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ساخت شیر آب شیشه ای
با خاصیت ضد گرد و غبار

...

اخبارداخلی
سقوط ۱۲پلهایایراندرردهبندیجهانی
سرعتاینترنت

داده های مربوط به  ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند
حاکی از سقوط  ۱۲پله ای سرعت اینترنت ایران نسبت به
سالگذشتهاستبهگزارشدیجیاتو؛براساستحقیقاتبین
المللیجدیددربارهپهنایباندکشورهایاروپاییوآمریکایی
شمالی از اینترنت بسیار با کیفیتی بهره می برند ،در حالی
که اوضاع برای کاربران در دیگر نقاط جهان چندان مناسب
نیست .بر اساس این مطالعه که بر پایه  ۱۶۳میلیون تست
سرعتاینترنتدر ۲۰۰کشورجهانصورتگرفته،متوسط
پهنای باند در جهان با افزایش  ۲۳درصدی به  9.1میلیون
بیت در ثانیه رسیده در حالی که این میزان در سال قبل7.4
میلیون بیت در ثانیه بوده است.بر این اساس سنگاپور با
میانگین سرعت دانلود  ۶۰مگابیت در ثانیه در صدر جدول
قرار گرفته و پس از آن کشورهای سوئد و دانمارک به ترتیب
با سرعت دانلود  ۴۶و  ۴۴مگابیت در ثانیه قرار گرفته اند.
همان طور که گفتیم اوضاع برای دیگر نقاط جهان از جمله
خاورمیانه چندان خوشایند نیست ،بــرای مثال سرعت
اینترنت ایران با میانگین  2.2مگابیت در ثانیه و سقوط ۱۲
پله ای نسبت به سال گذشته جایگاهی بهتر از ( ۱۴۵بین
 200کشور) رابهدستنیاوردهاست.دراینمنطقه ترکیهبا
سرعتدانلود 4.9مگابیتدرثانیهوبهرغمافتهشتپلهای
بهعنوانبهترینکشورخاورمیانهدرردهنودویکمقرارگرفته
وپسازآنامارات،عمانوعربستانقراردارند.

تبادلمحتوایداخلیدرشبکهملی
اطالعاتافزایشیافت
وزیر ارتباطات گفت :میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل
شبکه ملی اطالعات ( ) IXPدر یک ماه اخیر افزایش یافت.به
گزارش مهر،محمدجوادآذریجهرمیدراینستاگرامنوشت:
میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل شبکه ملی اطالعات
در یک ماه اخیر از  ۳۰۳گیگابیت بر ثانیه به  ۴۳۱گیگابیت
رسیدهاست.ویتوضیحداد:بیشینهمصرفمحتوایاینترنت
(حداکثر مصرف) در این شبکه 431.78گیگابیت برثانیه و
مصرففعلینیز 93.55گیگابیتبرثانیهگزارششدهاست.
ایندرحالیاستکهظرفیتمرکزتبادلشبکهملیاطالعات
() IXPحدوددوهزارو ۴۰۰گیگابیتبرثانیهاست.

