77سال پیش در چنین روزی

14

اولین ماشین محاسباتی دیجیتال معرفی شد

کلیـــــک

در چنین روزی جان وینسنت آتاناسوف ،مقالهای را ارائه کرد که در آن ماشین  ABCرا تشریح کرده بود ، ABC .اولین
کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اتوماتیک به شمار میرود که توسط بشر طراحی و ساخته شده است .در طر حهای
اولیه این رایانه بیش از  ۳۰۰المپ خال استفاده شده بود و قادر بود توابع پیچیده جبری را حل کند.

اخبار

تعیینبیمهومالیاتبرای
کسبوکارهایمجازی
وزیــر ارتباطات و فــنــاوری اطالعات
دربــارۀ نحوۀ پرداخت مالیات توسط
کــســب و کــارهــای مــجــازی گفت:
«فضای مالیات این کسب و کارهای
الکترونیکی باید شفاف شود.».
به گزارش فارس ،محمود واعظی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات دربارۀ
نحوۀ پرداخت مالیات توسط کسب
و کارهای مجازی اظهار کــرد« :باید
دربــارۀ کسب و کارهای الکترونیکی
وقت بیشتری بگذاریم و دنبال کنیم
تا مشکل بیمۀ آنها حل شود و فضای
مالیات آنها نیز شفاف شود.».
وی در ادامه افــزود« :این نوع کسب و
کارها نیازمند قوانین خاص خودشان
هستند تــا بتوانند خــدمــات بهتر و
بیشتری داشته باشند و همۀ اینها باید
دنبال شود .».وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در پاسخ به این سؤال که آیا
شما و دولت موافق پرداخت مالیات
توسط این شرکتها هستید یا خیر،
گفت« :کسب و کارهای الکترونیکی
مشابه کسب و کارهای سنتی قدیم
نیست و باید براساس واقعیتهایی که
دارند برایشان مالیات و بیمه مشخص
کنیم.».

مصرفداخلی
مشترکانمخابرات
نامحدودمیشود

معاون شرکت مخابرات ایران از اجرای
مدل جدید ارائــۀ سرویس اینترنت به
مشترکان این شرکت خبر داد و گفت:
«بــه زودی مــیــزان مــصــرف ترافیک
داخلی مشترکان مخابرات ،نامحدود
میشود.».
به گزارش مهر ،سمیعا ...صادقی از
برنامهریزی برای اجرای طرحی خبر
داد که عالوهبر تفکیک شبکۀ کشوری
از بینالملل ،ترافیک داخلی مشترکان
مخابرات نیز تفکیک شود.
وی گفت« :قصد داریم میزان مصرف
مشترکان مخابرات را نامحدود کنیم؛
بهنحو یکه ترافیک داخــلــی بــرای
مشترکان مخابرات با پرداخت آبونمان
ثابت ،نامحدود شود و فقط مشترکان
بــرای اینترنت کشوری و بینالمللی
هزینه پرداخت کنند .به این ترتیب
اینترنت مشترکان مخابرات بــرای
استفاده از شبکۀ داخلی ،هیچوقت
قطع نخواهد شد.».
وی گفت« :به این ترتیب مشترکان
در کنار ترافیک کشوری و ترافیک
اینترنت بینالملل ،امکان استفاده از
سایتهای داخلی را خواهند داشت
که در مرکز دادههای مخابرات میزبانی
میشوند و قیمت ترافیکشان به مراتب
ارزانتر از اینترنت بینالملل و اینترنت
کشوری محاسبه خواهد شد.».
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یکسایتخوب

ایده خوب؟ زیبایی؟ مطالب مفید؟ بازدیدکنندگان
فراوان؟ کدامیک را میتوان مهمترین عامل موفقیت
یک سایت دانست؟ یک راه برای یافتن پاسخ این سؤال
آن است که چکیدهای از مهمترین عوامل موفقیت
یک وبسایت را که برآیند نظرات بسیاری از پیشگامان
دنیای اینترنت است ،بررسی کنیم.

