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فناورى هاى نوین

نیمکت هوشمند خورشیدى   
 GREEN USB SOLAR نـام  بـه  خورشـیدى  نیمکـت 
بـراى اولیـن بـار در ایـران و خاورمیانـه سـاخته شـد. ایـن 
ایجـاد   تبلـت و  تلفـن همـراه،  بـراى شـارژ  نیمکـت هـا  
روشـنایى در پارك هـا کاربـرد دارد . نیمکت هاى هوشـمند 
خورشـیدى قابلیـت اسـتفاده در ارتفـاع و مجهـز شـدن بـه 

سیسـتم Wifi را  نیـز دارنـد.

جهان شبکه اى

تغییر محدودیت 140 کاراکترى توییت ها   
توییتـر قصـد دارد تـا از محدودیـت 140 کاراکتـر 
براى هـر توییت فراتـر رود؛ تغییر صـورت گرفته در 
ایـن اسـت کـه یوزرنیم هـاى منـش شـده در داخل 
پسـت ها و همچنیـن عکسـها و ویدیوهـاى الصـاق 
شـده به توییـت مورد محاسـبه تعـداد کاراکتـر قرار 

گرفت نخواهنـد 

اپـکده

دامنه هاى اینترنتى در ایران   
بر اسـاس آمـار مرکز ثبـت پسـوندها و دامنـه هاى 
اینترنـى پژوهشـگاه دانـش هـاى بنیـادى در حـال 
حاضـر بالغ بـر 812 هـزار دامنـه اینترنتى بـا هویت 
ایرانـى در فضـاى مجـازى فعال اسـت . بر اسـاس 
ایـن گـزارش پسـوند ir. بیشـترین پسـوند بـه کار 
رفتـه در دامنـه هـاى فعـال اینترنتـى ایرانى اسـت. 

15     

                      قرار گرفتن ماهواره ایرانى در منظومه مشترك اپسکو  

ــه شــد. در  ــه ماهــواره اى مشــترك کشــورهاى عضــو اپســکو پذیرفت ــى در منظوم ــرى یــک ماهــواره ایران ــراى قرارگی ــران ب پیشــنهاد جمهــورى اســالمى ای
ــاره پروژه هــاى مشــترك فضایــى، آمــوزش و توســعه  دهمیــن اجــالس شــوراى ســران ســازمان همــکارى هــاى فضایــى کشــورهاى آســیا- اقیانوســیه درب
نیــروى انســانى متخصــص، بــه اشــتراك گــذارى داده هــاى فضایــى و منظومــه ماهواره هــاى چنــد منظــوره و ماهواره هــاى کوچــک دانشــجویى تبــادل نظــر 

شــد. محســن بهرامــى معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات و رئیــس ســازمان فضایــى ایــران، ریاســت ایــن نشســت را برعهــده داشــت.

                       بیانات رهبر معّظم انقالب  

اینترنـت داراى کاربـران عـادى 
حجـم  بـا  کاربرانـى  گریـد  امـا  اسـت 
عظیمـى از داده هـا و عملیـات را دارد که 
قصـد ذخیـره سـازى اطالعات و سـپس 

دسترسـى بـه آن را دارنـد.



فناورى هاى نوین
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پهپاد خوراکى 

 ایده و سـاخت ایـن پهپـاد خوراکى متعلـق به یک 
نظامى بازنشسـته انگلیسـى اسـت و ایـن پهپاد قادراسـت تا 
45 کیلوگـرم غـذاى بسـته بندى شـده و تجهیزات پزشـکى 
را حمـل کنـد. نایجل گیفورد ، پوسـته بدنـه این پهپـاد را از 
نشاسـته  بـر  مبتنـى  تخریب پذیـر  زیسـت  ترموپالسـتیک 
سـاخته که با بسـته هاى مـواد غذایـى و تجهیزات پزشـکى 
ُپـر مى شـود. بـه جـز بالهـاى خوردنـى ایـن پهپـاد، سـایر 
بخش هـاى آن از چـوب سـاخته شـده کـه مى تـوان از آن 
بـراى گـرم کـردن و پخـت غـذا اسـتفاده کـرد. نیـروى 
”Pouncer“ با هواى فشـرده شـده یا سـوخت جامـد تامین 
مى شـود. ایـن پهپـاد کـه ”Pouncer“ نـام دارد، اکنـون در 
مراحل اولیه سـاخت قـرار دارد.  تولیـد کامل ایـن پهپاد طى 

