آموزشگام به گام فناوری اطالعات

ارتقای قابلیتهایآنالین
مهندس سیدکاظم بحرینی
رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

zبا برخی تعاریف فضای مجازی واینترنت آشناشوند.
zنقاط قوت انجام برخی اموربه شکل برخط(آنالین) را نام ببرند.
zتهدیدات کار در محیط آنالین و فضای سایبر را شرح دهند.
zده مـورد از قابلـیتهای آنـالین را توضـیح دهـند.
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مقدمه
ه شبکههای گوناگون
ت کـ 
فضای مــجــازی ،جهانی اسـ 

رایانهای در اندازههای متعدد و حتی رایانههای شخصی
را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و
بـا قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل میکند.

ی فقط مجموعهای از سخت افــزار
ی مــجــاز 
پــس فضا 

ت که
نیست ،بلکه مجموعهای از تعاریف نمادین اس 

شبکهای از باورها را در چارچوب داد و ستد بیت (واحد
شمارش در سیستم دودویــی) رد و بدل میکند .فضای

مجازی به فضای تعاملی اینترنت اطــاق میشود که
در آن افــراد در درون آن با هویتهایی پنهان به مثابه
پیامهایی بر صفحات رایانه حضور مییابند.

نکته الزم به ذکر این است که ،فضای مجازی بر خالف
نامی که دارد ،حقیقتا ً مجازی نیست ،بلکه با توجه به
آثار آن یک دنیای حقیقی است.

مـنتـخـبی از بیـانـات ارزشـمـند رهـبـر انـقـالب در خـصـوص
فضای مجازی:

سیستم آنالین
گسترش فناوریهای اینترنتی و در دسترس بودن آن،

فضای مجازی را شبیهساز دنیای واقعی کــرده است.
زمانی که آنالین یا برخط هستیم یعنی ممکن است

سیستم یا رایانه ما شرایط ذیل را داشته باشد:

•االن فضای مجازی ،یک بخش حقیقی از زندگی مردم

•تحت کنترل مستقیم یک دستگاه دیگر باشد.

•قوی شدن در فضای مجازی برای کشور حیاتی است.

•آماده بهرهبرداری فوری توسط سیستم باشد ،بدون

•مرکز ملی فضای مــجــازی باید تصمیمگیری فعال

•به یک سیستم ارتباطپیدا کرده باشد( .متصل شده باشد)

•کشورهای قدرتمند در فضای مجازی خط قرمز دارند.

•متضاد این واژه برونخط یا آفالین است ،یعنی اگر

شده است.

•فضای مجازی را به نفع ارزشهای ملت مدیریت کنید.
داشته باشد.

•سرعت اینترنت را در جایی که به ضرر کشور نیست
افزایش دهید.

•تحقق شبکه ملی اطالعات زمانبندی الزم دارد.

•تحت کنترل کامل سیستمی باشدکه به آن مربوط است.
آن که نیازی به دخالت انسان وجود داشته باشد.

•آماده ارائه خدمات باشد.

کاربری برخط نباشد ،در حالت برونخط قرار دارد.

اهداف و کارکردها

•رها کردن فضای مجازی افتخار ندارد  /نباید مردم را

در ایـــن مــقــالــه ســعــی داریـــــم ب ــه ارتــقــای

•از زیانهای آموزش مجازی مراقبت کنید.

بطور آنالین بپردازیم .بدین مفهوم که یک

•شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن با مدیریت فضای

مقوله فناوری را که نیاز به نصب اپلیکیشن

•بستن فضای مجازی بیعقلی است مدیریت الزماست.

فقط بــا جستوجو یــا مراجعه بــه سایت

بیپناه رها کنیم.

•دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید.
مجازی ممکن است.

•منطقه عظیمی ازفضای مجازی در دست دشمن است.

قابلیتهای کاربری شما در فضای مجازی یا
سری از فعالیتهای رایانهای یا مرتبط با
یــا نــرمافــزار دارد ب ــدون نصب نــرمافــزار و
تخصصی آن بیاموزیم.
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نکات کاربردی
•دریافت خدمت از برخی سایتهای کاربردی نیازمند
خرید اشتراک و پرداخت هزینه هستند و این سایتها

همه سطوح خدمتشان را رایگان ارایه نمیکنند.

•ممکن است تحریم منجر به عدم دسترسی به برخی

•گاهی عــاوه بــر فیلترینگ کــشــوری در ســازمــانهــا و
شــرک ـتهــای دولــتــی و غــیــر دولــتــی شــاهــد فهرست
سیاهی از ابزارها و سایتهای اینترنتی نیز هستیم که

دسترسی به آنها محدود شده است.

•ممکن است بعضی از سایتها برای ارایه خدمات به شما،

سایتها در کشورهای موجود در لیست تحریمها شود.

