 دالر ارائه شده است.

وضع اينترنت در ايام نوروز نرمال است
مدی��ر رواب��ط عمومی ش��رکت 
ب��ا  زیرس��اخت گف��ت:  ارتباط��ات 
تمهیدات درنظ��ر گرفته پیش بینی 
می شود که زیرس��اخت شبکه های 
ارتباط��ی در روزهای ابتدایی س��ال 
جدی��د و ب��ا وج��ود افزای��ش حجم 
ترافیک شبکه ها در وضع نرمال قرار 

داشته باشد.
به گ��زارش مهر، مه��دی خدایی 

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق افزود : شبکه 
اینترنت در وضع پایدار و نرمالی قرار دارد و امیدواریم در ایام نوروز مشکلی از 

بابت دسترسی کاربران به این شبکه نداشته باشیم.
وی با بیان این که افزایش ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت به طور قطع 
در برق��راری ارتباط مطلوب و جابه جایی مکالمات تأثیر مثبتی خواهد داش��ت 
ادامه داد: در 6 ماهه دوم امسال ظرفیت پهنای باند اینترنت از 72 گیگابیت به 
120 گیگابیت بر ثانیه رسیده که این افزایش ظرفیت در برقراری ارتباطات دیتا 

و صوت مشترکان تأثیرگذار است.
خدایی از راه اندازی تیم های نگهداری ش��بکه در راستای امنیت و پایداری 
ش��بکه ارتباطات زیرساخت به صورت ش��بانه روزی خبر داد و گفت: تیم های 
نگهداری ش��بکه در آماده باش به س��ر می برند و به طور مداوم زیرساخت های 
ارتباطی کشور را کنترل می کنند که در صورت وقوع مشکالت احتمالی، آماده 

رفع خرابی و پاسخگویی خواهند بود.
گفتني است با وجود مس��افرت های نوروزی پیش بینی می شود که شبکه 
اینترن��ت در ایام ن��وروز، روزهای پرترافیکی را تجربه نکن��د و به همین دلیل 
مسئوالن معتقدند که ممکن است در ایام تعطیالت عید نوروز سرعت استفاده 
از اینترن��ت ب��رای کاربران تا حدی نیز افزایش یابد چرا که بخش��ی از ترافیک 
شبکه اینترنت نیز مربوط به استفاده سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات تجاری 
است که در این ایام به نوعی تعطیل هستند و بخشی از کاربران دائمی اینترنت 
نیز در این ایام به مس��افرت می روند و همین مسأله باعث می شود استفاده از 

اینترنت در این ایام تا حدی کاهش یابد و شمار کاربران کم می شود.
 )GPRS( در این میان ممکن اس��ت استفاده از س��رویس اینترنت موبایل
افزایش یابد که در این زمینه علی سپهری راد معاون شرکت مخابرات ایران از 
تمهیدات مدنظر برای این شبکه خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با اختصاص 
پهنای باند اینترنت درخواستی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات، 
مش��کلی بابت افزایش تقاضا در بخش دیتای شبکه نداریم و امیدواریم در ایام 

نوروز نیز مشکلی در این راستا به وجود نیاید.
وی با بیان این که در مورد استفاده مشترکان از سرویس های دیتا، ممکن 
اس��ت با افزایش بار ترافیکی GPRS در روزهای نخستین سال مواجه شویم 
افزود: در این زمینه با افزایش پهنای باند اینترنت از س��وی ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت، پیش بینی می شود از نظر ظرفیت مش��کلی از این بابت به وجود 
نیاید. معاون ش��رکت مخابرات ایران تصریح کرد: مرکز تماس 2020 ش��رکت 
مخابرات ایران در سراس��ر کش��ور به صورت همه روزه پاس��خگوی مشکالت 

مشترکان اینترنت خواهد بود.