یک سال آینده آغاز خواهد شد.

انگشتر ساعتى  

ایـن سـاعت در انـدازه هـاى 6،5 تـا 12 مناسـب 
بـراى هـر انگشـتى طراحى شـده اسـت. تکنولـوژى در این 
گجـت در کنـار خالقیـت، زیبایـى و مدرنیتـه حـرف اول را 
مـى زنـد. ایـن گجـت بـراى تامیـن امنیـت و اسـتحکام از 
فـوالد ضد زنگ سـاخته شـده اسـت. حلقـه هـاى بیرونى و 
میانى بـه ترتیـب نشـانگر سـاعات و دقایق هسـتند و حلقه 
داخلـى نیز ثانیه شـمار اسـت. هنگامى کـه حلقـه بیرونى را 
بچرخانیـد، چـراغ ال اى دى کار گذاشـته شـده در داخـل 
انگشـتر فعـال شـده و سـاعت دقیـق را به شـما نشـان مى 
دهـد. عـالوه بـر ایـن، گجـت از یـک باتـرى قابـل شـارژ 
سـاخته شـده اسـت که مى توان آن را به وسـیله شـارژر بى 

سیمش شارژ کرد. 

گوگل کلیه ارتباطات مبتنى بر HTTP را ناامن مى داند   
گـوگل سـرانجام طـرح خـود را یـک گام بـه جلـو بـرد تـا تمایـل سـایت ها براى 
اسـتفاده از اسـتاندارد HTTP کمتر شـود و بر اسـاس اقدام جدید، مرورگر اینترنتى 
کروم سـایت هاى مبتنى بر ایـن اسـتاندارد را ناایمن بشناسـد. هشـدارهاى گوگل در 

ایـن زمینه بـه تدریج منتشـر مى شـود. 
از ژانویـه پیـش گفته شـد سـایت هاى مبتنى بـر HTTP کـه رمزهـاى عبور یـا اطالعات 
مربـوط بـه کارت هـاى اعتبـارى را شـامل مى شـوند، ناامـن هسـتند. در ایـن سـایت ها به 
جـاى آنکـه از یـک پیـام هشـداردهنده به رنـگ قرمـز اسـتفاده شـود، در مرحله نخسـت 
پیامـى بـه رنـگ خاکسـترى بـا محتـواى «ناامن» منتشـر خواهد شـد. گـوگل قصـد دارد 
در مرحلـه بعـد هشـدارهاى خـود را یک درجـه باالتر ببـرد. «امیلـى ِشـچر» روى وبالگ 

«مرورگـر  نوشـت:  گـوگل  رسـمى 
ارتباطـات  حاضـر  حـال  در  کـروم 
مبتنى بـر HTTP را با یک نشـانگر 
معمـول مجـزا مى کنـد. این مسـئله 
به معنـى عـدم امنیـت در ارتباطات 
مبتنـى بـر HTTP نیسـت. زمانـى 
اینترنتـى  سـایت  یـک  شـما  کـه 
مبتنـى بـر HTTP را بـاز مى کنیـد، 

یـک شـخص دیگـر مى توانـد آن را مشـاهده کنـد یـا اینکـه پیـش از دسترسـى شـما به 
سـایت اصالحـات الزم را انجـام دهـد». 

