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همه کسانی که با اندروید
 رقابت کردند

 WiFi امنیت شبکه های
در چه حال است

 
چه طورکامنت های بد را دراینستاگرام کنترل کنیم؟

دقت داشته باشید که درهر دو حالت شخص مورد نظر متوجه 
این موضوع نمی شود وکامنتش را قرار می دهد

 
گزارشی تحلیلی از فضای استارتاپی ایران

آمار منتشرشده در مورد مرحله ی رشد استارتاپ ها نیز 
نشان می دهد ۳۹.۵ درصد استارتاپ های شرکت کننده در 
نظرسنجی به مرحله ی رشد و درآمدزایی رسیده اند

 
ظهور و سقوط مهم ترین رقبای اندروید در یک دهه اخیر 
اما اگر صادقانه اظهارنظر کنیم، از یک شرکت غیرانتفاعی 
که هیچ تجربه ای در توسعه سیستم عامل ندارد، نمی توان 

انتظار بیشتری داشت.

424

شنبه  

 26 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9185

Instagram @Rah.Kar
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ظهور و سقوط مهم ترین رقبای اندروید در یک دهه اخیر 

همه کسانی که با اندروید رقابت کردند

امــا اگــر صادقانــه 
کنیــم،  اظهارنظــر 
شــرکت  یــک  از 
غیرانتفاعی که هیچ 
تجربه ای در توسعه 
مل  سیســتم عا
نمی تــوان  نــدارد، 
بیشــتری  انتظــار 

داشت.

ســال ۲۰۲۰ آغازگر دهه ای جدید و نقطه ی پایانی 
بر دهه گذشــته اســت. با مرور بر گذشته می توانیم 
دید بازتری در قبال آینده داشــته باشــیم و در این 
 iOS مطلب به تعدادی از مهم ترین رقبای اندروید و
که طی این ســال ها به وجود آمده اند ولی در نهایت 

شکست خورده اند، نگاهی می اندازیم.
برخــی از این سیســتم عامل ها، راه را برای اندروید 
همــوار کردنــد و الهام بخش برخــی از ویژگی های 
جذاب این پلتفرم بوده اند. برخی دیگر از این رقبای 
اندروید و iOS خیلی دیر وارد عمل شــدند و به این 
نتیجه رســیدند که به چالش کشــیدن پلتفرم های 
تثبیت شــده کار اصال راحتی نیســت. اگرچه طی 
این ســال ها شــمار زیادی از رقبای اندروید پدیدار 
شــده اند، اما در هر صورت در این مطلب به تعدادی 

از مهم ترین و بهترین آن ها می پردازیم.

بلک بری ۱۰
بلک بری ۱۰ )یا BB10( در ســال ۲۰۱۲ به عنوان 
 Blackberry جانشین سیســتم عامل منســوخ
OS )BBOS( معرفی شــد. چند مــاه بعد از این 
معرفی، گوشــی های بلک بــری Z10 و Q10 همراه 
با این سیســتم عامل روانــه ی بازار شــدند. از بین 
ویژگی های جذاب این پلتفرم می توانیم به سیســتم 
ناوبری شــهودی و هاب بلک بری اشــاره کنیم که 
تمام نوتیفیکیشــن ها، تماس هــا و پیام ها را در یک 

اپلیکیشن قرار می داد.
بلک بری طی چند ســال بعدی چند گوشی مبتنی 
با این سیســتم عامل را عرضه کــرد ولی در نهایت 
شکســت را پذیرفت. BB10 در برابر سیستم عامل 
اندروید و iOS نتوانســت توجه زیادی را جلب کند 
و آخرین نسخه این سیستم عامل در سال ۲۰۱۵ به 
نام بلک بری Leap معرفی و عرضه شــد. در سال 
 BB10 ۲۰۱۷، مدیران این شرکت اعالم کردند که
تا ســال ۲۰۱۹ مورد پشتیبانی قرار می گیرد و برند 

بلک بری هم به کمپانی چینی TCL واگذار شد.
 ،BB10 بعد از اعالم خبر کنار گذاشتن سیستم عامل
 Blackberry چندین ســرویس شامل اپ استور
و   Blackberry Travel ســایت   ،World