بازار كامپيوتر پاكسازي مي شود
اتحادیه صنف رایانه در مورد برخورد قانونی با عرضه کاالهای تقلبی در بازار 
کامپیوتر در راس��تای ساماندهی و پاکس��ازی بازار از کاالهای قاچاق و تقلبی 

هشدار داد.
به گزارش مهر، اتحادیه صنف فناوران رایانه در اطالعیه ای خطاب به اعضای 
تحت پوش��ش این اتحادیه اعالم کرد: بازرس��ان اصن��اف، تعزیرات حکومتی و 
سایر دس��تگاه های متولی امر نسبت به تشکیل گشت های مستمر در راستای 
ساماندهی و پاکسازی بازار از کاالهای قاچاق تقلبی و بی کیفیت اقدام می کنند 

و با واحدهای صنفی متخلف وفق قانون برخورد خواهد شد.
ای��ن اقدام اتحادیه صنف فناوران رایانه در راس��تای حف��ظ حقوق کاربران 

صورت گرفته است.

این روزها با توجه به فراگیر ش��دن 
استفاده از پول الكترونیكي »بیت كوین« 
در ب��ازار مب��ادالت اقتص��ادي فض��اي 
مجازي و ترغیب بیش��تر ایرانیان براي 
اس��تفاده از این سیس��تم، قرار است در 
س��ال آینده شوراي ملي فضاي مجازي 
با همكاري وزارتخانه ه��اي ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات، اقتصاد و دارایي، قوه 
قضائیه، بانك مركزي و سایر دستگاه ها 
و نهادهاي تصمیم گیرنده، سیاست هاي 
كلي استفاده از »بیت كوین« را تصویب 

كنند.
 فرداي بيت كوين در دستان شورا

»قبل از این كه پدیده »بیت كوین« 
فراگیر شود، همه دستگاه ها باید بیایند 
درباره نحوه فعالی��ت آن تصمیم گیري 
و سیاس��تگذاري كنن��د. ت��ا ب��ه امروز 
هم ب��ا حضور نماین��دگان وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و نهادهاي ذیربط، جلسات 
مختلفي درب��اره »بیت كوی��ن« برگزار 
كردیم و امیدوارم در سال آینده بتوانیم 
ای��ن جلس��ات را س��اماندهي ك��رده و 
سیاست هاي كلي مواجهه با پول مجازي 
را آم��اده كنیم و ش��وراي عالي فضاي 
مجازي هم تصمیم هاي خوبي راجع به 

این پدیده داشته باشد.
س��عید مهدی��ون، مع��اون تنظی��م 
مقررات ش��وراي ملي فض��اي مجازي 
با اع��الم مطلب ف��وق به ای��ران گفت: 
»بیت كوی��ن« و »الیت كوین« كه اخیراً 
مطرح شده اس��ت، پدیده هایي هستند 
كه روي شبكه اینترنت فعالیت مي كنند 
و به خاطر ویژگي هایي نظیر باند وسیع 
و محدودی��ت نداش��تن نرم افزاره��ا در 
اینترنت، كارب��ران خالقیت هاي خود را 
در این شبكه عرضه مي كنند. وقتي این 
خالقی��ت راجع به موضوع پول باش��د، 
چندین مسأله درباره آن مطرح مي شود 
و در كشورهاي مختلف هم روي آن كار 
مي كنند، در كشور ما هم دستگاه هایي 
مانند بان��ك مرك��زي، وزارت اقتصاد و 
دارایي و سایر نهادهاي ذیربط كه متولي 
موضوع مسائل مالي و اقتصادي هستند، 
در تعامل ب��ا وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، ت��الش مي كنند ت��ا موضع 
كشور را نسبت به این پدیده هاي مالي 

جدید روشن  كنند.«
معاون تنظیم مقررات ش��وراي ملي 
فض��اي مجازي در ادامه ب��ه آثار مثبت 
و منفي پدیده »بیت كوین« در كش��ور 
اشاره كرد و افزود: »بیت كوین« به دلیل 
این كه به صورت كامل در فضاي مجازي 
ش��كل مي گی��رد، مانن��د بقی��ه پول ها 