راهاندازیخطتولیددارویتزریقی ترمیمو
بازسازیاعصاب(نوروبیون)
حاجیان-خطتولیددارویتزریقی ترمیموبازسازیاعصاب
(نوروبیون) روز گذشته با حضور رئیس و جمعی از مدیران
سازمان غذا و داروی سازمان غذا ودارو   راه انــدازی شد .
خط تولید پیشرفته و به روز آمپول نوربیون با ظرفیت تولید
 200هزار آمپول در هر شیفت کار خود را آغاز کرده است
.نوروبیون ترکیبی از سه ویتامین گروه ب ،شامل ب  ،۱ب۶
و ب  ۱۲است که هر یک در فرایند حمایت ،ترمیم و بازسازی
اعصابنقشبسیارمهمیایفامیکنند؛ازاینرومیتوانددر
کاهشسریعتردردهابهویژهدردهایکمر،تسریعبازسازی
اعصابآسیبدیده،درمانحمایتیبیمارانمبتالبهانواعپلی
نوروپاتیهامثلافراددیابتی ،اثراتسودمندیایفامیکند.
رئیسسازمانغذاوداروومعاونوزیربهداشتدرآیین افتتاح
این خط تولید گفت :سازمان غذا و دارو از صنایع دارویی در
زمینهتهیهوتولیدمواداولیه حمایتمیکند.ویبابیاناین
که تولیدداروهایفناورانهموجبمیشودکهدرآیندهسختی
های کمتری در حوزه دارو داشته باشیم ،افزود :باید نگاه به
داخل داشته باشیم و از توانمندی های تکنولوژیک و نیروی
انسانیداخلیاستفادهکنیم.ویگفت:پیشبینیهایالزم
برای تامین داروهای کشور انجام شده و بانک مرکزی 5/3
میلیارددالرارزبرایتامینمواداولیهدارودرنظرگرفتهاست.
همچنین قول هایی به سازمان غذا و دارو داده شده است که
حدوددومیلیارددالربهبخشدارو تزریقشود.

طرحهایکالنفناوریعمالمتوقفشدهاست
یــک مــجــری ط ــرح کــان
ملی با بیان این که طرح
های کالن فناوری عمال
مــتــوقــف شــــده اســــت با
ط ــرح پیشنهادی بــرای
اجرای این طرح ها افزود:
ضـــروری اســت کــه بــرای
یــک ط ــرح ک ــان بــودجــه
بندی مرحله هــای آینده
پــروژه مشخص شود تا به
مرحله اجــرایــی برسند.
دکتر گئورک قره پتیان مجری طرح کالن ملی « شبکه
هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه » به مهر گفت:
طرح های کالن ملی در شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری «عتف» عمال مدتی است که متوقف شده و ما طی
سال گذشته مشاهده کردیم که تغییر و تحول خاصی

زهرا حاجیان  -حدود 12روز پیش ؛ آشفتگی و التهاب در
بازارموبایل و افزایش بی ضابطه قیمت گوشی تلفن همراه
که عمدتا به دلیل افزایش قیمت ارزو سودجویی برخی
وارد کنندگان موبایل ایجاد شده بود ،موجی از اعتراضات
را از سوی فعاالن بازارگوشی تلفن همراه و همچنین مردم
به دنبال داشت .اعتراضها به حدی بودکه پای وزیرهم به
بازار موبایل باز شد تا از نزدیک وضعیت ایجاد شده را رصد
کند  .وزیر ارتباطات همچنین برای ایجاد شفاف سازی
در این حوزه  ،دست به انتشار فهرستی از واردکنندگانی
زد که با ارز  4200تومانی اقدام به واردات گوشی تلفن
همراه کرده بودند .فهرستی که از تخلفات گسترده در
زمینه فروش گوشیهای واردشده با دالر  4200تومانی
پرده برداشت  .به طوری که جهرمی پس از انتشار این
فهرست اعالم کرد  :گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن
همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با
استفاده از ارز دولتی  4200تومانی گوشی وارد کرده
اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه
می کنند .در واقع بر اساس فهرست منتشر شده از سوی
جهرمی  ،حدود ۲۲۰میلیون یورو ارز به واردات انواع تلفن
همراه اختصاص پیدا کرده بود در حالی که فقط حدود
 ۷۵میلیون یوروی آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار
شده است  .در همان مقطع رئیس اتحادیه دستگاههای
مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی با اعالم این که همه
برندهای موبایل موجود در بــازار از ارز دولتی ۴۲۰۰
تومانی استفاده کرده اند ،تاکید کرد که گوشی های
موبایل موجود در بازار نباید مشمول افزایش قیمت شوند .

