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آنچه اینترنت از معرض شما دور نگاه میدارد
زهرا زندهبودی

مهمترین رویداد فناوری اطالعات دنیا
نمایشگاه 2015 CES
مهمترین رویداد فناوری دنیا در این هفته ،برپایی نمایشــگاه
 2015 CESبود که در آن شاهد رونمایی از محصوالت و جذاب
و نابی بودیم که میتوانند زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهند .از
اخبار داغ رونمایی از گوشــیهای تلفن همراه که بگذریم ،اینطور
بهنظر میرسد که تولیدکنندگان بزرگ شرکتکننده در CES
امسال بیشــترین تمرکز خود را روی اینترنت اشیا ،خودروهای
هوشمند و گجتهای پوشیدنی حوزه سالمت و تناسب اندام قرار
دادهاند.در ادامه سعی میشود تا برخی از محصوالت این حوزهها
معرفی شوند .الزم به ذکر است که در این مجال کوتاه فقط برخی
ازصدهامحصولمعرفیشدهدرایننمایشگاهکهخالقانهتربهنظر
میرسند،معرفیمیشوند.
امسال در  CESهمچون سالهای گذشته گجتهای متنوع
بسیاری رونمایی شد اما تمرکز شرکتهای بزرگ روی دو مبحث
اساسی بود .اول اینترنت اشیا که تولیدکنندگانی مانند سامسونگ
و الجی روی آن تمرکز ویژهای داشتند و مورد دوم نیز خودروهای
هوشــمند که نه تنها خودروسازان بهشدت روی آن کار میکنند
بلکه کمپانیهای فعال در حوزه فناوری نظیر سونی ،سامسونگ،
پاناسونیک و شارپ نیز تالش میکنند تا بخشی از این بازار در حال
شکلگیریراتحتکنترلخودبگیرند.
پس از ســلطنت چندین ساله گوشیهای هوشمند در دنیای
فناوری بهنظر میرســد اکنون وقت آن رسیده است تا با اینترنت
اشیا ،مدیریت خانه و زندگی خود را نیز هوشمند کنیم .در اینترنت
اشیا،شرکتهاتالشمیکنندتابسترخاصیراتوسعهدهندکهدر
آن لوازم خانگی مانند یخچال ،ماشین لباسشویی ،اجاق گاز و غیره
در یک شــبکه قرار گرفته و به یکدیگر متصل شوند .به این ترتیب
نهتنها این لوازم با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و میتوانند روی
کار دیگری تاثیرگذار باشند بلکه کنترل آنها از طریق تلفن همراه
یا ابزارهای دیگر نیز به آسانی میسر میشود.
ایده روشنایی هوشمند منزل ابتکار جدیدی نیست اما شرکت
میسفیت با ارائه المپ کممصرف شــصت ولتی در این نمایشگاه
سعی در کنترل روشنایی منزل با توجه به وضعیت جسمانی شما
دارد .این المپ که با وایفای به دســتبند ســامت شما متصل
میشودباتوجهبهوضعیتشماوشرایطروزوشبتغییررنگدهد
و شرایط نوری مناسبی را برای شما بهوجود آورد.