نیس��ت،  چرا كه پول ه��ا در یك فضاي 
واقعي ش��كل مي گیرند و اطالعات آن 
به صورت صفر و یك در فضاي مجازي 
جری��ان پیدا مي كند. یعني صفر و یكي 
ك��ه به عن��وان پول در فض��اي مجازي 
مي بینید، مابه ازاي فیزیكي سند رسمي 
مانند سكه، اسكناس، سایر مسكوكات، 
اس��ناد و اوراق بهادار بوده كه اطالعات 
آن در فض��اي مجازي در حال چرخش 
اس��ت اما مواردي مانند »بیت كوین« یا 
»الیت كوین« ماب��ه ازاي فضاي فیزیكي 

ندارد و به ط��ور كامل در فضاي مجازي 
ب��ه س��ر مي برن��د.  مهدیون ب��ا تأكید 
بر این كه متأس��فانه در فض��اي تبادل 
»بیت كوین« در اینترنت، گمرك و مرز 
وجود ندارد خاطرنشان كرد: »مبادالت 
مالي كشورها تحت یك سري قوانین و 
مقررات خاص صورت مي گیرد، پس در 
نظام تبادل »بیت كوین« امكان پولشویي 
و كالهبرداري، بس��یار زیاد است و تمام 

نظام هاي مالیاتي دنیا را دور مي زند.«
وي ب��ا اش��اره ب��ه این موض��وع كه 

»نچرخیدن چرخه اقتصاد كش��ورها در 
سیستم »بیت كوین« از جمله آثار منفي 
آن اس��ت« تصریح كرد: »خاصیت پول 
فیزیكي این اس��ت كه بای��د در چرخه 
اقتصادي بچرخد و جری��ان مالي ایجاد 
كن��د ت��ا در ازاي آن ثروت خلق ش��ود، 
ولي اگر »بیت كوین« نگهداري ش��ده و 
به كس��ي واگذار نگردد، ارزش آن باالتر 
مي رود.«  معاون تنظیم مقررات شوراي 
ملي فضاي مجازي در ادامه به آثار مثبت 
»بیت كوین« بر فعالیت ه��اي اقتصادي 

اش��اره كرد و گفت: »از جمله آثار مثبت 
»بیت كوین« این اس��ت كه دیگر سكه و 
پ��ول كاغذي ضرب و چاپ نمي ش��ود و 
مب��ادالت اقتصادي به ص��ورت راحت تر 
و توافقي صورت مي گی��رد.« وي افزود: 
»بیت كوی��ن« ب��ه هر حال ی��ك پدیده 
محسوب مي ش��ود و تا آنجایي كه بنده 
اطالع پیدا ك��ردم، ش��ماري از افراد در 
كش��ور ما جذب این ب��ازار و فعالیت در 
آن ش��دند تا بتوانند »بیت كوین« تولید 
كنن��د.« مهدیون ب��ا بی��ان این كه »هر 
روز كه جلوت��ر مي روی��م، قوانین تولید 
»بیت كوین« س��خت تر شده و در نتیجه 
ارزش آن نیز بیشتر مي شود« تأكید كرد: 
»كساني كه از »بیت كوین« استفاده و آن 
را معامله مي كنند و سرمایه كشور را خرج 
آن مي كنند باید بدانند كه ممكن اس��ت 
هر اتفاقي براي آن بیفتد، چرا كه امكان 
كالهبرداري، از بین رفتن، هك شدن یا 
نفوذ در آن وجود دارد یا ممكن است كه 
بخش��ي از ثروت و دارایي كشور افزایش 