ســرویس تماس ویدیویی Playbook به تدریج 
تعطیل شــدند. البته به کاربران بلک بری وعده داده 
شــد که زیرساخت های مهم و ســرویس های اصلی 
هم بعد از پایان ســال ۲۰۱۹ تــا اطالع ثانوی مورد 
پشتیبانی قرار می گیرند. اولین گوشی TCL مبتنی 
بــر برند بلک بری با نام KeyOne معرفی شــد که 
یک گوشی اندرویدی محســوب می شود. البته این 
نخســتین گوشــی بلک بری مجهز به اندرویدی به 
شمار نمی رود زیرا خود کمپانی بلک بری هم در سال 
۲۰۱۵ از گوشی اندرویدی Priv رونمایی کرده بود.

اگرچــه سیســتم عامل های BB10 و BBOS بــه 
آخر خط رســیده اند، ولی به لطف عرضه گوشی های 
بلک بــری توســط کمپانــی TCL کــه بــا وجود 
سیستم عامل اندروید برخی از نرم افزارهای بلک بری 
مانند Blackberry Hub در آن ها تعبیه شــده، 
همچنان برخی از رویکردها و امکانات نرم افزاری این 
شرکت به زندگی خود ادامه می دهند. در نهایت باید 
بگوییم که BB10 سیســتم عامل موبایل خوبی بود 
که در نهایت نتوانســت به رقیب قدری برای اندروید 

و iOS تبدیل شود.
Firefox OS

سیســتم عامل فایرفاکــس در بین رقبــای اندروید 
موجود در این فهرســت احتمــاال ناامیدکننده ترین 
گزینه محسوب می شــود. این سیستم عامل در سال 
۲۰۱۳ عرضه شد و از لحاظ تجاری فقط برای حدود 
۳ ســال حضور داشت. نام این سیستم عامل در ابتدا 
Boot to Gecko بــود. از آنجایی که تمرکز آن 
معطوف به اپلیکیشن های تحت وب بود، فایرفاکس 
 Gecko تصمیم گرفت از نام موتور وب خود یعنی
برای نام گذاری سیســتم عامل موبایل خود استفاده 
کند. در نهایــت نام آن بــه Firefox OS تغییر 
پیدا کرد. اولین گوشی های مبتنی بر این پلتفرم در 
کشورهای برزیل، لهستان، پرتغال، اسپانیا و ونزوئال 

روانه ی بازار شدند.
 Firefox OS در سال ۲۰۱۴، گوشی های مجهز به
در بازار آمریکا عرضه شــدند و تا پایان این ســال، 
کمپانی موزیال اعالم کرد که ۱۴ گوشــی مبتنی بر 
این سیســتم عامل در نزدیک به ۳۰ کشور به دست 

کاربران رســیده اند. فقط یک سال بعد، موزیال خبر 
توقف توسعه و فروش گوشی های Firefox OS را 
اعالم کرد. چند ماه پس از این تصمیم، موزیال رسما 
خبر تعطیلی پروژه را منتشــر کرد و از تصمیم خود 
برای تمرکز بر اینترنت اشــیاء خبر داد که البته این 

پروژه هم عمر چندانی نداشت.
موزیال هیچ وقت نمی خواســت سیستم عامل خود را 
به عنوان یکی از رقبای همه فن حریف اندروید مطرح 
کند. این شرکت به این نتیجه رسیده بود که در بین 
گوشی های هوشمند ارزان قیمت فرصتی پدیدار شده 
و می خواســت Firefox OS ایــن خأل را پر کند. 
مانند Chrome OS شرکت گوگل، سیستم عامل 
فایرفاکــس هم بر مبنای اپلیکیشــن های تحت وب 
طراحی شده بود. همین رویکرد به توسعه دهندگان 
اجازه می داد که راحت تر از گذشــته با بهره گیری از 
تکنولوژی هایی مانند جاوا اســکریپت، HTML5 و 
CSS اپلیکیشن های موردنظر خود را توسعه دهند.