. ۱طراحی شیک و جذاب

ً
طراحی گرافیکی زیبا و چشمگیر مسلما در جذب
مخاطب تأثیر دارد .البته این عامل به تنهایی تأثیر
زیادی در موفقیت یک سایت ندارد ،حتی اگر در شروع
کار ،توجه زیادی از کاربران را جلب خود کند .یک
سایت زیبا که از نظر محتوایی ضعیف باشد یا از نظر
کارایی فایدۀ اندکی به کاربران خود برساند ،به زودی
از فهرست سایتهایی که مردم دوست دارند مرتب به
آنها سر بزنند ،خط میخورد.

اقتصادی ندارند .البته میتوان بعضی از سایتهای
شخصی یا وبالگ را تنها با اتکا به عناصری چون عشق
به نوشتن مدتی اداره کرد اما حتی در چنین مواردی
نیز ممکن است بعد از مدتی ،انگیزۀ صاحب سایت
برای به روز نگهداشتن آن به شدت کاهش یابد .هدف
یک سایت هرچه باشد ،چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی،
به ناگزیر نیازمند بودجه و توجیه اقتصادی است.

. ۲کاربران فعال

بــزرگــان و پیشگامان وب معتقدند کــاربــرانــی که
بازمیگردند باارزشترین دارایی یک سایت هستند.
به همین دلیل همه تالشهای یک سایت موفق باید
معطوف به دو هدف باشد :جذب مخاطبان تازه و حفظ
بازدیدکنندگان قبلی .واضح است که همۀ تالشهای
یک سایت مثل ارتقای کیفیت و تنوع خدمات یا زیبایی
آن با هدف کسب رضایت کاربران است .بنابراین تا
کاربرانی نباشند ،سایر هدفهای یک سایت نیز معنا و
مفهومی پیدا نمیکند.

. ۴بازاریابی و رتبه در موتورهای جستجو

یک عامل مهم دیگر در موفقشدن یک سایت،
تبلیغ خودش در سایر پایگاههای اینترنتی ،بهویژه
در موتورهای جستجوست .روش رایــگــان برای
ظاهرشدن در نتایج موتورهای جستجو ،رعایت
نکات دقیقی است که از سوی سازندگان این موتورها
به عنوان راهکارهای افزایش رتبۀ سایت منتشر شده
است .این روزهــا سایت گوگل با در اختیار داشتن
حدود ۷۰درصد بازار جستجوهای اینترنتی همچنان
به عنوان مهمترین سکوی تبلیغ و معرفی یک سایت
مطرح است .بنابراین به فکر یک برنامه مدون و حساب
شده برای معرفی سایت خود در اینترنت باشید.

. ۳بودجه و درآمد سایت

یک عامل مهم دیگر در موفقیت سایت ،داشتن
بودجه است .راهانــدازی یک سایت ممکن است در
ابتدای کار بسیار کمهزینه به نظر برسد .یک کامپیوتر
معمولی ،یک خط اینترنت پرسرعت ،یک دامنه ،یک
میزبان ارزانقیمت و یک نرمافزار طراحی سایت با
قالب رایگان میتواند منجر به راهاندازی یک سایت با
حداقل بودجه ممکن شود .اما این تازه شروع داستان
است .بسیار از سایتهای وب پس از چندماه فعالیت
متوقف میشوند ،تنها به این دلیل ساده که توجیه

. ۵محتوای خواندنی و رایگان

تازهترین پژوهشهای میدانی دربارۀ دالیل استقبال

گــســتــرده از ســایـتهــا نــشــان م ـیدهــد کــه عامل
«کنجکاوی کاربران» نقشی بنیادی در موفقیت یک
سایت دارد .به همین دلیل است که با وجود به میدان
آمدن میلیونها سایت جدید ،دو گروه از سایتهای
اینترنتی همچنان بیشترین بازدیدکنندگان را
دارند :رسانههای اجتماعی و موتورهای جستجو.
سایتهای موفق همیشه مطالب تـــازهای برای
مخاطبان خود دارنــد .موضوع فعالیت یک سایت
هرچه باشد ،بــرای موفقیتش الزم اســت مطالب
خواندنی در زمینۀ فعالیت خود منتشر کند .محتوای
خواندنی و رایگان مثل آهنربایی عمل میکند که هم
کاربران بیحوصله و سرگردان و هم کاربران کنجکاو و
باهوش را جذب خود میکند.