پیدا كرده و ارزش آن چند برابر شود.«
وي در پای��ان با بیان این كه »تدوین 
و تنظی��م مق��ررات »بیت كوی��ن« باید 
توسط دس��تگاه هاي مربوطه و در یك 
اقدام هماهنگ مورد بررسي قرار گیرد« 
گفت: »نمي شود كه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، شوراي پول و اعتبار، 
بان��ك مركزي یا وزارت اقتصاد و دارایي 
هر كدام به صورت جداگانه در این مورد 
تصمی��م بگیرند، بلكه باید در یك اقدام 
هماهنگ، سیاستگذاري هاي الزم در این 
باره صورت بگیرد. »بیت كوین« متمركز 
در فضاي مجازي است و بهترین جایي 
كه مي تواند نقطه كانوني متمركز جهت 
تصمیم گیري در این زمینه باش��د، این 

شورا است.«
وي اف��زود: »مقام معظم رهبري هم 
به صراحت در اساسنامه تشكیل شوراي 
ملي فضاي مج��ازي تأكید كرده اند كه 
لزوم سرمایه گذاري وسیع و هدفمند در 
جهت بهره گیري از فرصت هاي ناشي از 
فضاي مجازي در جهت پیش��رفت همه 
 جانبه كش��ور و ارائه خدمات گسترده و 
مفید به بخش هاي گسترده و گوناگون 
مردم و همچنین ض��رورت برنامه ریزي 
و هماهنگي مس��تمر به منظور صیانت 
اقتض��ا  آن،  از  ناش��ي  آس��یب هاي  از 
مي كند ك��ه نقطه كانوني متمركز براي 
سیاستگذاري، تصمیم گیري و هماهنگي 
در فضاي مجازي كش��ور به وجود آید، 
بر همین اس��اس ش��ورا تصمیم دارد تا 
در س��ال آینده به صورت ج��دي، وارد 
موضوع تدوین قوانین و مقررات استفاده 

از »بیت كوین« شود.«

   صادق سلماني
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بسیاري از مردم جهان با مشكل كم خوابي دست و پنجه نرم مي كنند و هریك براي 
مقابله با آن، راهی در پیش مي گیرند. عده ای از قرص هاي آرامش بخش و عده ای دیگر 
از دمنوش هاي طبیعي بهره مي گیرد و گروهي هم موسیقي را چاره مي دانند. اما گوش 
دادن به موس��یقي، آن هم با هدفون كمي دس��ت و پاگیر اس��ت و سیم آن دردسرساز 
مي شود به همین دلیل فعاالن عرصه فناوري، بالش DreamPad  را ارائه داده اند. فقط 
كس��ي كه از این بالش اس��تفاده مي كند صداي موسیقي را مي شنود پس مشكلي براي 

دیگران ایجاد نمي ش��ود. این بالش از طریق س��یم به player MP3 یا تلفن هوشمند 
كاربر وصل مي شود و با كمك تكنولوژي conductive )رسانایي(، موزیك را به صورت 
ویبره به گوش مي رساند بدون این كه نیاز به سیم داشته باشد و دیگران صداي موزیك 
را بشنوند. این بالش 179 دالري را مي توان همراه با 5 آهنگ مالیم مانند صداي امواج 
دریا، بارش باران، صداي گیتار و... خریداري كرد و ازآنجا كه بسیار نازك است كاربر حتي 

مي تواند آن را روي بالش معمولي خود قرار دهد.

 خواب همراه 
با موسيقي و فناوري

ايده هاي نو

editorial@iran-newspaper.com

در گفت وگوي ايران با سعيد مهديون مطرح شد

شورايمليفضايمجازيبهدنبالتدوينمقررات»بيتكوين«

آیا به دنبال یك دس��تیار ش��خصي هستید  تا 
كارهای��ي را كه باید انجام دهید به ش��ما یادآوري 
كند؟ برنامه هاي زی��ادي در روزهاي مختلف هفته 
داری��د و مي خواهید براي آنه��ا برنامه ریزي كنید و 
نیاز به كس��ي دارید كه در این كارها به شما كمك 
 24me Smart Personal كند. شاید اپلیكیشن
Assistant  بتواند گزینه مناس��بي برایتان باشد. 
24me اپلیكیشني است كه كاربران با آن مي توانند 
به ص��ورت خ��ودكار و هوش��مندانه ب��ه مدیریت 
كاره��اي روزانه و به روز كردن تقویم خود بپردازند. 
اپلیكیشن هاي مختلفي براي یادآوري كارهاي روزانه 
وج��ود دارند ك��ه هر كدام ضعف ها ی��ا نكات قوت 
خودش��ان را دارند اما در ی��ك كالم مي توان گفت 
با  24me یك دستیار شخصي هوشمند در جیب 