   نیمکت هوشمند خورشیدى
حسـام ابوالفتحـى مختـرع نیمکت هوشـمند گفـت: نیمکت 
بـراى   GREEN USB SOLAR نـام  بـه  خورشـیدى 
اولیـن بـار در ایـران و خاورمیانـه سـاخته شـد. بـا توجـه به 
موقعیـت اقلیمـى کشـور از لحـاظ جـذب مناسـب انـرژى 
خورشـیدى،این طـرح قابـل اجـرا در مـکان هـاى عمومـى 
چون پـارك ،پیـاده رو هـا و ایسـتگاه هـاى اتوبوس اسـت.

وى ادامـه داد: ایـن نیمکـت هـا  بـراى شـارژ تلفـن همراه، 
تبلـت و ایجـاد  روشـنایى در پـارك هـا کاربـرد دارد و مـى 
تـوان آن را در هـر طرحـى بسـته به نوع سـفارش سـاخت. 
ابوالفتحـى ابـراز داشـت: نیمکت هاى هوشـمند خورشـیدى 
 Wifi قابلیـت اسـتفاده در ارتفاع و مجهز شـدن به سیسـتم

را  نیـز دارند.

فناورى هاى نوین

پرونده امنیـت

سر و کله باج افزارها از کجا پیدا شد؟   
باج افـزار یـا Ransomware نوعـى بدافـزار اسـت که به محـض اینکه دسـتگاهى 
را آلـوده کنـد، مانـع دسترسـى به دسـتگاه یـا اطالعـات ذخیره شـده آن مى شـود 
و زمانى کـه یـک باج افـزار وارد سیسـتم کاربـر شـود، دیگـر شانسـى بـراى بـاز 
پـس گیـرى اطالعـات شـخصى وجـود نـدارد. همچنیـن تقاضـاى پرداخـت بـاج 
مجـرم  ردیابـى  تـا  مى شـود  باعـث   (Bitcoins) مجـازى  پول هـاى  طریـق  از 
امکان پذیـر نباشـد و فرآینـد پرداخـت مجهـول باقـى بمانـد. ایـن عملکـرد بـراى 
کالهبـرداران اینترنتى بسـیار جذاب اسـت. عبـارت باج افـزار عمدتا دو نـوع بدافزار 
باج افزارهـاى مسـدودکننده دسترسـى بـه سیسـتم عامـل و باج افزارهـاى رمزگذار 
را شـامل مى شـود و البتـه امـروز به طـور گسـترده بـه جـاى باج افـزار رمزگـذار از 

کلمـه مختصـر متـرادف آن یعنـى 
مى شـود.  اسـتفاده  باج افـزار 

بـا  ویروس نویس هـا  و  هکرهـا 
اطالعـات  باج افـزار،  از  اسـتفاده 
کدگـذارى  را  افـراد  رایانـه 
مى کننـد تـا از دسترسـى آنهـا بـه 
اطالعاتشـان جلوگیرى کـرده و به 
ازاى آن درخواسـت پـول مى کنند.

شـدت عواقـب ناشـى از آلودگى سیسـتم ها، یکـى از دالیلى اسـت کـه باج افزارهاى رمزگـذار را 
در بین مجرمـان سـایبرى محبوب کرده اسـت.



دانشـکده
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آدرس IP شما هویت اینترنتى شماست. در سطح فضاى وب شما با این هویت شناسایى مى شوید و از همین طریق قابل رد گیرى هستید؛ اما چه کسانى قادر به دیدن آدرس IP شما هستند و اگر    
آن را بدانند، چه کارهایى  مى توانند انجام دهند؟

وب گردى و گشت و گذار در اینترنت شباهت بسیارى به گشت و گذار با یک خودروست؛ همانند 
همه خودرو ها افراد هم یک پالك دارند که دیگران قادر به دیدن آن بوده و اگر الزم باشد، مى توانند 

اطالعات بیشترى را از همین مسیر به دست آورند.
در واقع آدرس IP مربوط به یک دستگاه به همین شیوه قابل تفسیر است، البته با یکسرى تفاوت ها.