متأســفانه، این سیســتم عامل از لحاظ ویژگی های 
جــذاب متنوع حرف زیــادی برای گفتن نداشــت 
و عــالوه بر ناپایــدار بودن، باید به ضعف گســترده 
گوشــی های مبتنی بر این سیســتم عامل هم اشاره 
کنیــم. و در ضمــن از آنجایــی کــه موزیــال بازار 
کشــورهای در حال توســعه را هدف قرار داده بود، 
این گوشی ها نمی توانستند درآمد زیادی را به ارمغان 
بیاورند و بیشتر کاربران ساکن این کشورها، استفاده 
از گوشــی های اندرویدی را ترجیح می دادند. به طور 
کلی، موزیــال برای توســعه Firefox OS تالش 

زیادی کرد. 
اما اگــر صادقانــه اظهارنظر کنیم، از یک شــرکت 
غیرانتفاعی که هیچ تجربه ای در توسعه سیستم عامل 

ندارد، نمی توان انتظار بیشتری داشت.
در آخر باید به میراث این سیستم عامل اشاره کنیم. 
بعــد از این اتفــاق، Firefox OS بــه یک پروژه 
متن باز بدل شد و سپس بر مبنای آن، سیستم عامل 
KaiOS به وجــود آمد که در زمینــه کاری خود 
سیستم عامل بسیار موفقی به حساب می آید و البته 
 iOS نمی خواهد به عنــوان یکی از رقبای اندروید یا

مطرح شود.

 مدل 
مو فقیت

 یوسف اسفندیاری   
روزنامه   نگار



91
85

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ن 
هم

2 ب
6 /

ه  
شنب

3
ها

دی 
من

یاز
ن

ط
/9

81
40

41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه
ط

/9
81

41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
80

21
31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

ج
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9

81
37

50

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
43

81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

80
98

17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9

81
44

57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

ج
/9

81
34

06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان
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گزارش تحلیلی از فضای اســتارتاپی کشــور به 
فعاالن حوزه کمک  می کند اطالعات ارزشمندی 
از سمت وســوی اکوسیستم اســتارتاپی ایران، 

نیازها، موانع و مشکالت آنان داشته باشند.
بهبود و توســعه ی هر فضایــی نیازمند تحلیل 
دقیق شــرایط، نیازها و مشــکل های آن است. 
نوپایی  زیست بوم  ایران،  اســتارتاپی  زیست بوم 
اســت که جای خالی اطالعات آماری موثق از 
آن به وضوح احســاس می شود؛ به همین دلیل 
تصمیم گیری برای افــرادی که قصد فعالیت یا 
ســرمایه گذاری در این زیست بوم را دارند آسان 
نیســت. حال در همین راســتا ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور )نصر( گزارشی آماری از 
وضعیت فعلی اســتارتاپ ها، مشکل ها و مسائل 
مربوط به آن ها را ارائه داده اســت که شــرایط 
کنونی کسب وکارهای نوپای ایران و برنامه ریزی 

آن ها برای آینده را نشان می دهد.
داده های آماری مختلف این گزارش از پاســخ 
۳۴۷ اســتارتاپ شــرکت کننده در نمایشــگاه 
الکام استارز ۱۳۹۸ به ۴۴ سؤال یک پرسشنامه 
به صورت آنالین تهیه شده است. استارتاپ ها در 
این پرسشــنامه عالوه بر پاسخ  به سؤاالت پایه 
برای معرفی اســتارتاپ خود، به سؤاالتی مانند 
روش های تأمین مالــی، بازارها، انتظار آن ها از 

دولت و موانع و مشکل ها نیز پاسخ  داده اند.
باتوجــه بــه اهمیــت الکام اســتارز به عنــوان 
بزرگ ترین گردهمایی استارتاپ ها در ایران، آمار 
و خروجی این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت و نتایج این پژوهش می تواند به واقعیت 
زیست بوم استارت اپی ایران بسیار نزدیک باشد.

اطالعــات منتشرشــده در این گــزارش منبع 
مناســبی برای تحلیل و بررســی اکوسیســتم 
اســتارتاپی ایــران اســت و به تمامــی فعاالن 
سمت وســوی  از  تــا  کمــک  کنــد  حــوزه 
اکوسیســتم اســتارتاپی ایــران و نیازهای آن 
باخبر شــوند. جامعــه ی هدف ایــن گزارش، 

مرتبط  و ســازمان های  تصمیم گیری  نهادهای 
با کســب وکارهای نوپا، دانشــگاه های فعال در 
حوزه ی کارآفرینی و نوآوری و سایر عالقه مندان 
و ذی نفعان زیست بوم کسب وکارهای نوپا است. 
در ادامه به بررســی و تحلیل بیشــتر اطالعات 
آماری منتشرشده از زیست بوم استارتاپی ایرانی 

می پردازیم.