خود خواهید داشت. 
شما با این اپ  امكان اتصال حساب هاي كاربري 
خ��ود در س��رویس هاي مختلف را داری��د. درواقع 
مي توانید حساب هاي خود در شبكه هاي اجتماعي، 
حس��اب بانكي، تقویم ها و... را به این اپ منتقل  و 

همه اطالعاتتان را در یكجا جمع كنید. 
 با این كار ش��ما مي توانید  كارهاي  روزانه تان را 
براي همیشه به این اپلیكیشن بسپارید.  شما با این 

اپ به صورت كاماًل هوشمندانه كارهایي را كه باید 
در آینده انجام دهید برنامه ریزي و مدیریت مي كنید. 
24me  به ص��ورت هوش��مندانه تمام��ي كاره��ا، 
رویدادها، قرارمالقات ه��ا، مأموریت ها و برنامه هاي 
روزانه تان را توسط یك دستیار شخصي مدیریت و 
به شما اطالع رساني مي كند.  این اپلیكیشن آنقدر 
باهوش اس��ت كه  بر اس��اس اولویت ها ش��ما را در 
جری��ان كارهایي كه باید انجام دهید  قرار مي دهد. 
این اپلیكیشن هوشمند در حال حاضر تنها در اختیار 
كاربران سیستم عامل ios  نسخه 5/0 و باالتر قرار 
گرفته است. براي دریافت این اپلیكیشن مي توانید به 
فروشگاه app store  یا سایت مخصوص این اپ به 

آدرس www.twentyfour.me مراجعه كنید.

دستيار شخصي هوشمند
تاپ اپ

ش��اید یكي از بهترین  راه ها براي كسب اطالعات 
در خصوص تورهاي گردش��گري و مناطق مناس��ب 
براي گردش��گران، استفاده از س��ایت هاي اینترنتي 
باشد، البته تمام سایت ها در این زمینه هم از كیفیت 
قابل توجه اي برخوردار نیس��تند. اگ��ر در این زمینه 
به دنبال س��ایت مناس��ب، با اطالعات جامع و كامل 
هستید سایت »س��یري در ایران« را به شما معرفي 
مي كنیم. این سرویس یك سایت جامع و كامل  است 
كه اطالعات جالبي از دنیاي گردشگري را در اختیار 

شما مي گذارد. 
سایت »سیري در ایران« با هدف گسترش صنعت 
گردش��گري در ایران و همچنین با مأموریت معرفي 
كام��ل جاذبه هاي گردش��گري ای��ران در فضاي وب 

فعالیت مي كند. طراحي این سایت بسیار ساده است و 
شما براحتي به تمام بخش هاي آن دسترسي خواهید 
داشت. براي دریافت امكانات این سرویس بهتر است 
از نواري كه در قس��مت باالي س��ایت دیده مي شود 
استفاده كنید. در این قسمت به مطالبي در خصوص 
جاذبه هاي گردشگري)در بخش هاي طبیعي، تاریخي، 
مذهبي، تفریحي، دستي، محلي(، خبرهاي گردشگري، 
دانستني هاي گردشگري، فروشگاه گردشگري، اسناد 
گردش��گري دسترسي خواهید داش��ت.  این سایت 
ش��امل بخش هاي مختلفي است كه در این بخش ها 
به خبرهاي گردش��گري به روز، دانستني ها و نكات 
قابل توجه صنعت توریس��م مي پردازد.  همچنین از 
امكانات جالب این سایت مي توان به بخش دسترسي 
سریع اش��اره كرد.  اگر قصد مس��افرت به یك شهر 
خاص را داش��تید یا اگر دنبال یك جاذبه گردشگري 
خاص بودی��د، مي توانید از این بخش كمك بگیرید. 
این بخش قطعًا در این فصل سال كه بسیاري از مردم 
به مس��افرت هاي نوروزي مي روند، مي تواند بهترین 
پیش��نهاد ها را ارائه كند. سایت »سیري در ایران« در 
حال حاضر به هش��ت زبان دنیا در دسترس است. به 
هرحال اگر اهل سفر هستید توصیه مي كنیم حتمًا 