هنگامى که نرم افزارهایى مانند مرورگر ها به وب سایت ها متصل مى شوند،  پشت صحنه یک یا چندین 
اتصال به سرور اتفاق مى افتد که داده ها را از سرور ها دانلود مى کنند که معموال هدف از آن نمایش 

وب سایت در مرورگر است. این داده ها از جمله متن، تصویر، اسکریپت ها و سایر مواردى هستند که به 
مرورگر مى گوید این وب سایت به چه شکل باید نمایش داده شود.

حال پاسخ اینکه چه کسى آدرس IP ما را در اینترنت مى بیند، این است که هر اتصالى این آدرس را 
براى سرورى که به آن متصل مى شود، فاش مى کند و البته شما هم مى توانید آدرس IP سرور را بدانید.
 Outlook براى ایمیل همچون Client همین مسأله در دیگر ارتباطات اینترنتى نیز درست است. یک

یا Thunderbird به سرور Mail متصل مى شو د و به همین ترتیب، هر ارتباط اینترنتى مستلزم شناسایى  هویت اینترنتى دو طرف ارتباط است. پس آدرس IP شما در هر ارتباط اینترنتى که هر کدام از 
دستگاه هاى شما برقرار مى سازند، افشا مى شود.

آدرس IP حاوى چه اطالعاتى از شماست؟
دقیقا همانند پالك یک خودرو، آدرس IP تنها هویت مالک اتصال را فاش مى کند و نه هویت راننده را؛ به این معنا که اگر از منزل خود به اینترنت اتصال پیدا کرده اید، این به معناى افشا شدن هویت 

شخص شما نیست. شاید هر شخصى از منزل شما به اینترنت متصل شود!
در واقع آدرس IP اطالعات عمومى را افشا مى کند؛ براى نمونه، حاوى اطالعات ISP شما و منطقه اى که در آن زندگى مى کنید، است؛ البته اطالعات بسیار جزئى دیگرى از همین طریق قابل دریافت 

است، ولى معموال IP شما اطالعات کلى شما را افشا مى کند. براى فهمیدن آدرس IP خود مى توانید به سادگى عبارت IP Address را در گوگل جستجو کنید.
در واقع یک فرمول کلى در خصوص اطالعات قابل افشا از طریق IP وجود دارد: هر شخص دیگرى به جز ISP اطالعات کلى از جمله نام ISP و منطقه برقرارى ارتباط را مى داند. ISP شما اطالعات 

بسیار جزئى تر هویتى شما را نیز از طریق IP  دارد.

آدرس IP شما چه اطالعاتى را از شما و به چه کسانى مى دهد؟

جهان شبـکه اى

دامنه هاى اینترنتى در ایران    
بر اسـاس آمار مرکـز ثبت پسـوندها و دامنـه هاى اینترنـى پژوهشـگاه دانش هاى 
بنیـادى در حـال حاضـر بالـغ بـر 812 هـزار دامنـه اینترنتـى بـا هویـت ایرانى در 
فضاى مجازى فعال اسـت . بر اسـاس این گزارش پسـوند ir. بیشـترین پسـوند به 
کار رفتـه در ثبـت دامنه هـاى فعـال اینترنتى بـا هویـت ایرانى در فضـاى مجازى 
اسـت. در عین حال کمترین پسـوند به کار رفته net.ir اسـت. در حـال حاضر 803 
 ،co.ir بالـغ بـر 3 هـزار و 836 دامنه بـا پسـوند ، ir هـزار و 303 دامنـه بـا پسـوند
 ac.ir تعـداد 2 هـزار و 156 دامنـه با پسـوند ایـران و هـزار و 530 دامنـه با پسـوند
 gov.ir و sch.ir در کشـور فعال هسـتند. دامنه هـاى دیگرى نیـز با پسـوند هـاى
و org.ir و id.ir و net.ir بـه ثبـت رسـیده انـد که تعداد آنها نسـبت بـه دامنه هاى 