انجام نشده است.قره پتیان
با بیان این که مشکالت طرح
های کالن مربوط به مسائل
مــالــی و بــودجــه ای اســت،
افزود :بهره بردار این طرح
پژوهشی وزارت نیرو بوده
که به صــورت کتبی متعهد
شده است نیمی از بار مالی
را به عهده بگیرد تا طرح در
صـــورت امــکــان بــه صــورت
عملی اجرایی شــود.وی با
بیان راهکاری برای اجــرای طرح های کالن ملی در
شــورای عالی عتف خاطر نشان کــرد :ضــروری است
بودجه بندی مرحله های آینده طرح های کالن مشخص
شود تا به نتیجه برسند؛ اگر این رویه پیش گرفته شود
طرح ها به راحتی به مرحله اجرایی می رسند.

وزیــر ارتباطات و فناوری
اط ــاع ــات گــفــت :شبکه
هـــای اجــتــمــاعــی بــنــا بر
ظرفیت و توانی که داشته
و رجوعی که مردم به آن ها
کردهاند ،رشد خوبی را به
نوع خودشان داشتند اما
اعتماد عمومی بیشتر با
گذشت زمــان حاصل می
شــود.بــه گـــزارش باشگاه
خبرنگاران ؛ محمد جواد
آذری جهرمی با بیان این که امیدواریم گذشت زمان
باعث ایجاد اعتماد عمومی بــرای استفاده از شبکه
های داخلی شود ،اظهار کرد :دالیل استقبال نکردن
مــردم از شبکه هــای داخلی به ظرفیت هــای فنی باز
میگردد که با افزایش کارایی می توان اعتماد را به مردم

بازگرداند.وی با اشــاره به
این که شبکه های داخلی
کمتر مــورد استقبال قرار
گرفتهاند ،گــزاره درستی
نیست ،افــزود :ایــن شبکه
ها بنا بر ظرفیت و توانی که
داشته و رجوعی که مردم به
آن ها کردهاند ،رشد خوبی
را به نوع خودشان داشتند
اما اعتماد عمومی بیشتر
با گذشت زمان حاصل می
شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد :اگر
انتظار داشته باشیم یک پیام رسان داخلی در مرحله اول
خود با پیام رسانی که سال های زیادی در حال فعالیت
است ،همان قابلیت ها را داشته باشد ،این انتظار دقیقی
از این شبکه های داخلی نیست.

این وضعیت  ،تنها ظرف چند روز ؛ نابه سامانی گسترده ای
را در بازار موبایل ایجاد کرد به طوری که به رغم افزایش بی
ضابطه قیمت ها  ،برخی برند های گوشی نیز نایاب شدند.
در کنار این موارد به کارگیری ترفند ها و شگردهای متعدد
از سوی سودجویان این بازار  ،هر روز به افزایش این نا به
سامانی ها دامن می زد و بر سردرگمی مردم می افزود .
به هر ترتیب در پی وضعیت ایجاد شده در بازار موبایل
 ،محمدجواد آذری جهرمی قول داد که با پیگیری ها
واقدامات انجام شده  ،طی  ۱۰روز آینده بازار به تعادل
خواهد رسید  .اکنون موعد اعــام شــده از ســوی وزیر
ارتباطات در حالی به سر رسیده است که شواهد و بررسی
ها نشان می دهد این بازار نه تنها به تعادل نرسیده ،بلکه
بر نابه سامانی های آن نیز افزوده شده است .
▪شیوع روشهای جدید کالهبرداری در بازار موبایل

سایت زومیت درهمین زمینه می نویسد  :پس از انتشار
فهرست واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی
و مشخص شدن موضوع فروش گوشی با ارز آزاد ،سازمان
تعزیراتبهموضوعورودواقدامبهبازرسیهمهشرکتهای
واردکننده کرد .در همین حین برخی شرکتها اقدام به
عرض ه گوشی با ارز  ۴۲۰۰تومانی در بازار کردند؛ اما نه به
شکل واقعی و از راه درست ،بلکه این فرایند بیشتر جنبه
نمایشی داشت؛ این شرکتها که در بازار فروشگاههای
متعددی دارنــد ،اعــام کردند که گوشی با نــرخ دولتی
عرضهمیکنند،بنابراینمردمجلویاینفروشگاههاصف
میکشندتاگوشیهایمدنظرشانراکهالبتهآیفوناست،