سري به سایت www. seeiran.ir بزنید.

جاذبه هاي گردشگري ايران
کلیک    علي ماندگاري   ماهرخ چنگيز

   ميترا جليلي

خبر

آن سوی خبر

»بيت كوين« يك ش�بكه مالي آنالين اس�ت كه ايده طراحي آن براي نخس�تين بار توس�ط »ساتوش�ي 
ناكاموتو« ژاپني مطرح شد و در حال حاضر پرچمدار آن »گاوين اندرسن« است و متقاضيان مي توانند از 
آن، برای انجام پرداخت مالی استفاده كنند. در بسياري از موارد »بيت كوين« همانند شبكه هاي پرداخت 
سنتي مانند كارت اعتباري »ويزا« يا »مستر كارت« يا »پي پال« يا همانند كارت هاي شتاب در كشور ما 

و پرداخت هاي كارت به كارت يا پرداخت از طريق اينترنت بانك است.
اما »بيت كوين« در 2 مس�أله اساسي با اين روش هاي سنتي متفاوت است. اول اين كه »بيت كوين« هيچ 
مركزيتي ندارد و هيچ كس�ي مالك يا كنترل كننده ش�بكه آن نيس�ت و يك س�اختار فرد به فرد دارد. 
»بيت كوين« نخس�تين ش�بكه مالي كاماًل باز دنياست.  ش�ما براي ايجاد يك سرويس مالي در سيستم 
بانكداري سنتي بايد با يك بانك قرارداد ببنديد و با قوانين دست و پاگير و بسيار محدود كننده اي روبه 
رو شويد، اما در شبكه »بيت كوين« هيچ كدام از اين محدوديت ها وجود ندارد و افراد نيازي به هيچ مجوز 
يا همراهي جهت ايجاد يك ش�بكه مالي جديد بر پايه »بيت كوين« ندارند. دوم اين كه »بيت كوين« پول 
يا ارز مخصوص به خودش را دارد. ش�بكه هاي »ويزا« و »مس�تر كارت« يا ديگر شبكه هاي داخل كشور، 
تراكنش ها را با ارزهاي سنتي مانند دالر امريكا يا يورو انجام مي دهند، اين در حالي است كه »بيت كوين« 
تراكنش ه�ا را با واحد پولي جديد خود انجام مي دهد. تراكنش فوري و بدون واس�طه، پرداخت جهاني، 
كارمزد بس�يار پايين و بي تأثيري تحريم بر بازكردن حس�اب »بيت كوين« از ويژگي هاي اين پول اس�ت. 
همچنين »بيت كوين« از روش هايي از جمله )exchange خريد با ساير ارزها( و درآمد قطره اي در ازاي 
مشاهده تبليغات حاصل مي شود. وب سايت هايي نيز وجود دارند كه به اعضاي خود »بيت كوين« رايگان 
مي دهند، عملكرد اين وب س�ايت ها عمومًا مبتني بر بخت آزمايي اس�ت. سپس »بيت كوين« مي تواند با 

تبديل شدن به ساير ارزها يا خريد از درگاه »بيت كوين« فروشگاه ها به فضاي واقعی ورود پيدا  كند.