ساختآسفالت
ازتهسیگار

هستند که همه عوامل مؤثر در موفقیت یک سایت را
پوشش میدهند و به انــدازۀ کافی انعطافپذیرند.
ممکن است از یک نرمافزار متن باز رایگان و بسیار
پیشرفته برای پیادهسازی سایت خود استفاده کرده
باشید و یک طراح وب ،پوستۀ زیبایی را برای آن طراحی
کــرده باشد .اما کافی است بخواهید کوچکترین
تغییری در ساختار اطالعاتی یا نرمافزاری سایت خود
ایجاد کنید .آیا دسترسی به برنامهنویس مسلط به کار
با نرمافزار مورد استفاده شما آسان است؟ آیا نرمافزار
مورد استفادۀ شما عواملی مانند پشتیبانی از کاربران،
بازاریابی ،کسبدرآمد از سایت و تبلیغات ،افزایش رتبه
در موتورهای جستجو و دسترسی آسان به محتوای
سایت را به خوبی پوشش میدهد؟ باید بتوانید همگام
با تحوالت شبکه اینترنت و عادتها و نیازهای کاربران،
خود را به سرعت سازگار کنید.

. ۷مدیر خوب

ً
غالبا تصور میشود یک سایت خوب و موفق قائم به
ذات خودش است .یعنی مجموعۀ اطالعات و سیستم
نرمافزار آن است که باعث موفقیت آن شده است.
اطالعات خوب و سیستم نرمافزاری کارآمد صد البته
در موفقیت یک سایت تأثیر بسزایی دارند اما آنچه فراتر
از همۀ این عوامل عمل میکند و معموال مورد غفلت
واقع میشود« ،عامل انسانی» است .تحقیقات نشان
میدهد مهمترین عامل موفقیت یک و بسایت،
آگاهی و عملکرد فردی است که آن را مدیریت میکند.
اهمیت مدیر سایت در ادارۀ یک وبسایت آنقدر زیاد
است که یک مدیر خوب میتواند عیوب محتوایی
و نرمافزاری سایتش را با کوشش و هوشمندی خود
پوشش دهد .نمیشود از سایتی که به تازگی راهاندازی
شده ،انتظار داشت از نظر محتوایی جامع و از نظر
نرمافزاری انعطافپذیر و بینقص باشد اما میتوان
توقع داشت که یک مدیر دلسوز و با پشتکار ،همۀ
موانع پیش روی یک سایت را برای رسیدن به موفقیت
نسبی یک به یک از پیشرو بـــردارد .الزمــۀ چنین
مدیریتی داشتن بینشی عمیق از ماهیت وب ،آگاهی
از مشکالت روزمرۀ مدیریت یک سایت و تالش برای
کسب مهارتهای الزم در این زمینه است.

. ۶نرمافزار کارآمد

عالوهبر همۀ عواملفوق یک عامل دیگر نیز تأثیر زیادی
بر موفقیت یک سایت دارد و آن برخورداری از یک
نرمافزار کارآمد برای مدیریت محتوا و اطالعات سایت
است .ممکن است تصور کنید یک نرمافزار کارآمد
وب نرمافزاری است که قابلیتهای متنوع و فراوان یا
رابط کاربری خوبی داشته باشد .البته این دو عامل
در ارزیابی کیفیت و کارایی یک نرمافزار بسیار مهم
هستند .اما کارآمدترین نرمافزارهای تحت وب آنهایی