لباس نظامی با قابلیت شارژ موبایل

باقیمتیحداقلدومیلیونارزانترخریداریکنند.برخی
از افراد نیز که همیشه منتظرند کاالیی را ارزانتر بخرند و
همان کاال را با قیمتی باالتر به فروش برسانند ،ساعتها
جلویفروشگاههاصفمیکشندبلکهیکیازاینگوشیها
نصیبشانشود،امامعموالتعدادگوشیهاییکهباایننرخ
عرضهمیشودازانگشتاندستهمکمتراست.گزارشها
نشانمیدهدکهاینفروشندگانتعدادبسیاریازگوشیها
را به افراد و خانواده خود میفروشند و تنها تعداد کمی در
اختیار مردم عادی قرار میگیرد .در حالی که فاکتوری
در اختیار مشتری قرار نمیگیرد و گزارشها حاکی از آن
است که در هر فاکتور ،نام چندین گوشی قید میشود.
حتی برخی از فروشگاهها نیز گوشیها را به نام ارز آزاد به

فروش میرسانند ،اما سندسازی میکنند؛ به این شکل
که خریدار را مجبور میکنند دو بار هزین ه گوشی خریداری
شده را پرداخت کند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار
دیگر بقیه هزینه گوشی .این موضوع ظاهرا سندی برای
تعزیرات میشود که نشان دهد خریدار گوشی را به ارز
دولتی خریداری کرده است؛ البته این اتفاقات در طول
 ۱۰روز گذشته افتاده است و مشخص نیست که از این
پس چه اتفاقاتی خواهد افتاد .در هر صورت وعد ه ۱۰روزه
وزیر ارتباطات نیز کمکم به پایان میرسد و بازار نهتنها به
تعادل نرسیده ،بلکه اوضاع بازار بیش از پیش کساد است و
روشهای جدید کالهبرداری هم ابداع شده و باز هم هیچ
نظارتیدربازارصورتنمیگیرد.

ارتشآمریکاباهمکاریمحققانمشغولتوسعهفناوری
های مربوط به فیبرکربن است و در همین زمینه
قصد دارد لباس هایی تهیه کند که دستگاه
های همراه سربازان را شارژ می کند.به
گزارش مهر ،آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی
هوایی آمریکا مشغول همکاری با دانشگاه
سینسیناتی است تا لباسی نوین باقابلیت
شارژموبایلبسازد.محققانهماکنونمشغول
توسعهانبوهیازفناوریهایمربوطبهکربنازجمله

بررسی دفتر مطالعات فناور یهای نوین مرکز پژوهش
هــای مجلس از خأل «قانون ملی فضا» در کشور حکایت
دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق
همراه است) الزمه اجــرای این قانون محسوب می شود.
به گزارش مهر ،بررسی ها حاکی است بخش خصوصی
در ایران برای ورود به حوزه فضایی با چالشهای متعددی
روبه روست که از آن جمله میتوان به شفاف بیان نکردن
محدوده فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی  ،کافی نبودن
راهبردها و سیاستهای حمایتگرانه و حضور کمرنگ در
زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این موارد
خأل «قانون ملی فضا» مشهود است.

محققان "مــرکــز پــزشــکــی تــگــزاس شعبه جنوب
غربی"( )UTSouthwesternدر تحقیقات اخیرشان
نخستین فرایند مغزی را که منجر به بیماری
زوال عقل مـیشــود ،کشف کردهاند.به
گـــزارش ایــرنــا ،محققان ایــن کشف را
"بیگبنگ" بیماری آلــزایــمــر توصیف
کردهاند و امیدوارند که مطالعات آن ها
به توسعه درمــانهــای نوین و روشهــای
تشخیص ایــن بیماری پیش از پیشرفت آن
منجر شود.پیش از این ،تحقیقات دانشمندان درباره

تامین نیروی روباتها با دانه ذرت!
لباسیمشابهشخصیتکارتونیمردآهنینهستندکه
می تواند برق را در نانوتوب های کربنی ذخیره
کند .به گفته آنــان این فناوری نوین تاثیر
شگرفیدرتولیدهمهچیزازلباسگرفتهتا
هواپیماهای جنگی خواهد داشت.چنین
نوآوری قابلیت های زیادی دارد و می توان
با کمک آن حسگرهای مختلف ساخت تا
فلزات سنگین در آب را ردیابی کند یا آن را در
دستگاههایذخیرهانرژیبهکارگرفت.