نیازمند فعال بودن سرویس/امکان مکانیابی باشند.

اینترنتی همچون دارا بودن پیشوند  Httpsبخصوص

چالشهای پیش روی برخی ابزارها و سایتهاست.

•حتما رعــایــت مـــوارد امنیتی در کــار بــا سایتهای
در سایت و پورتالهای مالی و ...لحاظ شوند.

•با توجه به پیام ضربالمثل« :هیچ گربهای محض
رضــای خــدا مــوش نمیگیرد» .میبایست همیشه

حــواســمــان بــه تــوقــع و تعامالتمان بــا ســایـتهــا و...
بخصوص در فضای مجازی باشد.

•پشتیبانی از زبـــان فــارســی هــم بــه عــنــوان یــکــی از
•بهترین نتایج طبیعتا بــا بهترین و تخصصیترین
جستوجوها در اینترنت حاصل خواهد شد .پس
بیاموزید که چه چیزی را بهتر است برای رسیدن به
چه هدفی جستجو کنید.

•بسیاری از سایتها و پورتالها نیازمند عضویت و

•یکی از م ــواردی که بــرای دریــافــت خدمت از سایت

دریافت اطالعات کاربرانشان هستند .پس میبایست

ســایــت/ســرویــس یــا اپلیکیشن مرتبط در لیست

اینها موارد مهمی بود که دانستنشان برای کلیه کاربران

یــا ســرویــس ایــنــتــرنــتــی بــســیــار مــهــم اســــت ،اینکه
فیلترینگ کشور محل درخواست نباشد.
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برای شروع کار با آن سایت حتما عضو سایت شویم.

فضای مجازی الزم و حیاتی است.

حیطه کاربری آنالین

 .3حذف قفل از فایل PDF

در این قسمت سعی خواهم کرد تا با اشــاره به برخی

بــرای ایــن هــدف ،بــا جست وجــو در اینترنت خواهیم

اهــداف از پیش تعیین شده مقاله نزدیک کنیم .لیکن

همان کلمه عبور از فایلهای با توسعه  PDFرا انجام

مقولههای کــاربــردی و نسبتا جــذاب شما را بیشتر به
در اغلب موارد فقط به آدرس دسترسی اینترنتی با کمی
توضیحات مرتبط بسنده خواهد شد.

توانست بــه آدرس سایتهایی کــه کــار حــذف قفل یا
م ـیدهــنــد ،دس ــت پــیــدا کــنــیــد( .ب ــه ط ــور مــثــال سایت
)https://smallpdf.com/unlock-pdf

 .1باز کردن پیام رسانها

 .4دیدن فایلهای خروجی برنامه اتوکد ()AutoCAD

در ایــن بخش آدرس دسترسی به دو پیامرسان یکی

خیلی اوقات در سازمان اتفاق میافتد که شما با نرم افزاری

میتوانیم به محتوای مــورد نظرمان دسترسی داشته

در یک روز به شما فایلی از این نرم افزار به عنوان نقشه

خارجی و دیگری بومی را که در آنهــا به طــور آنالین
باشیم ارایه میکنیم:

تخصصی و خاص شبیه اتوکد سروکاری ندارید ولی شاید
و مرتبط با حیطه کاریتان بدهند و از شما نظر بخواهند

پیام رسان واتساپ و پیام رسان گپ .با این تفاوت که

یا اینکه مجبور به نمایش آن در جلسهای شوید .از طرفی

اپلیکیشن ایــن پیامرسان به دلیل همزمانی با نسخه

برای شما غیر ممکن است .در چنین شرایطی میتوانید

برای بازشدن پیام رسان واتساپ تحت وب میبایست

وب متصل به اینترنت باشد .ضمنا پیامرسان گپ برای
ســرویــس تحت وب خــود نــیــازی بــه نصب نسخه پایه

با توجه به اینکه شما نرم افــزار اتوکد را ندارید این کار
از باز کننده فایل خروجی در سایتهای آنالین استفاده
کنید .البته بعید است سایتهای خارجی ،زبان فارسی

انــدرویــدی یا  iOSن ــدارد( .آدرس دسترسی به ترتیب

موجود در فایل ما را پشتیبانی کنند( .به طور مثال سایت

 .2کنترل تجهیزات سخت افزاری در وبینارها

 .5ترجمه متون

در این بخش با یک جست و جوی ســاده در اینترنت

در اینترنت همه خواهند توانست با دادن متن به برخی

تجهیزات شناخته شده سیستم رایانه جهت شرکت در

برای خود دریافت و ذخیره کنند( .به طور مثال سایت

 https://web.whatsapp.comو )https://web.gap.im

خواهیم توانست بــه سایتهایی کــه خــدمــات کنترل
وبینار را ارایه میدهند پیدا و بسادگی آنها را کنترل و

تنظیم کنیم( .بطور مثال سایت )webcammictest.com

)https://www.dwgsee.com/online_viewer.html

سایتها ترجمه متن را ترجمه شــده در زبــان مقصد
)https://translate.google.com

 .6ذخیره صفحه وب به شکل PDF
گاهی اوقــات نیازمندیم صفحه وبی را که باز کردهایم
در رایانهمان به شکل فایل  PDFذخیره کنیم .برای این

کار کلماتی همچون  web2pdfرا جستوجو میکنیم.
صفحه مــورد اش ــاره نباید محیطی از پورتالی
باشد که نیازمند احراز هویت یا ورود عضو است.