بازی

فناوری

نرم افزار

معماهایهیجانانگیز

انجامآزمایشاتپزشکیباموبایل

مدیریتمصرفاینترنت

بازی  ۴۱۱۴۸در چهار قسمت مختلف ،زندگی شخصی به نام
سینا را روایت میکند .شما با یک خواب عجیب و غریب ،وارد
دنیای بازی میشوید و درمییابید که حافظۀ خود را به کل از
دست دادهاید .دنیای بازی پرشده از نمادهای معمایی که با یک
حالت ماجراجویی ترکیب شده است .یک بخش راهنما هم برای
نحوۀ کنترل شخصیت سینا در بازی گنجانده شده است .با این
حال ،برای کنترلکردن سینا باید روی صفحهنمایش و محیطی
که میخواهید بروید ،ضربه بزنید .به عبارتی باید همانند
بازیهای اشاره و کلیک عمل کنید و روی اشیای خاص ضربه
بزنید تا بتوانید در مورد آنها اطالعات کسب کنید.
هر بخش شامل معماها و پاز لهایی است
که باید برای حلکردن آنها وقت بگذارید
و به خوبی گفتگوهای بازی را بخوانید .اگر
حواستان به محیط نباشد و دیالوگها را
اندروید
سریع رد کنید ،به جایی نخواهید رسید.

محققان دستگاهی ساختهاند که با اتصال آن به موبایل میتوان
آزمایشهای پزشکی را با همان دقت تجهیزات بزرگ انجام داد.
به گزارش فیز ،دستگاه جدید تحلیلگر شدت انتقال بازتابی است
و میتواند آزمایشهای پزشکی را با دقت دستگاهها و تجهیزات
بزرگ پزشکی انجام دهد.
هنگامی که دستگاه مذکور به موبایل متصل میشود ،قابلیت
تحلیل نمونۀ خون ،ادرار و آب دهان را دارد .برایان کانینگهام،
مدیر اجرایی این طرح میگوید« :دستگاهی که ما ساختیم،
قابلیت انجام سه نوع آزمایش تشخیصی را دارد .بنابراین در عمل
میتوان هزاران تست ساخته شده را با آن منطبق کرد.».
این دستگاه دارای قسمتهای مجزا بوده و کافی است تا بیمار
نمونۀ آزمایش را در محل تعیین شده قرار داده و دستگاه را به تلفن
همراه متصل کند .با این کار ،فرد مورد نظر نتیجۀ آزمایش را به
آسانی و با دقت باال مشاهده میکند .نتایج به دست آمده با این
دستگاه ،مشابه نتایج تجهیزات کلینیکی است.

برنامۀ  Data Usage Monitorپس از نصب ،تمامی برنامههای
متصل به اینترنت را چک کرده و به شما میگوید کدام یک حجم
بیشتری مصرف میکنند.
برای مدیریت بهتر مصرف اینترنت ،پس از ورود میتوانید نسبت
به تعیین محدودیت مورد نظر خود اقدام کنید؛ به عنوان مثال
اجازه ندهید که مصرف اینترنت ماهیانه از دو گیگابایت فراتر
برود .برنامههایی که بیشترین میزان مصرف اینترنت را به همراه
دارند ،از طریق بخش « »APPقابل مشاهده و مدیریت هستند.
بخش « »TOTALنیز نمودار مصرفی را به تفکیک حجم مربوط به
وایفای،دیتاومصرفمحدودشده،بهنمایشمیگذارد.همچنین
ازطریقمنویکشوییقادربهمشاهدهنمودار
آماریمصرفخواهیدبود.اینبرنامهبهمحض
اتصال به اینترنت ،مشغول به ثبت میزان
مصرفی اینترنت شده که با باز کردن برنامه
اندروید
میتوانیدریزاطالعاترامشاهدهکنید.

نور آبی صفحهنمایشها ،خواب را از شما میگیرد

نور آبی صفحهنمایشها
گزارش
کیفیت خــواب شما را از
بین میبرد و باعث کاهش مادۀ مالتونین که عنصری
شیمیایی مؤثر در رفع بیخوابی است ،میشود.
به گزارش کلیک ،تحقیقات جدید منتشرشده توسط
محققان دانشگاه  Houstonنشان داده که اختالل
خواب براثر استفاده از گوشیهای هوشمند و تبلتها
در آخر شب ،در حال افزایش است و کیفیت خواب
افراد در جوامع مدرن در حال ازبینرفتن است.
زمانی که در رختخواب هستید و گوشیتان در
دس ـتتــان اســت و در حــال چ ـککــردن صفحات
اجتماعی خود هستید ،نور آبی صفحه نمایش گوشی
موجب اختالل در چرخۀ خوابتان میشود.
در تحقیقات انجامشده ،آزمایشاتی روی افراد در بازه
سنی  ۱۷تا ۴۲سال انجام شده است و از افراد خواسته
شده تا عینک مخصوصی را سه ساعت قبل از خواب
به چشمان خود بزنند .این عینک آسیبهای نور آبی
صفحهنمایشها را کاهش داده و اجازه میدهد افراد
در شب راحتتر به خواب بروند.