کمپانی  Parrotکه در زمینه توسعه ابزارهای هوشمند برای
باغبانیخانگیفعالیتمیکند،محصولکوچکیراارائهکردهاست
که قابلیت سنجش رطوبت خاک ،سنجش غنای آن ،سنجش دما،
اندازهگیری نور و ...را دارد .همچنین به کمک یک بطری دو لیتری
میتواند تا سه هفته ،بهطور خودکار به گیاهان آب بدهد .این ابزار
بر اســاس پایگاه دادهای که  8هزار گیاه مختلف را شامل میشود،
مقدار آب مناسب برای گیاه را تشخیص میدهد و در صورتی که به
آب یا کود بیشتری نیاز باشد ،اپلیکیشن مخصوص آن این موضوع
را اعالم میکند .اگر این محصوالت کوچک خانگی ،شما را راضی
نمیکند بهتر است سری به صنعت خودرو بزنیم .در این نمایشگاه
شــرکت بنز و آئــودی در خودروهای خود از سیســتم رانندگی
هوشمندی رونمایی کردند که در آن مفهوم راننده بازتعریف شده
است .دیگر نیاز نیست شما همه مســوولیت رانندگی را برعهده
بگیرید بلکه فقط این سیستم را همراهی میکنید .در صورتی که
خودرو به یک مکان شــلوغ که قادر به مدیریت آن نیست نزدیک
شود ،ماشین متوجه این موضوع میشود و راننده را آگاه میکند تا
کنترل خودرو را به دست بگیرد .این محصول هم جالب نبود؟ پس
بهتر است نگاهی به دستاورد نرمافزاری بیامدبلیو داشته باشیم.
شــرکت بیامدبلیو با خودروی  ،I3خود را با دو قابلیت جدید وارد
نمایشگاه  CESکردهاست .نخست سیستم هوشمند پیشگیری
از تصادف که با شناســایی وضعیت اطراف خودرو ،از برخورد آن با
هرگونه مانع ممانعت به عمل میآورد .قابلیت دیگر امکان پارک
خودکار خودرو پس از دریافت دستور پارک از طریق گلکسی گیر
 Sاست .با استفاده از این قابلیت خودرو بدون حضور راننده و نیاز به
انجام تنظیمات خاص ،در محل مناسب پارک میشود.
در دنیایی که ســبک جدید زندگی انســانها که نشســتن
طوالنیمدت را اجتنابناپذیر میکند ،انواع بیماریهای ناشــی
از کمتحرکی گریبانگیر افراد میشــود .اینجاست که تکنولوژی
ســعی در حل این مشــکل دارد .امســال در حوزه سالمت نیز
نمایشگاه  CESشــاهد محصوالت جالب و خالق زیادی بود .از
کمربند هوشــمند  Beltyکه ســعی در فعال نگاه داشتن شما
دارد تا کفی کفش  200دالری  Digitsoleکه در زمســتان پای
شــما را گرم و وضعیت تحرک شما را پایش میکند .اگر بخواهیم
فقط به صورت تیتروار به برخی از مهمترین محصوالت پوشیدنی
حوزه سالمت اشاره کنیم ،میتوانیم انواع ساعتهای هوشمند با
قابلیتپایشوضعیتسالمتی،تیشرتهایهوشمندکهقابلیت
ارسال وضعیت سالمتی شما به تلفن هوشمند را دارند ،کفشهای
هوشمند کهحتی برای گامهای شما برنامهریزی میکنند ،چسب
زخمی که وضعیت سالمت شما را کنترل میکند و حتی جوراب
هوشــمند که ســرعت و نحوه قدم زدن یا دویدن شما را زیر نظر
میگیرد و بهعنوان یک مربی شــما را در ورزش یاری میرساند،
نام برد.