پژوهشگران آمریکایی توانستند نیروی روباتهای
نرم را با استفاده از دانههای ذرت تامین کنند.
به گــزارش ایسنا  ،پژوهشگران "دانشگاه
کــرنــل"( )Cornell Universityآمریکا
موفق شدند با استفاده از دانههای ذرت،
مکانیسمیکروباترابسازندونیرویمورد
نیاز آن ها را تامین کنند .نکته مثبت این
جاست که دانه های ذرت ،به راحتی و با هزینه
کم،دردسترسهستندوویژگیهایفیزیکیموثری

دارند .برای مثال ،با قدرت زیادی باز میشوند و به 15
برابر اندازه فعلی خود میرسند .میتوان از این
دانههابرایساختروباتهاییاستفادهکرد
کهازنظرزیستیتجزیهپذیرهستندوپساز
تجزیه،چیزیازآنهاباقینمیماند.دانه
هایذرتهمچنینبهایندلیلمیتوانند
به عنوان منبع تغذیه روبــات های زیستی
تجزیهپذیراستفادهشوندکهاینروباتهاپس
ازتجزیهنبایدازخودباتریبهجابگذارند.

عکس برداری سه بعدی از بدن انسان
بیماری آلزایمر بیشتر روی یک پروتئین خــاص به
نام آمیلوئید بتا متمرکز شده بود و محققان بر این
باور بودند که تجمع این پروتئین علت اصلی
پاتولوژیکی این بیماری است اما اکنون
در این مطالعه جدید محققان توجه خود
را روی یک پروتئین خــاص دیگر به نام
"تاو"()tauمتمرکزکردهاند.پروتئینهای
تاو سبب ایجاد تودههای غیرطبیعی به نام
""neurofibrillarytanglesدرمغزمیشوند
که این تودههای خطرناک نورونها را از بین میبرند.

جهش ۱۰پلهایایراندررتبهبندیجهانی
نوآوری

پولداروموفقبودنتاحدودی
ژنتیکیاست

بــراســاس ت ــازه ترین گـــزارش ســازمــان جهانی مالکیت
فکری ( )WIPOبرایرتبهبندیکشورهادرشاخصجهانی
نوآوری ،ایراندرسالجدیدمیالدی،جهش ۱۰پلهایداشته
است.به گزارش ایرنا  ،جمهوری اسالمی ایران با جهشی
قابل توجه از رتبه ۷۵در سال ۲۰۱۷به جایگاه ۶۵در سال
 ۲۰۱۸رسیدهاست.ایندرحالیاستکهرتبهایراندراین
شاخص در سال  106،2015بوده است.شاخص جهانی
نوآوری نام گزارشی است که هر ساله توسط سازمان جهانی
مالکیتفکری()WIPOمنتشرمیشودودرآنبهرتبهبندی
کشورهاازمنظرنوآوریمیپردازد.

محققان دانشگاه "دوک" آمریکا در مطالعات
اخیر خود اعالم کردند که "موفقیت" میتواند
در ژن هر فرد نوشته شده باشد.به گزارش ایسنا
 ،مطالعهای که با حضور  ۲۰هزار نفر از مردم
انگلیس ،آمریکا و نیوزیلند انجام شد نشان داد،
افرادی که تغییرات ژنتیکی مشخصی داشتند،
درآمدوشغلبهتری وتحصیالتخوبیداشتند.
صــرف نظر از طبقهای که ایــن افــراد داشتند،
"ژنهای"آنهامیتواندبهعملکردبهتراینافراد
در زندگی کمک کند.