طبق گزارش ســازمان نظام صنفــی رایانه ای 
کشــور، ۲۹.۴ درصــد اســتارتاپ هایی که در 
الکام استارز سال جاری شرکت  کرده اند، بین ۱ 
تا ۲ سال، ۱۹ درصد بین ۶ ماه تا یک سال، ۱۷ 
درصد بین ۲ تا ۳ سال، ۱۱.۸ درصد آن ها ۳ تا 
۶ ماه و ۸.۴ درصد کمتر از ۳ ماه عمر داشته اند.

بررســی تولــد و فعالیــت  اســتارتاپ ها در در 
سال های اخیر نشان می دهد به صورت میانگین 
عمر اســتارتاپ ها تقریبا ســه سال است و پس 
از ســه ســال، دیگر یک اســتارتاپ شناخته 
نمی شــوند. طبق ایــن گــزارش ۱۴.۴ درصد 
استارتاپ ها عمری بیشــتر از ۳ سال دارند که 
احتماال به دلیل مشــکالت مالی و عدم جذب 

سرمایه نتوانســته اند به شرکتی مستقل تبدیل 
شــوند. دالیل متعددی برای پایان دوران ســه 
ساله ی شناخته شدن به عنوان استارتاپ مطرح 
اســت که از جمله ی آن می تــوان به تصاحب 
شدن توسط سایر شــرکت های بزرگ، افزایش 
تعــداد دفاتر به بیــش از یک مرکــز، افزایش 
درآمد، افزایش تعــداد کارکنان به بیش از ۸۰ 
نفــر و افزایش تعداد اعضــای اصلی به بیش از 
پنج نفر یا فروش سهم اعضای اصلی اشاره کرد. 
درواقع می توان در یک جمله ی ســاده رسیدن 
استارتاپ به ســودآوری را پایانی برای شناخته 

شدن آن به عنوان یک استارتاپ موفق خواند.
آمــار منتشرشــده در مــورد مرحله ی رشــد 
اســتارتاپ ها نیز نشــان می دهد ۳۹.۵ درصد 
استارتاپ های شــرکت کننده در نظرسنجی به 
مرحله ی رشــد و درآمدزایی رســیده اند، ۳۶.۳ 
درصد آن هــا وارد بازار شــده اند، ۱۴.۱ درصد 
نمونه ی اولیه ی محصول )MVP( خود را ارائه 
داده اند، ۶.۶ درصد در بازارهای جدید گسترش 

پیدا کرده اند و ۳.۵ درصد کامال بالغ هستند.
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گزارشی تحلیلی از فضای استارتاپی ایران

اتمسفر استارتاپی ایران در سالی که گذشت

آمار منتشرشده 
در مورد مرحله ی 
رشد استارتاپ ها 
نیز نشان می دهد 

۳۹.۵ درصد 
استارتاپ های 

شرکت کننده در 
نظرسنجی به 
مرحله ی رشد 

و درآمدزایی 
رسیده اند
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خب همانطور که می دانید یکی از مهم ترین 
چالش ها برای صفحه های برندها و اشخاص در 
اینستاگرام مدیریت وکنترل کامنت هایی است 
که شــامل ناســزا و بی احترامی است،طبیعتا 
مدیریت وکنترل همه این کامنت ها به صورت 
دستی یک کار منطقی واصولی نیست،درادامه 
روشی را باهم بررسی می کنیم که با آن روش 
می توانید این کار را به صورت اتوماتیک انجام 

دهید.
در این روش که باهم بررســی می کنیم شما 

می توانید یک سری کلمه کلیدی به اینستاگرام 
بدهید تا هر زمان شــخصی کامنتی حاوی آن 
کلمه زیر پســت های شما قرار داد آن کامنت 
برای کســی نمایش داده نشود وبا این روش از 

شر اکثر این کامنت ها خالص می شوید.
۱-وارد صفحه پروفایلتان شوید وبا لمس عالمت 

سه نقطه وارد تنظیمات اینستاگرام شوید.
۲-سپس برای وارد شدن به صفحه تنظیمات 
 Comment controls کامنت ها گزینه

را لمس کنید.