ثبت شـده با پسـوندهایى که پیشـتر 
نامبـرده شـدند بسـیار محدود اسـت. 
تعـداد  حاضـر  حـال  در  مجمـوع  در 
812 هـزار و 217 دامنـه در پایـگاه 
ثبـت دامنـه هـاى اینترنتـى درایران 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. رشـد دامنـه 
هـاى فعـال در کشـور بسـیار سـریع 
از حـدود 100 هـزار  و  اسـت  بـوده 

دامنـه ir. در سـال 91 به 400 هـزار در سـال 92 و 600 هزار در سـال 93 رسـیده 
بـود و سـپس در جایـگاه قابـل توجه سـال جـارى قـرار گرفته اسـت. 

DVD ذخیره کل محتواى اینترنت بر روى یک میلیارد   
حجـم اینترنـت معـادل ظرفیـت مغز یـک میلیون انسـان اسـت. حـال با دانسـتن 
ایـن نکته کـه مغز هـر انسـان ظرفیتى در حـد 1 تـا 10 ترابایـت گنجایـش دارد و 
بـا احتسـاب میانگیـن 5 ترابایـت گنجایش بـراى یـک مغز، ایـن عدد شـامل مغز 
یک میلیون انسـان مى شـود. براى شـبیه سـازى این حجـم بـه روش دیگر تصور 
کنیـد کـه یـک ترابایـت را مى تـوان روى 212 دى وى دى یـا 40 دیسـک بلورى 
blue ray ضبـط کرد، پـس براى ذخیره سـازى کل حجـم اینترنت به یـک میلیارد 

DVD یـا 200 میلیـون دیسـک بلـورى نیـاز اسـت. براسـاس آمـار از حـدود هفت 

میلیـارد جمعیـت جهان چیـزى حدود دو تا سـه میلیـارد نفر بـه اینترنت دسترسـى 
دارنـد که ایـن دسترسـى در نقـاط مختلـف متفـاوت اسـت. در اروپـا حـدود هفتاد 

درصـد، آمریـکاى شـمالى سـه 
چهارم، اسـترالیا و اقیانوسـیه 60 
درصـد،   29 خاورمیانـه  درصـد، 
در آسـیا 20 درصـد و در آفریقـا 
اینترنـت  بـه  مـردم  درصـد   8
دارنـد. 420 میلیـون  دسترسـى 
دنیـا)  کل  صـد  در   31) چینـى 
سـپس آمریکایـى هـا در حـدود 
کل  درصـد   74) میلیـون   240

دنیـا)، ژاپـن 100 میلیـون، هنـد 81 و برزیـل 76 میلیـون کاربـر اینترنتـى دارند.
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زاویـه دید

 در دهمیــن اجــالس شــوراى ســران ســازمان همــکارى هــاى فضایــى 
کشــورهاى آســیا- اقیانوســیه کــه در شــهر اســتانبول ترکیــه برگــزار شــد، ســران 
ــرى  ــراى قرارگی ــران ب ــنهاد ای ــکو پیش ــى اپس ــاى فضای ــازمان همکارى ه س
ــو  ــورهاى عض ــترك کش ــاى مش ــه ماهواره ه ــى در منظوم ــواره ایران ــک ماه ی
ایــن ســازمان را پذیرفتنــد. محســن بهرامــى معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاورى 
ــران، ریاســت ایــن نشســت را برعهــده  اطالعــات و رئیــس ســازمان فضایــى ای

داشــت.
کشــورهاى عضــو در ایــن اجــالس دربــاره پروژه هــاى مشــترك فضایــى، 
ــه اشــتراك گــذارى داده هــاى  آمــوزش و توســعه نیــروى انســانى متخصــص، ب
فضایــى و منظومــه ماهواره هــاى چنــد منظــوره و ماهواره هــاى کوچــک 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــجویى تب دانش
ســازمان همــکارى هــاى فضایــى آســیا- اقیانوســیه از ســال 2008 بــا حضــور 8 
کشــور ایــران، چیــن، بنــگالدش، مغولســتان، پاکســتان، تایلنــد و ترکیــه بــا هــدف 
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــکیل ش ــى تش ــوزه فضای ــترك در ح ــاى مش همکارى ه