...

کوتاهازجهانعلم
طرحسوالتوسطمخاطباندراستوری
اینستاگرامممکنشد
اینستاگرام در ماه اکتبر قابلیت نظرسنجی را به این شبکه
اجتماعی افزود تا کاربران به امکانات بیشتری دسترسی
داشته باشند .حاال این قابلیت متنوع تر نیز شده است.به
گزارشمهر،قابلیتجدیددربخشبرچسبهایااستیکرها
دردسترساست.کاربرپسازضربهزدنباانگشترویاین
بخش می تواند مطلبی را تایپ کند که نشانه آمادگی وی
برای دریافت سواالت کاربران است .به عنوان مثال فرد می
تواند بنویسد در ایستگاه اتوبوس منتظر هستم .از من یک
سوال بپرس!سپس تعقیب کنندگان هر فرد می توانند به
این سواالت پاسخ دهند و کاربر می تواند پاسخ های یادشده
رامشاهدهکند.کاربرهمچنینمیتواندبررسیکندکهچه
کسانی به سواالت وی پاسخ داده اند.

انگلیس فیس بوک را  ۵۰۰هزار دالر جریمه
کرد
فیس بوک به دلیل نشت اطالعات کاربران خود در رسوایی
«کمبریج آنالیتیکا» در انگلیس ۵۰۰هزار دالر جریمه شده
است.به گــزارش مهر  ،بنابر تشخیص سازمان نظارت بر
حفاظتازاطالعاتانگلیس،اینشبکهاجتماعینتوانسته
است از اطالعات کاربران خود محافظت کند و اجازه داده
است اطالعات شخصی آنان توسط دیگران جمع آوری
شود .به این ترتیب طبق قانون حفاظت از اطالعات۱۹۹۸
این کشور ،این نشت اطالعاتی به حساب می آید.اگر این
افشای اطالعات پس از ماه می  ۲۰۱۸اتفاق می افتاد،
تحتقانونجدیدفیسبوکاحتماالباجریمهبیشتریروبه
رو می شد که شامل  ۴درصد درآمد ساالنه یا  ۲۰میلیون
یورو است.

ترمیم عکسهای پیکسلی با هوش مصنوعی

تازه های فناوری

خأل«قانونملیفضا»درکشور

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتبابیاناینکهحدود
 ۱۲۰۰شرکتدانشبنیاندربخشسالمتفعالهستند،
افزود ۷۳ :محصول دارویی دانش بنیان به خارج از کشور
صادرمیشوند.بهگزارشایسنا ،رضاملکزادهگفت:ازاین
تعداد ۱۲۰۰،شرکتدانشبنیاندربخشسالمتفعالیت
می کنند و  ۴۵۸شرکت این بخش نیز ،در  ۶۰مرکز رشد
مستقر هستند .وی درباره حضور هزار قلم داروی تولیدی
شرکتهایدانشبنیاندربازارداخلدرسالهایگذشته،
افزود :نزدیک به چهار هزار محصول داریم که تولید شرکت
هایدانشبنیانهستندوازاینتعداد ۷۳،محصولبهخارج
ازکشورصادرمیشوند.

جهرمی:شبکههایداخلیبنابرظرفیتشانرشدخوبیداشتند

پایان وعده 10روزه ؛ نابه سامانی هادربازارموبایل همچنان ادامه دارد

علت بیماری آلزایمر کشف شد

 ۷۳داروی تولیدی دانش بنیان به خارج
صادر میشود

مهر /شیر آبــی شفاف از جنس شیشه ضد گــرد و غبار ساخته شــده اســت که می تــوان بیرون آمــدن آب از آن را مشاهده کرد.این
کــاال Axor Strack V  نــام گرفته وطــوری طراحی شده است تا افــراد بتوانند بیرون آمــدن آب از آن را ببینند .جالب آن که این شیر آب
جایزه  WallpaperBestDomesticDesignAwardرادریافتکردهاست.هماکنوناینمحصولفقطدراروپاوجوددارد.