۳-حال در این مرحله تیک مشــخص شده را 
فعال کنید تا این قابلیت برای اکانت شما فعال 

شود.
۴-حال به راحتی کلمات مورد نظرتان را وارد 
کنید وبرای جدا کــردن کلمات از حرف کاما 

انگلیسی استفاده کنید.
۵-همچنین می توانید از طریق گزینه مشخص 
شــده Block Comments from می 
توانیــد افــراد خاصی را از قــرار دادن کامنت 

محروم کنید.
۶-در این مرحله می توانید نام شــخص مورد 
نظرتان را جســتجو کنیــد واز طریق دکمه 
block وی را از قرار دادن کامنت زیر پســت 

هایتان محروم کنید.
دقت داشــته باشید که درهر دو حالت شخص 
مورد نظــر متوجــه این موضوع نمی شــود 
وکامنتــش را قرار می دهد ولی کامنت اوفقط 
در اکانت خودش قابل مشــاهده اســت وشما 
ویا دیگران نمی توانید آن کامنت را ببینید،به 
همین راحتی می توانید از شر تعداد زیادی از 

کامنت های بد در اینستاگرام خالص شوید. 

چه طورکامنت های 
بد را دراینستاگرام 
کنترل کنیم؟

دقت داشته باشید که درهر 
دو حالت شخص مورد 
نظر متوجه این موضوع 
نمی شود وکامنتش را قرار 
می دهد

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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احتماال در رابطه با خطرناک بودن شبکه های وای فای 
عمومی چیزهایی شنیده اید یا مطالبی را خوانده اید. اما 
باید بگوییم که برخی از این توصیه ها قدیمی هستند و 
اینترنت وای فای عمومی ایمن تر از گذشــته محسوب 
می شــود. اما در هر صورت همچنان خطرات امنیتی 

وجود دارد که در ادامه این موضوع را تشریح می کنیم.

باالخره وای فای عمومی امن است یا ناامن؟
 ،HTTPS به لطف بهره گیری گســترده از پروتــکل
وب گردی با بهره گیری از وای فای عمومی بسیار امن تر 
از گذشته شده اســت. به همین خاطر افراد حاضر در 
این شبکه دیگر به راحتی نمی توانند فعالیت شما را در 

وای فای عمومی زیرنظر بگیرند.
اما اگر خواســتار این هســتید که ما بگوییم وای فای 
عمومی کامال امن شــده است، متأســفانه نمی توانیم 
چنین اظهارنظری را مطرح کنیم. به صورت خالصه، این 

افراد  دیگر موضوع کــه  متفرقه 
نمی توانند 

جزییات فعالیت شــما در وای فای عمومی را مشاهده 
کنند، درست اســت. اما اگر منشــأ وای فای یا همان 
هات اسپات مشکل داشته باشــد، می تواند کارهایی را 
انجام دهد. به همین خاطر بهره گیری از VPN هنگام 
اتصال به وای فــای عمومی یا در کل عــدم اتصال به 
این شــبکه ها و در عوض بهره گیری از اینترنت موبایل 

همچنان ایمن تر است.

چرا وای فای عمومی ایمن تر از همیشه شده؟
مهم ترین دلیل این موضوع، به استفاده گسترده از پروتکل 

HTTPS برمی گــردد که رمزگذاری پیشــرفته ای 
برای محتوای ســایت ها به ارمغان می آورد. قبل 

از همه گیری این پروتکل، بیشــتر سایت ها از 
HTTP رمزگذاری نشده استفاده می کردند. 
زمانی که در شبکه وای فای عمومی با استفاده 
از HTTP وارد سایتی می شدید، دیگر افراد 
حاضر در شبکه می توانستند ترافیک رد و 
بدل شــده، صفحات وب موردنظر و دیگر 

موارد این چنینی را مشاهده کنند.
از ایــن بدتر، باید به امــکان اجرای »حمله 
مرد میانی« توسط هات اسپات وای فای اشاره 