بیخوابیدردنیایدیجیتال

پس از بررسی تحقیقات نتایج جالبی به دست آمده
اســت .افــرادی که از عینکهای مخصوص هنگام
خــواب استفاده کــردهانــد با افزایش ۵۸درصــدی
مالتونین مــواجــه شــدهانــد .ایــن مــیــزان حتی از

مکملهای خوراکی مالتونین که افــراد بــرای رفع
بیخوابی استفاده میکنند ،هم بیشتر بوده است.
نکته اصلی که محققان به آن اشاره داشتهاند ،این بوده
که نور آبی صفحهنمایش تأثیر مخرب و جبرانناپذیری
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مهمترین عوامل موفقیت یک پایگاه اینترنتی کدامند؟

اختصاصنماد
الکترونیکیبه۲۸هزار
فروشگاهاینترنتی

معاون مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی
وزارت صنعت گــفــت۲ ۸ « :هــــزار
فــروشــگــاه اینترنتی نــمــاد اعتماد
الکترونیکی دریافت کردند.».
به گــزارش فــارس ،فرانک اسکویی
ارائـــۀ نماد اعتماد الکترونیکی به
فــروشــگــا ههــای اینترنتی و کسب
و کــارهــای آنــایــن را در راســتــای
ساما ندهی این کسب و کارها و نیز
اطمینان از درگاه پرداخت این سایتها
برای فروش آنالین عنوان کرد.
وی خاطرنشان کــرد« :عالو هبر این
حدود ۱ ۰هــزار تقاضا نیز در سیستم
مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی برای
دریافت نماد الکترونیکی ،به ثبت
رسیده است.».
معاون مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی
وزارت صنعت معدن و تجارت از تالش
بــرای مــقــرراتزدایــی دریــافــت نماد
اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای
نوپا و اســتــار تآپ خبر داد و گفت:
«ازآنجاییکه تمامی کسب و کارهای
صنفی بــرای دریــافــت نماد اعتماد
الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف
پروانه فعالیت بگیرند ،تالش بر این
است که این مقررات و الزام برای کسب و
کارهای نوپا تسهیل شود.».
وی تأکید کرد« :در این زمینه با هیئت
مــقــررا تزدایــی وزارت اقتصاد وارد
مذاکره شدهایم.».

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

روی عملکرد مغز و مکانیسم بدن ما میگذارد.
طو لمو ج آبــی فعا لکنندۀ فوروسپتورهاست که
مالتونینها را سرکوب میکنند ،به همین دلیل هرچه
بیشتر به صفحهنمایش گوشی خود نگاه کنید تا خواب
به چشمان شما بیاید ،بیخوابتر میشوید.
برای افزایش کیفیت خواب راهکارهای زیادی وجود
دارد که اصلیترین آنها محدودکردن زمان استفاده
از گوشی هوشمند و استفادهنکردن از آن در ساعات
قبل از خواب است .استفاده از عینکهایی با فیلتر
نور آبی در حین کار با گوشی هوشمند نیز میتواند
نتیجه بسیار مثبتی در بهبود کیفیت خواب داشته
باشد.
فــنــاوری هــم بـــرای کــاهــش آســی ـبهــای نــور آبی
صفحهنمایشها فکرهایی کرده است .در گوشیها
حالتی با عنوان  Nightقرار دارد که شما میتوانید
تلفن همراه خود را روی این حالت قرار دهید تا نورهای
مزاحم آبی کمتر شوند .برنامههایی مانند  f.luxهم
مخصوص کامپیوترهاست و نور آبی صفحه نمایش را
کاهش میدهد.