عکس برداری از بدن انسان با استفاده از اشعه ایکس
از سال ها قبل یک روش درمانی موثر برای تشخیص
بیماری ها بوده است ،اما تصاویر تهیه شده به
این شیوه همیشه سیاه و سفید بوده اند.
بــه گـــزارش مــهــر ،ایــن تصاویر معموال
کمک شایانی به شناسایی محل دقیق
شکستگی استخوان ها می کنند ،اما
وجود جزئیات و اطالعات بیشتر در این
تصاویر می تواند به حل مشکالت بیشتری
کمک کند.

حال برای اولین بار یک شرکت نیوزیلندی با استفاده
از یک تراشه تولید شده در آزمایشگاه سرن توانسته
است اسکنر تصویربرداری زیستی منحصر
به فردی تولید کند که قادر به تهیه تصاویر
سه بعدی رنگی از استخوان ها ،چربی ها
و بافت های نرم بدن است.تراشه مذکور
اولین بار در آزمایشگاه سرن به منظور
استفاده در برخورددهنده بزرگ هادرون
تولید شد و حــاال کاربرد تــازه ای در عرصه
پزشکی یافته است.

شرکت "انویدیا" ،روشی برای ترمیم عکسهای پیکسلی با
آموزش هوش مصنوعی ارائه داده است.به گزارش ایسنا ،
این طرح ،یک شبکه عصبی است که میتواند عکسهای
پیکسل شده را ترمیم کند.پیش از این ،برای این که هوش
مصنوعی،چگونگیدرستکردنتفاوتهارایادبگیرد،یک
عکس پیکسلی و یک عکس بدون پیکسل مورد نیاز بود .در
این روش جدید ،دیگر نیازی به عکس بدون پیکسل نیست
و هوش مصنوعی میتواند اختالالت و پیکسلها را رفع و به
صورت خودکار ،عکس را ترمیم کند.

تولیدسبکتریندوچرخهبرقیتاشویجهان
تولید دوچرخه های سبکی که تحمل وزن انسان ها و در
عین حال کارایی مناسبی داشته باشند ،چالشی جدی
محسوب می شود.به گزارش خبرآنالین  ،این دوچرخه تنها
 10.4کیلوگرم وزن دارد و شرکت سازنده آنProdrive
سابقه تولید دوچرخه های تاشوی بسیار سبک را که تنها
 6.7کیلوگرم وزن داشته اند ،نیز دارد .البته آن دوچرخه
برقی نبوده است.دوچرخه برقی تازه این شرکت بدنه ای
از جنس کربن دارد و مجهز به موتور  ۲۵۰واتی و باتری
لیتیومی ۱۶۰واتساعتیاست.یکیازقابلیتهایجالب
این دوچرخه سازگاری آن با فناوری بلوتوث است.

کشف فسیل یک دایناسور غول پیکر
به تازگی فسیلی متعلق به یک دایناسور عظیم و گیاهخوار
در آرژانتین کشف شده که تخمین زده می شود در بزرگ
سالی حــدود ۹تن وزن داشته است .این حیوان به دوره
تریاسیک تعلق داشته است.به گزارش مهر به نقل از یاهو
نیوز ،استخوان های یک دایناسور عظیم کشف شده است
که تخمین زده می شود در بزرگ سالی بیش از  ۹تن وزن
داشته است.بقایای این دایناسور به نام Ingentia Prima
( نخستین غول پیکر) در آرژانتین کشف شده است .این
استخوان ها سه برابر نمونه های کشف شده پیشین از دوره
تریاسیکهستند.

انسان میتوانست چند دهه قبل به مریخ برود
به گفته "کریس هدفیلد"(  )Chris Hadfieldفضانورد
کانادایی ناسا ،اعزام انسان به سیاره سرخ میتوانست در
دهههای گذشته به واقعیت مبدل شود.به گزارش ایسنا،
فضانورد کانادایی ناسا مدعی شده است که امکان اعزام
فضانورد به مریخ دردهههای گذشته نیز وجود داشت ولی
با خطر زیادی همراه بود.
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