کنیم که در این حمله، محتوای صفحات وب 
موردنظر به صورت تغییر یافته برای کاربر نمایش 

داده می شــود. یک هات اســپات می تواند محتوای 
صفحات وب یا دیگر محتواهای مختلف قابل دسترسی 

 DNS یک ســایت وصل می شــوید، گجت شما با ســرویس
موردنظر ارتباط برقرار می کند تا 

بتواند آدرس IP مربوط به سایت مذکور را پیدا کند. به همین 
خاطر همان طور که گفتیم، با بهره گیری از شبکه های وای فای 
عمومی، دیگر افراد می توانند از دامنه ســایت هایی که شما سر 
می زنید، خبردار شوند. اما با این روش نمی توانند آدرس صفحات 
وب مختلف را به دست آورد. در ضمن اگرچه این افراد می توانند 
برخی اطالعات مانند حجم داده های رد و بدل شده را مشاهده 
کنند، ولی برای دســتیابی به محتوای این اطالعات نمی توانند 

کاری انجام دهند.
وای فای عمومی همچنان برخی خطرات امنیتی به همراه دارد

به غیر از موضوع »حمله مرد میانی« از طریق هات اسپات وای 
فای عمومی، باید به کلیت اپلیکیشــن های موبایل هم اشــاره 
کنیم. از لحاظ تئوری، تمام اپلیکیشــن ها باید داده های خود را 
با بهره گیری از پروتکل HTTPS به ســرور برسانند اما از نظر 
عملی، تأیید این موضوع برای تمام اپلیکیشن ها کار مشکلی است.

در همین زمینه باید به احتمال مشکل زا بودن دیگر گجت های 
موجود در شــبکه هم اشاره کنیم. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر 
یا گجت شما دارای حفره های امنیتی باشد، دیگر سیستم های 
متصل به شبکه می توانند به گجت شما حمله کنند. به همین 
خاطر فایروال کامپیوترهای ویندوزی به صورت پیش فرض فعال 
است و هنگام اتصال به وای فای جدید از شما پرسیده می شود 
که این وای فای عمومی اســت یا خصوصی. اگر در این هنگام 
اعالم کنید که به شبکه وای فای عمومی وصل شده اید، فایروال 
موردنظر ســخت گیری بیشــتری برای رد و بدل داده ها اعمال 

می کند.
چگونگی محافظت در برابر نفوذ

با وجود اینکه شبکه های وای فای نسبت به گذشته بسیار ایمن تر 
شده اند، اما در هر صورت کار از محکم کاری عیب نمی کند و در 
زمینه امنیت سایبری بهتر است که همواره مراقب باشیم. 
برای حداکثر امنیت، همچنان بهترین راهکار استفاده 
از VPN است. با بهره گیری از VPN، تمام داده ها 
از طریق یــک تونل رمزگذاری شــده روانه ی 
سرور می شود. به همین خاطر شبکه وای فای 
عمومی تنها می تواند ارتباط VPN شما را 
ببینید و حتی دیگر نمی تواند نام سایت های 

متصل به سیستم شما را مشاهده کند.
عالوه بر این می توانید در کل اســتفاده از 
شبکه های وای فای عمومی را کنار بگذارید 
و در عوض از اینترنــت موبایل بهره ببرید. 
خوشبختانه گوشــی های امروزی به راحتی 
تبدیل به هات اسپات می شــوند و بدون هیچ 
دردســری می توانید لپ تاپ یا دیگر گجت های 

خود را به هات اسپات موبایل وصل کنید.

از طریق HTTP را تغییر دهد. 
این یعنی شــما با بهره گیری از 
وای فای عمومــی یک برنامه را 
دانلود می کنید، اما هات اسپات 
موردنظر می تواند در عوض یک 

بدافزار برای شما ارسال کند.
اما حــاال HTTPS همه گیر 
شده و حتی مرورگرهای وب هم 
سایت های مبتنی بر HTTP را 
به عنوان سایت های ناامن نمایش 
می دهند. به همین خاطر اگر با 
بهره گیری از وای فای عمومی به 
سایت موردنظر خود سر بزنید، 
دیگر افراد حاضر در این شبکه 
شاید بتوانند نام سایت موردنظر 
را مشاهده کنند ولی نمی توانند 
ببینند که شما در حال مشاهده 
چــه صفحاتی هســتید و قادر 
به تغییر محتوای ســایت های 

HTTPS نخواهند بود.