تا همین چند سال قبل ،از هر کجای دنیا که به
اینترنت وصل شده و در موتور جستجوگر گوگل
موضوعی را جســتجو میکردیــد ،نتیجههایی
کــه در اختیارتان قرار میداد ،یکســان بود .اما
حاال دو کاربــر از دو نقطــه جغرافیایی مختلف
جهان ،اگر موضوع یکســانی را جســتجو کنند
با نتیجههایــی گاه بهطورکامل متفاوت روبهرو
میشوند.
فقط تاثیر مکان جفرافیایی سبب بروز چنین
نتیجه متفاوتی نمیشود ،گاه حتی زمانی که دو
کاربــر از نقطه جغرافیایی یکســان یک موضوع
مشابه و یکسان را جســتجو میکنند با نتایج تا
حدی متفاوت مواجه میشوند.
امــروز جســتجوگرهایی مثل گــوگل بنا به
ســابقه وبگردی کاربران و تخمین ســلیقه او،
نتایجی را که فکر میکنند دلخواه کاربر باشــد،
در اختیار او میگذارند .از زمانیکه شــبکههای
اجتماعی پا گرفته و رونــق یافتهاند ،وضعیت از
این هم پیچیدهتر شده است.
برخــی از ابــزار و افزونههــای شــبکههای
اجتماعــی و ســایتهای وب اینترنت را هر چه
بیشتر «کاربر محور» کرده و وبگردی هر کس
را بنا به ســلیقهای که از کاربــر تخمین زدهاند
هدایت میکند .شــرکتهای بزرگ اینترنتی و
شــبکههای اجتماعی محبــوب ،هدف از چنین
اقدامی را ،آســانتر کردن روند دسترســی به
عالقهمندیهای کاربــران میدانند .اما آیا این
تنها روی سکه است؟
گــوگل از ســال  2005نتایــج خــود را با
اســتفاده از مکان شــما و ســایتهایی که شما
در زمان ورودتان و اکانت گوگل خود جســتجو
کردهاید ،فیلتــر کرده تا نتایج دلخواه شــما به
نمایش درآید .اما در دســامبر  2009پای خود
را از ایــن هم فراتر نهاد و بر اســاس کوکیهای
مرورگر شما از سایتهایی که مشاهده کردهاید،
نتایج را شخصیسازی میکند و این یعنی زمانی
که شما الگین نیســتید .هماکنون نیز گوگل از
لیســت مخاطبان شــما در جیمیل و محتویاتی
که توســط آنها ایجاد شده استفاده میکند .این
شخصیسازیها سبب شــده است که برخی از
فعاالن سیاســی آمریکا را نگران کند؛ چرا که به
گفته آنها اینترنت در حال تبدیل شدن به حلقه
بیپایان شماست.
الی پاریســر ،نویســنده کتــاب «فیلترینگ
حبابی :آنچه اینترنت از معرض چشــم شــما
دور نگاه مــیدارد» ،ادعا میکند که اجازه دادن
به اینکه آنچه قبال جســتجو کردهاید مشــخص
کننده آنچه در آینده میبینید ،باشــد ســبب
میشــود تا گوگل ،تاریخچه وبی را خلق کند که
شــما محکوم به تکرار آن هستید .او معتقد است
که اینکار گوگل ،خالقیت و کنجکاوی را از بین
میبرد و این شخصیسازی جستجوها ،شما را از
رســیدن اتفاقی به ایده مخالف شما با آنچه قبال
دیدهاید ،بازمیدارد.
افراد کمی متوجه یادداشــتی شدهاند که در
بالگ گوگل در  4دســامبر  2009ظاهر شــد.
در این یادداشــت اینگونه آمده بــود که از این
پس گوگل از  57ســیگنال و نشــانه اســتفاده
میکند تا حدسهایی در مورد اینکه شــما چه
کسی هســتید و به چه ســایتهایی عالقمهند
هســتید ،بزند .این سیگنالها شامل اینکه شما

از کجا وارد شــدهاید ،ازچه مرورگری اســتفاده
میکنید ،چه جســتجوهایی انجــام دادهاید و
امثال آن میباشــد .حتی اگر از حساب کاربری
خود خارج شــده باشید ،گوگل نتایج جستجوی
خود را شخصیســازی کرده و به شــما نتایجی
را که حدس میزند شــما با احتمال باال بر روی
آن کلیک خواهید کرد را نشــان میدهد .خیلی
از مــا فکر میکنیــم وقتی کلمــهای در گوگل
جستجو میکنیم ،همه نتایج یکسانی میبینیم.
ایــن تصور پیش از این تصور درســتی بود اما از
دسامبر 2009به بعد دیگر درست نیست.
زمانــی کــه اینترنت آغــاز بــه کار کرد ،در
ذهن همه ،اینترنت وســیلهای برای گســترش
دموکراســی در جهان ،متصل کردن افراد به هم
و وسیلهای برای دسترسی به اطالعات و کنترل
آن بود .الزمه دموکراســی ،دیــدن هرچیزی از
نقطهنظــر دیگران اســت و همچنیــن تکیه بر
ِ
اینترنت
حقایق مشترک و عمومی .ولی در عصر
کاربرمحــور به جای آن مــا در دنیاهای موازی
ولی جدا از هم قرار گرفتهایم.
درحــال حاضر رقابت بر ســر دســتیابی به
اطالعات بیشــتر در مورد شــما بین غولهای
اینترنتــی نظیــر گــوگل ،فیســبوک ،اپــل و
مایکروسافت شروع شده اســت .هرچند که در
این میان گوگل و فیسبوک سرویسهای مجانی
بســیار کارآمدی در اختیار ما قرار میدهند ولی
در مقابل اطالعات مــا را جمعآوری کرده و این
اطالعات را برای خود تبدیــل به پول میکنند.
تاکنون فقــط گوگل این قول را داده اســت که
اطالعــات را تنها برای خــودش نگه میدارد اما
سایتها و اپلیکیشــنهای دیگر هیچ تضمینی
در ایــن زمینه به ما ندادهانــد .باید بدانید که در
پشــت پرده صفحاتی که شما مشاهده میکنید،
یک بازار بســیار بزرگ بــرای اطالعات در مورد
شــما و آنچه انجــام میدهید ،درحال رشــد و
گسترش است.
نگاهی گــذرا به شناســههای کاربــران در