بیــش از 10 پــروژه مشــترك فضایــى در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد.
اپســکو ســازمانى متشــکل از کشــورهاى آســیا و اقیانوســیه اســت کــه در زمینــه 
هــاى صلــح آمیــز هــوا و فضــا فعالیــت دارد.  APSCO در ســال 2005 تاســیس 
شــد. بنیانگــذاران APSCO چهــار کشــور چیــن، ایــران، پاکســتان و تایلنــد بودنــد 
ــن  ــس ای ــه در مجال ــاس نام ــب اس ــس از تصوی ــال 2008 پ ــت در س و در نهای
ــه  ــه امضــاى وزراى ن ــى در ســال 2008 در پکــن ب کشــورها اســاس نامــه نهای

کشــور عضــو رســید.

ــتان،  ــن، پاکس ــران، چی ــور ای ــر 9 کش ــال حاض ــاى APSCO در ح اعض
بنــگالدش، تایلنــد، مغولســتان، ترکیــه و پــرو را در بــر مــى گیــرد. ایــن ســازمان بــه 
طــور رســمى در ســال 2008 شــروع بــه کار کــرد و مرکــز آن در چیــن قــرار دارد.
از عمــده فعالیــت هــاى ایــن ســازمان در زمینــه هــاى آمــوزش و تربیــت نیــروى 
انســانى، انجــام پــروژه هــاى صلــح آمیــز مشــترك در حــوزه فضــا و مــاوراى جــو و 
اســتفاده و بهــره ورى از ماهــواره را مــى تــوان نــام بــرد. ماهــواره هــاى مخابراتــى 
بــراى ارتبــاط از راه دور Tel communication موبایــل و اســتفاده از ماهــواره 
ــنجش از راه دور  ــتند. س ــازمان APSCO هس ــاى س ــه عملکرده ــنجش از جمل س
شــامل تهیــه عکــس هــاى ماهــواره اى در مدیریــت بالیــاى طبیعــى ماننــد ســیل، 
زلزلــه، ترافیــک یــا پزشــکى از راه دور مــى شــود. از اهــداف عمــده اپســکو؛ توســعه 
مراکــز آموزشــى، توســعه همــکارى هــاى صلــح آمیــز در جهــان و تقویــت توانایــى 

هــاى کشورهاســت.

تغییر محدودیت 140 کاراکترى توییت ها   
قبـال شـنیده بودیم کـه توییتر قصـد دارد تـا از محدودیـت 140 کاراکتر بـراى هر 
توییـت فراتـر رود و بـه نظـر مى رسـد حـاال زمـان عملـى کـردن آن وعـده فرا 

رسـیده و این شـرکت از هفتـه آینـده این تنظیـم جدیـد را اعمـال میکند.  
محدودیـت 140 کاراکتـرى البتـه بـه طور عـام حفظ خواهد شـد اما تغییـر صورت 
گرفتـه در این اسـت کـه یوزرنیم هـاى منش شـده در داخـل پسـت ها و همچنین 
عکسـها و ویدیوهـاى الصاق شـده بـه توییـت مورد محاسـبه تعـداد کاراکتـر قرار 
نخواهنـد گرفـت به ایـن ترتیـب 140 کاراکتر به طـور کامـل در اختیـار کاربر قرار 
دارد. بنـا بـر ایـن گـزارش لینک ها شـامل موضـوع حـذف کاراکتـر نمى شـوند به 
ایـن معنـى کـه همچنـان لینک هـا 23 کاراکتـر را در داخـل هـر توییـت بـه خود 
اختصـاص خواهنـد داد. جـک دورسـى پیـش ازایـن بـا تکذیـب امـکان 1000 