شــایــان ذکــر اســت در سایتی کــه معرفی کــردم
قبل از ذخیره فایل میتوانید با انتخاب گزینه

( Previewپیش نمایش) خــروجــی را ببینید.
(برای نمونه آدرس )https://webtopdf.com
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 .7اطالع لحظه ای از پرواز هواپیماها

با تعیین شماره پرواز و محل جغرافیاییمان در این سایت

خواهیم توانست شماره پرواز هواپیماهایی که روی کشور
عزیزمان هم اکنون درحال پرواز هستند را ردیابی کرده و

فضای مجازی بر خالف نامی که دارد،
حقیقتا ًمجازی نیست،بلکه با توجه به
آثار آن یک دنیای حقیقی است.

اطالعات را در لحظه مشاهده کنیم( .سایت مورد نظر به آدرس
)https://www.radarbox.com

 .8ابزارهای مرتبط با PDF
شما میتوانید بیشتر کارهایی را که با یک فایل در قالب
 PDFداریــد ،از جمله تبدیل  Docبه  PDFو بالعکس،

ویرایش و چرخاندن و...را انجام دهید.

(به طور مثال سایت )https://www.ilovepdf.com
 .9تبدیل تصاویر به PNG

نتیجه گیری
کاربری رایانه و تجهیزات و علوم مرتبط با آن سطحبندی
مختلفی دارد که طبیعتا با آشنایی و احاطه بیشتر در

فضای مجازی ،تیجه بهتری عاید کاربر سیستم خواهد
شــد .مـیتــوان اینگونه جمع بندی کــرد کــه بسیاری از

شاید بایک جست وجوی ساده ونوشتن کلمه کلیدی همچون

فــرآیــنــدهــا و کــاربــردهــای م ــورد نــیــاز کــاربــر ســازمــانــی یا

برسیم لیکن اگر مد نظرمان ایجاد فایل  PNGهمراه

سریع و با کیفیتتر از حالت آفالین است.

« »JPG2PNGبه سایتی شبیه https://jpg2png.com

با حــذف بخشهایی از تصویر به منظور شفاف کردن
بخشهای دیگر از تصویر باشد با جست و جوی کلمه

کلیدی « »transparent imageبه نتایج بهتری خواهیم

رسید .آدرس مقابل شما را به خواستهتان خواهد رساند
https://www3.lunapic.com/
editor/?action=transparent

 .10پیدا کردن مسیر و نقشه اماکن وطول و عرض جغرافیایی

شخصی ،در اینترنت و فضای مجازی قابل دستیابی
بــه طــور مــثــال ب ــرای بــازکــردن یــک فــایــل ناشناخته در

رایانهمان با یک جستوجوی ساده ،خواهیم توانست

فهرستی از نرمافزارهای نصبی یا ابزارهای آنالینی را
پیدا کنیم که بتواند فایل ما را باز کند.

پیشنهاد
طبق تجربه به دست آمده در سالها کار با رایانه و فضای
مجازی پیشنهاد ما افزایش شناخت و توانمندی فناورانه

بــا جست وجــوی آدرس مــورد نظرتان بــه زبــان فارسی

در حیطه فضای مجازی و اینترنت است.

ط ــول و ع ــرض جــغــرافــیــایــی نــقــاط را بــه شــکــل آنــایــن

فــنــاوری اطــاعــات و ارتباطات و زیــر شاخههای آن ،به

ســای ـتهــای مــســیــریــاب وطــنــی بــه شــمــا مسیر و حتی

نــمــایــش مــیده ــن ــد( .بـ ــه طـ ــور مــثــال جــســت وجـ ــو در
)https://neshan.org/maps

منابع

•سایت ویکیپدیا ،دانشنامه آزاد
•سایت سواد رسانه

•farsi.khamenei.ir

سالس یوسوم  /پاییز  / 1401شمار ه 114

50

طبیعتا هیچ ارتقایی در عملکرد و شناخت در حیطه
آسانی میسر نخواهد شد و مستلزم صرف وقت ،هزینه،
آموزش و پشتکار و همچنین استقامت است.