مدیریت پسورد با نرمافزار
Sticky password
اگر بــرای مدیریــت پســوردهایتان بــه مرورگرتان
تکیــه و اعتماد کردهایــد و اگر هنوز برای ذخیرهســازی
پســوردهایتان از روشهای قدیمی نظیر ذخیرهســازی
درون فایلهای متنی اســتفاده میکنیــد ،باید بدانید که
شــما لطف بزرگی در حــق هکرها و دزدهــا میکنید! در
دنیای خطرناک اینترنت باید برای ذخیرهســازی هرگونه
اطالعاتی از نرمافزارهای امن و کدگذاریشــده اســتفاده
کنیــد ،Sticky Password .نرمافــزاری عالــی برای
مدیریت پسوردها و ایجاد پســوردهای دشوار و محافظت
از پســوردهای شما است .با اســتفاده از این نرمافزار دیگر
مشــکلی در مدیریت پســوردهایتان نخواهید داشت ،چرا
که کافی اســت یک پســورد را به خاطر بســپارید و بقیه
پســوردهایتان را بر دوش نرمافزار قــرار دهید و از امنیت
آنها مطمئن باشید .فقط کافیست یک پسورد را به خاطر
بســپارید و آن پســورد نیز  Master Passwordخود
نرمافزار خواهــد بود که برای ورود بــه نرمافزار آن را نیاز
خواهید داشــت .باقی پســوردها از پســورد وبسایتها
گرفته تا حســابهای مالی و… توســط نرم افزار ذخیره
خواهند شــد و شــما میتوانید قابلیت پر شدن اتوماتیک
فرمها را فعال کنیــد .تا زمانی کــه میخواهید فرم ورود
وبسایتی را پر کنید ،نرمافزار  Sticky Passwordآن

صفحات اجتماعــی نظیر فیســبوک و توییتر،
حجم باالی تبلیغات را بهوضوح نشــان میدهد.
بســیاری از این تبلیغــات ،نزدیک به ســلیقه
کاربر معرفی و در معــرض دید او قرار میگیرد.
شــرکتهای بــزرگ اینترنتــی و شــبکههای
اجتماعی بزرگ از فیلترینگ هوشــمندانه برای
هر چه بیشــتر عرضهکردن تبلیغــات و ترغیب
کاربر به خرید محصوالتی که به ســلیقه و عالیق
او نزدیک است ،بهرهمند میشوند .بهعنوان یک
اســتراتژی ،فرمولهای این غولهای اینترنتی
خیلی ساده اســت .هر چه اطالعاتی که آنها در

الی پاریسر ،نویسند ه کتاب
«فیلترینگ حبابی :آنچه
اینترنت از معرض چشم شما
دور نگاه میدارد» ،ادعا میکند
که اجازه دادن به اینکه آنچه
قبال جستجو کردهاید مشخص
کننده آنچه در آینده میبینید،
باشد سبب میشود تا گوگل،
تاریخچه وبی را خلق کند
که شما محکوم به تکرار آن
هستید.
اختیار دارند ،شخصیتر و مرتبطتر با فرد باشد،
را آنهــا میتوانند تبلیغات بیشــتری به فروش
برســانند و بنابراین شــما با احتمال بیشــتری
به خریــد محصوالتی که آنهــا عرضه میکنند،
بپردازید.
الــی پاریمر ایــن فیلترینگ هوشــمندانه را
«فیلترینگ حبابی» مینامد .به گفته او هرچند
ایــن نوع ارائه محصــوالت و نتایج وبگردی در
کوتاهمدت به کاربر ،ممکن اســت مطابق میل او

ترفند

فرم را پرمیکند تا به سرعت وارد سایت شوید.بدینترتیب
شــما میتوانید از پســوردهای امن و دشــوار ،و پسوردی
مجزا برای هر حساب کاربری استفاده کنید چرا که نیازی
به حفظ کــردن همه آنها و مشــکلی در پرکــردن فرمها
نیز نخواهید داشــت .این نرمافــزار را میتوانید به صورت
رایــگان از ســایت www. stickypassword.com
دانلود کنید.