کاراکتـرى شـدن توییت ها 
گفتـه بـود کـه محدودیتى 
یـک  کاراکتـرى   140
محدودیـت خوب اسـت که 
دلیلـى بـراى برداشـتن آن 
وجـود نـدارد بـا ایـن حـال 
توییتـر  مى رسـد  نظـر  بـه 
بـا حـذف شـمارش تصاویر 
و ویدیوهـا و یوزرنیم عمال 

ایـن محدودیت را کمى سـبک کـرده  تا جـا براى اظهـار نظر بیشـتر کاربـران باز 
 . د شو

iMessage راه اندازى اپ استور ویژه   
بـه نظـر میرسـد نرم افزارهـا و بازى هـاى بسـیارى بـراى اپ اسـتور iMessage آمـاده شـده اسـت. این 
در حالیسـت کـه ایـن فروشـگاه به تازگى شـروع بـه کار کـرده اسـت. اما چنـدان بـه فکر کـردن نیازى 
نداریـم تا مطمئن شـویم اپـل در این فرشـگاه نیـز موفـق خواهد بود. اپ اسـتور بـراى اپل یعنى کسـب 
درآمـدى خالـص. همانطـور کـه اپ اسـتور اپـل واچ نیز به سـرعت در کنـار اپ اسـتور iOS در حال رشـد 
اسـت. برخـى از نرم افزارهایـى کـه هم اکنـون در اپ اسـتور iMessage هسـتند بـه صـورت ویـژه براى 
ایـن فروشـگاه طراحـى شـده اند. اما دیگـر نرم افزارهـا در واقـع افزونـه اى هسـتند از نرم افزارهـاى اصلى 
iOS کـه در اپ اسـتور iOS حضـور دارنـد. تشـخیص اینکـه کـدام نرم افزارهـا به صـورت مسـتقل براى 

اپ اسـتور iMessage طرحـى شـده اند و کـدام نرم افزارهـا در واقـع افزونـه اى از نرم افـزار اصلـى آیفون 
هسـتند امکان پذیـر اسـت. نرم افزارهایى که بـه صـورت اختصاصى بـراى اپ اسـتور iMessage طراحى 
شـده اند نسـخه اصلى دیگـرى ندارنـد و تنها در همیـن فروشـگاه یافته مى شـوند. مجموعه هاى اسـتیکر 
نیـز به همیـن شـکل کار مى کننـد. اسـتیکرهایى وجـود دارنـد کـه در واقـع افزونه هایـى از نرم افزارهاى 

اصلى iOS هسـتند. استیکرهاى 
مسـتقل نیـز وجـود دارنـد. براى 
و  نرم افزارهـا  تشـخصیص 
صـورت  بـه  کـه  بازى هایـى 
اسـتور  اپ  بـراى  مسـتقل 
شـده اند  طراحـى   iMessage

سـایر  افزونـه  کـه  آنهایـى  و 
مى تـوان  هسـتند  نرم افزارهـا 
 Only for” برچسـت  بـه 
تـب  بـاالى  کـه   “iMessage

آنهـا وجـود دارد دقـت کـرد.   Details در توضیـح 

                                                                   قرار گرفتن ماهواره ایرانى در منظومه مشترك اپسکو                        
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  Toasteroid  مبارزه با عرضه و فروش گوشى هاى قاچاق از اول مهرماه  ثبت پیام بروى نان تست شده با استفاده ازتوستر    

   کیس داراى منافذ همیشه باز D-Frame    همکارى نوکیا و شرکت شاتل براى گسترش تکنولوژى TDD-LTE در ایران

    استفاده از فناورى فیبرنورى در صنعت ساختمان براى نخستین بار در کشور

  کاریکاتور؛ سرعت اینترنت
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   ”League of Legends“ با 100 میلیون کاربر فعال در ماه، بزرگ ترین بازى در جهان 