یــک د ا نشمند
ایــــرانــــی بـــا به
کـــــاربـــــردن تــه
ســــیــــگــــار در
آسفالت عالوهبر حفظ محیط زیست
به قدرت تحمل ترافیک این ماده نیز
افزوده است.
بــه گــــزارش  ،newatlasعباس
مهاجرانی دانشمند ایــرانــی در
دانشگاه  RMITاسترالیا نوعی
آسفالت با ته سیگار ساخته است.
ساالنه در نتیجه تولید ۶هزار میلیارد
نخ سیگار ،بیش از ۱ .۲میلیون تن
ته سیگار به وجود میآید .این مواد
نوعی زباله سمی به حساب میآید.
مهاجرانی همراه گروهی از محققان
ســال گذشته در پـــروژهای دیگر ته
سیگارهارادرونبلوکآجربهکاربردند.
بااینکارنهتنهاازنشتموادشیمیایی
سمی به محیط زیست جلوگیری شد؛
بلکهقدرتآجرنیزارتقایافت.
محققان با آزمایش نمونههایی از
آسفالت به دست آمده ،متوجه شدند
نهتنها این ماده قابلیت تحمل ترافیک
زیاد را دارد؛ بلکه مقدار کمتری از
گرمای خورشید را جذب میکند .به
این ترتیب از گرمشدن بیش از حد
شهرها نیز اجتناب میکند.
دنیای فناوری

ارسالرمزغیرقابل
کشفبهزمین

یـــک مـــاهـــوارۀ
چــیــنــی بــــرای
نــخــســتــیــن بــار
توانست رمزهای
غیرقابل کشف به زمین ارسال کند.
به گزارش  ،shinhwaاین نخستین
بار است که فناوری «انتقال کلید
کوانتومی» فضا به زمین ساخته شده
است.
چین نخستین ماهوارۀ کوانتومی
جهان را سال گذشته با هدف ایجاد
فرایندهای ارتباطی غیرقابل هک به
فضا فرستاد.
این ماهواره کلیدهای کوانتومی را
به ایستگاهای زمین در چین ارسال
کرد .فاصلۀ ماهواره تا ایستگاهها به
ترتیب  ۶۴۵و۱ ۲۰۰کیلومتر و نرخ
سرعت انتقال نیز  ۲۰برابر کارآمدتر از
انتقال با فیبر نوری بود.
به گفتۀ محققان هرگونه تالش برای
نفوذ به کانال کوانتومی قابل ردیابی
است .همچنین وضعیت کلیدهای
کوانتومی بالفاصله پــس از آغــاز
عملیات تغییر میکند و اطالعات
نیز به شکل خود ویرانگر رهگیری
میشوند .به نوشتۀ این خبرگزاری،
فناوری مذکور کاربرد وسیعی در نسل
آتیمخابراتوارتباطات در حوزههای
دفاعی و مالی خواهد داشت.

تشخیصکاالیاصل
با     هوشمصنوعی
شـــنـــاســـایـــی
اجـــنـــاس اصــل
و غیرتقلبی ا ز
بدلهای قالبی و
بیکیفیت ،چالشی مهم در بسیاری
از کشورهای دنیاست و حاال هوش
مصنوعی این مشکل را برطرف کرده
است.
به گزارش ساینس دیلی ،گروهی از
محققان سازوکار منحصربهفردی را
ابداع کردهاند که در قالب آن الگوریتم
هـــوش مــصــنــوعــی خــاصــی بــرای
تمیزدادن کاالهای اصلی از تقلبی
به کار گرفته میشود .این الگوریتم
که توانایی خــودآمــوزی و ارتقای
توانمند یهای خود را نیز دارد ،در
سیستمها و دستگا ههای مختلف
قابل بهکارگیری است و از این طریق
قاچاقچیان و فروشندگان محصوالت
تقلبی دیگر نمیتوانند سر مشتریان
خود کاله بگذارند.
الگوریتم هــوش مصنوعی مذکور
دارای یک پایگاه داده متشکل از بیش
از سه میلیون تصویر از مواد مختلف
مانند پــارچــه ،چــرم ،قــرص ،مــواد
الکترونیکی ،اسبا ببازی ،کفش
و ...بوده و دقت آن ۹۸درصد اعالم
شده است.