باشد و وبگردی را تسهیل کند اما در درازمدت
کاربران را از وقایع ،تحــوالت و اتفاقهای دیگر
اینترنت کــه نزدیک به عالیق او نیســت ،جدا
کرده و سلیقه مخاطب را گسترش نمیدهد.
شاید فیســبوک بیشتر از هر شبکه اجتماعی
دیگــر سرشــار از تبلیغات باشد.کارشناســان
میگویند که شــیوه فیلترینگ حبابی فیسبوک
بــر مبنای محتوایی اســت که هــر کاربر الیک
میکند .فیســبوک بنا به این الیکها تبلیغاتی
را کــه احتماال باب میل کاربــر خواهد بود به او
ارائه میدهد .کارشناســان میگویند این شیوه
خیلی سهلانگارانه است؛ چرا که کاربران بیشتر
مطالبی را که ماهیت طنز دارند یا عکسهایی را
که به نظر جالب میآیند ،الیک میکنند اما این
به آن معنی نیســت که برای مثال اخبار مربوط
به کشــتار در کشــورهای دیکتاتــور عربی در
خاورمیانه و یا بحــران اقتصادی و اعتراضها در
کشــورهای غربی برای آنها مهم نیست.کاربران
از دکمه الیک برای اخبــار تلخ و دردناک کمتر
اســتفاده میکنند؛ چرا که ایــن الیک در خود،
نوعی تایید و ابراز خرسندی دارد که معطوف به
اخبار کشتار و خونریزی و دیکتاتوری نیست اما
چیزی از اهمیت
ایــن اخبار و عالقه کاربر بــه پیگیری چنین
خبرهایی کم نمیکند .حال فیسبوک بر مبنای
همین الیکهایی که بهدرستی تصویر صحیحی
از سلیقه کاربر ارائه نمیکند ،محتوا را دستچین
کرده و در معرض دید کاربر قرار میدهد.
شاید این درست باشد که ما همیشه تا حدی
به دنبال رســانه و اطالعاتی هستیم که منطبق
با عالیق ماســت امــا فیلترینــگ حبابی دارای
سه مشخصه اســت که پیش از این با آن درگیر
نبودهایم .مشــخصه اول این اســت که شما در
حباب خود تنها هســتید .یک کانال خبری که
دارای دید محدودی اســت ،دارای بینندههای
خاص خود نیز اســت و شــما تنهــا بیننده آن
نخواهیــد بــود امــا در دورهای کــه اطالعات

 IPچیست؟
نشــانی پروتــکل اینترنــت (Internet Protocol
 )Addressیا به اختصار نشــانی آیپی (،)IP Address
شــمارهاي اســت که به هــر کامپيوتر متصل بــه اينترنت
اختصاص داده ميشــود تا بتــوان به کمک آن شــماره به
کامپیوتر مربوطه دسترسي داشت و با آن به تبادل اطالعات
پرداخــت .اين عدد بــراي کامپيوترهايي که حالت ســرور
دارند ،عددي ثابت و براي ديگران معموال عددي متغير است
و در هر بار وصل شدن به اينترنت ،اين شماره عوض ميشود.
يعني هر بار که شما با  ISPسرویسدهنده خود به اينترنت
وصل ميشويد ،عددي جديد به شــما نسبت داده ميشود.
يك آدرس  IPچيزي مثل اين است:
.xxx.xxx.xxx.xxx
هــر  xxxمیتواند عددی بین  0تا  255را به خود بگیرد.
شــما وقتی در نــوار آدرس مرورگر خود ســایت www.
 google.comرا تایــپ میکنیــد ،کامپیوتر شــما این
اطالعات را به ســرورهای مرکزی میفرســتد و شماره IP
کامپیوتر گوگل را بدســت میآورد ،سپس به آن شماره IP
بستهایی را ارسال و درخواست اتصال میکند و سایت گوگل
با بررســی مجاز بودن یا نبودن این درخواست به شما اجازه
اتصال میدهد.
در واقع اگر مــا در دنیای اینترنت هر کامپیوتر را به منزله