»بيت كوين« در يك نگاه
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دنیای بزرگ اینترنت هر روز گسترده تر می شود و 
سایت های جدیدی متولد می شود. در این میان گاهی 
پیدا کردن س��ایت هایی که مفید باش��د کمی دشوار 
می شود چراکه بس��یاری از درگاه ها محتوای چندان 
جال��ب و مفیدی ندارن��د.  به گزارش ایس��نا در بین 
هزاران سایت اینترنتی، سایت هایی به چشم می خورند 
که خدمات جالب و متمایزی را به کاربرانش��ان ارائه 

می کنند. 
آلب�وم زندگ�ی - ثبت اتفاقات مه��م و حیاتی، 
بخشی جدانشدنی از زندگی امروزه انسان ها محسوب 
می ش��ود؛ قلمرویی که از نوش��تن دفترچه خاطرات 
ت��ا گرفتن عکس یادگاری و فیل��م خانوادگی را در بر 
می گیرد، سایت intoloop نیز کار مشابهی را انجام 

www.intoloop. می دهد.  در این سایت با آدرس
com می ت��وان اتفاقات مهم زندگ��ی در زمینه های 
گوناگ��ون را در قال��ب محتوای مختل��ف به صفحه 
شخصی خود اضافه و سپس در هر زمان به ورق زدن 

آن ها و مرور خاطرات اقدام کرد. 
رنگ يعن�ی زندگی -  انتخ��اب رنگ به عنوان 
رنگ ش��خصی مورد عالقه کار نسبتًا ساده ای به نظر 
می رس��د اما وقتی صحبت از رنگ های اصلی و فرعی 
برای طراحی وب س��ایت و کاربری های حرفه ای دیگر 
به میان می آید، ش��اید مس��أله تا حدودی پیچیده تر 
شود.  سایت Colourlovers می تواند کمک بزرگی 
به گرافیست های کم تجربه کند. این سایت با آدرس 
www.colourlovers.com به حس��اب می آید و 

امکان ایجاد طرح های اختصاصی و اش��تراک گذاری 
آن ها نیز در نظر گرفته شده است. 

تغيير آنالين فرمت و اندازه تصاوير - سایت 
fixpicture.org یکی از این ابزارهاست که به سادگی 
امکان تغیی��ر اندازه و فرمت عکس را در اختیار کاربر 
قرار می دهد. این سایت همیشه آنالین است و هر وقت 
نرم افزار خاصی در دسترس تان نباشد، می توانید از آن 

استفاده کنید. 
تبديل لينک های طوالنی ب�ه کوتاه - گاهی 
اوقات لینک ه��ا آن قدر طوالنی و بلندند که به راحتی 
هن��گام چت یا حت��ی خواندن ش��فاهی قابل انتقال 
نیس��تند، بخصوص اگر حاوی کاراکترهای فارس��ی 
باش��ند. به همین دلیل همیش��ه باید یک سرویس 

کوتاه کننده لینک را به یاد بسپارید که در این مواقع 
به س��راغش بروی��د.  www.tinylink.ir یک��ی از 
آن هاس��ت و به خاطر زبان نمایشی فارسی اش کاربرد 

بیشتری برای ما ایرانی ها دارد. 
پيدا کردن عکس های گمش�ده - الست فتوز 
سرویس��ی اس��ت که به ش��ما برای پیدا ک��ردن این 
عکس های گمش��ده کمک می کند. کافی است عضو 
www. آن شوید. س��پس به کمک ابزارهای سایت

عکس ه��ای  دنب��ال  ب��ه   lostphotosapp.com
گمش��ده خ��ود بروی��د و وقتی پی��دا ش��دند، اول از 
زنده ش��دن خاطرات تان لذت ببرید و بعد اگر دوست 
داش��تید، عکس ه��ا را روی ش��بکه های اجتماعی به 

اشتراک  بگذارید. 

در ايام تعطيل كليك  فراموش نشود