برخی نفوذها کماکان 
امکان پذیر است

همان طــور کــه گفتیم 
این شــبکه ها  اگرچــه 
نسبت به گذشته بسیار 
ایمن تر شــده اند، اما این 
احتمال هــم وجود دارد 
هنگام وب گردی سر از یک 
بیاورید.  سایت HTTP در 
اینکه هات اســپات  بر  عالوه 
موردنظر می تواند محتوای سایت 
مذکور را تغییر دهد، افراد دیگر 
هم می توانند محتوا و ترافیک رد 
و بدل شــده با سایت مذکور را 

مشاهده کنند.
از آنجایی که DNS رمزگذاری 
شده هنوز همه گیر نشده است، 
هکرهــا زمانی که بــه وای فای 
عمومــی متصــل می شــوید، 
بــا بهره گیری از ایــن موضوع 
 DNS می توانند درخواست های
را رهگیــری کننــد. به صورت 

که به خالصه، زمانی 

با وجود اینکه 
شبکه های وای فای 

نسبت به گذشته 
بسیار ایمن تر 
شده اند، اما در 

هر صورت کار از 
محکم کاری عیب 

نمی کند و در زمینه 
امنیت سایبری بهتر 

است که همواره 
مراقب باشیم. 

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

آیا شبکه های وای فای عمومی همچنان ناامن هستند؟

امنیت شبکه های WiFi در چه حال است
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ط
/9
81
45
12

ششدانگ منزل قدیمی ساز 
سعدی 18 پ 42 

عرصه 97 متر اعیان 
در 2 طبقه 109 متر 
مزایده 98/11/29

 اجرای احکام واحد مزایده 
مدرس 6 

از 11 الی 11:30 صبح 
ارزیابی کارشناس 

دادگستری 
450م 

09105003238

ش
/9
81
45
18

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

پ
/9
80
23
78

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100٪ اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ش
/9
81
29
87

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100٪ اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر
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نیا

ط
/9

80
08

09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

ط
/9

81
40

97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
 ج

/ 9
81

40
07

هواصنعت
تنهامرکزپخش
جنرالاصلی
38641230

09382379037
انواعکولرگازی

/ج
98

05
09

7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
33

95
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

تعدادیراستهدوزماهر
جهتکاردرمحیطیکامال

زنانهنیازمندیم
09361243985

/ع
98

14
28

7
ط

/9
81

42
45

رستوراناصغرجوجه

بهیکآشپز
ماهرنیازمندیم
محدودهخواجهربیع
09155590806

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
44

54
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدانواعضایعات

کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

خیاطوچرخکار
1411

آشپز
1413

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719
ضایعاتفالح

خریدآهن،آلومینیوم،مسو...
شرکتدرمزایده

09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

مفقودشده
پروانهکسبمشاورینمعامالت
تقــی محمــد اینجانــب امــالک
واحــدیبهکــدعضویــت5246
و 3151/151 پروانــه شــماره و
شمارهمسلسل12901-الفتاریخ
صدور86/8/28وتاریخانقضا
96/8/28مفقــودگردیــدهواز

درجهاعتبارساقطمیباشد

/ع
98

14
54

8

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

مفقودشده
1801

متفرقه
1802

/ع
98

14
59

7

آقایرضاصالحیزادهفرزند
حسینهمسرشماخانمزینب
نبیسمنگانیبموجبحکم

دادگاهشعبه21تصمیمبرمطلقه
نمودنخودرادارندازطریق
نشرآگهیبهشماابالغمیشود
ظرفمدت7روزباهمراه

داشتنمدارکبهنشانیمشهد
رسالتنبشرسالت14/1دفتر
طالق14مشهدمراجعهنمایید
درغیراینصورتهمسرشما
میتوانندبهصورتیکطرفهخود
رامطلقهنماید.سردفترطالق
شماره14مشهدحسینفتوحی
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
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نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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