مشــترک ،پایه و اســاس تجربههای مشــترک
اســت ،فیلترینگ حبابی مانند یک نیروی گریز
از مرکــز عمــل میکند که مــا را از هم دور نگه
میدارد .مشــخصه دوم این است که فیلترینگ
حبابی مخفی است .وقتی شما یک شبکه خبری
تماشا میکنید ،میدانید که گستره محدودی از
خبرها را خواهید شــنید ولی کاربران نمیدانند
چگونــه نتایجی کــه بعد از جســتجو در گوگل
در صفحــه کامپیوترهای خود ردیف میشــوند
با کاربــر دیگر متفاوت اســت .گوگل به شــما
نمیگوید که در مورد شما چگونه فکر میکند و
چرا و بر چه اساســی این نتایج را به شما نمایش
میدهد .شــما نمیدانید که آیا پیشفرضهای
گوگل در مورد شما درست است یا نه .از آنجا که
شما معیارهایی که بر اساس آنها اطالعات برای
شما فیلتر میشــوند را انتخاب نکردهاید خیلی
راحت ممکن اســت فکر کنید که اطالعاتی که
از طریق حباب خــود دریافت میکنید بیطرف
اســت ولی در حقیقت اینگونه نیست .مشخصه
سوم این است که شــما با انتخاب خود وارد این
حباب نمیشوید.
از آنجا که این نوع فیلترینگ منبع سوددهی
برای وبسایتها هســتند و روزبهروز اجتناب
کردن از آنها سخت و سختتر میشود اما دلیل
خوبی برای محبوبیت و رواج این فیلترینگهای
حبابــی وجود دارد .شــاید جالب باشــد بدانید
تمام صحبتهای انسانها از ابتدا تا سال 2003
ضبط میشــد و در حدود پنجمیلیون گیگابایت
حافظه را اشــغال میکرد و حاال ما روزانه چنین
حجمی از اطالعات را تولید میکنیم .اســتخراج
دانش مفید از این حجم اطالعات بســیار سخت
و زمانگیر است .بههمین خاطر وقتی فیلترهای
شخصیســازی ارائه شــدند ،از انها اســتقبال
شــد.در نظریــه این فیلترهــا به مــا در یافتن
اطالعــات موردنیاز خود کمــک میکند .برای
مثال ،ســایت نتفلیکس به شما کمک میکند
که فیلم مورد عالقه خــود را در میان انبوهی از
فیلمها پیدا کنید.
اســتفاده از ایــن فیلترهــا یــک دنیــای
شخصیسازیشده را به ما ارائه میکند .دنیایی
پر از آدمها و ایدههایی که مورد عالقه هســتند.
دنیایی که اگــر نخواهیــم در زمینهای خبری
را بشــنویم ،نخواهیم شــنید .اگر بخواهیم در
مورد یک هنرپیشــه اطالعات داشته باشیم این
اطالعات برای ما فراهم خواهد شــد و رسانهها
انعکاس کاملی از عالیق ما هستند.
امــا زندگی درچنیــن دنیایی بــدون هزینه
هم نخواهد بــود .با شخصیســازی همه چیز،
مــا جنبههای دیگــری از اینترنت را از دســت
میدهیم .هزینــهای که برای ایــن فیلترینگ
حبابــی میدهیــم هم شــخصی اســت و هم
فرهنگی .کارشناســان ابراز نگرانی میکنند که
گسترش این روند ،سلیقه کاربران را محدود نگه
داشته و لذت کشف یک وبسایت ،ایده یا مقاله
تازه که ممکن اســت ،دریچه تازهای برای کاربر
باشــد را از بین میبرد .برخی دیگــر از این هم
فراتر میرونــد و میگویند ادامــه این روند در
اینترنت مردم را عــادت میدهد که تنها چیزی
که دوســت دارند ببینند ،بخوانند ،بشــنوند و
این به فرهنگ و روحیه تنوع طلب آنها آســیب
میرساند.

واژهنامه

یک خانه بدانیم که هر خانه دارای یک پالک مشخص باشد،
 IPحکــم پالک آن خانــه را دارد و وقتی شــما میخواهید
ســایت گوگل را ببینید ،مثل این است که د ِر خانه گوگل را
زدهاید و درخواســت ورود و دیدن دارید و گوگل در صورتی
که تمایل داشته باشد شما را به خانهاش راه میدهد.
برای تشــخیص  IPکامپیوتــر خود کافیســت عبارت
«  »my ipرا در گوگل جستجو کنید.

