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پنج شنبه  4مرداد 12.1397ذی القعده .1439شماره 19875

ترجیح کاربران ایرانی
به استفاده از اینترنت موبایل

...

اخبار داخلی
جهرمی  :شکایت های کالهبرداریهای
پیامکی درحال پیگیری است
خــانــه مــلــت  -وزیــــر ارت ــب ــاط ــات گــفــت :در خــصــوص
کالهبرداریهای پیامکی شکایتهایی واصــل شــده و
پیگیریهاییدرحالانجاماست.محمدجوادآذریجهرمی
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات چه اقدامی بــرای مقابله با
کمفروشی اینترنت انجام میدهد؟ گفت :تاکنون شکایتی
در این باره واصل نشده است اما اگر شکایتی در خصوص
کمفروشی یا گرانفروشی اینترنت وجود داشته باشد به
طور حتم به آن ورود خواهیم کرد.وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ادامه داد :در خصوص کالهبرداریهای پیامکی
شکایتهاییواصلشدهوپیگیریهاییدرحالانجاماست.

درآمد195درصدیدولتبااجرای
رجیستریموبایل
مهر  -مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ستادمرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به افزایش  195درصدی
درآمددولتبااجرایطرحرجیستریگفت:اینطرحدرباره
دیگرتجهیزاتیکهازپروتکلهایارتباطیاستفادهمیکنند،
گسترش مییابد.دهقانینیا گفت :درآمد دولت از 7150
میلیارد ریال به  21هزار میلیارد ریال از مهر  95تا خرداد
 96و از مهر  96تا خرداد  97رسیده که بیانگر رشد 195
درصدی است .دهقانینیا دربــاره واردکنندگان متخلف
موبایلباارزدولتیگفت:ازطریقطرحرجیستریاطالعات
متخلفانبهدستآمدواکنونایناطالعاتدراختیارسازمان
تعزیراتاست .سازمانتعزیراتپروندههارابررسیوبراساس
مستنداتحکممقتضیراصادرمیکند.

آمریکابهاپلیکیشنایرانی"آخرینخبر"هم
رحمنکرد!
تسنیم -درپیافزایشاقداماتخصمانهدولتآمریکاعلیه
ایران ،وزارت خزانه داری این کشور نرم افزار خبری "آخرین
خبر" را تحریم کرد .این اقدام با فشار بر شرکت "اپل" برای
حذفنرمافزارایرانیآخرینخبرازرویاِستورش(بسترارائه
نرمافزاربهدارندگانگوشیآیفون)عملیشدهاست.درنامه
شرکتاپلبه"آخرینخبر"کهبهصورتواضحینشانهفشار
وزارت خزانه داری آمریکا بر شرکت اپل است ،قید شده" :ما
باید متناسب با قوانین آمریکا عمل کنیم ،بر اساس مقررات
تحریم های آمریکا ،استور اپل نمی تواند میزبان اپ شما
باشد بدین علت که انجام این عمل نقض تحریم های دولت
آمریکاست" در ادامه این نامه به صورت رسمی وزارت خزانه
داری آمریکا به عنوان مسئول این اتفاق به "آخرین خبر"
معرفیشدهاست.

حضوربیشاز 30بازیسازدر"الکامگیمز"
حاجیان  -مدیر بخش الکام گیمز نمایشگاه الکامپ 24
گفت:بیشاز 30بازیسازدرالکامگیمزامسالحضوردارند
و این موضوع ،محتوای جذابی برای بازدیدکنندگان فراهم
میکند.حساممیرآرمندهی،درگفتوگوباخراسانگفت:
رویداد الکامگیمز در فضایی به وسعت  650متر مربع ،در
سالن 10و 11بیستوچهارمیندورهنمایشگاهبینالمللی
الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ )24
ی شود .نمایشگاه الکامپ بزرگ ترین رویداد تجاری
برپا م 
در حوزه الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با
حضور گسترده فعاالن این حوزه در محل دایمی نمایشگاه
هایبینالمللیتهرانبرگزارمیشودوالکامپ 24هم 6تا
 9مردادبرپامیشود.

مسابقهعکاسیازطوالنیترینخسوفقرن
برگزارمیشود
مهر -سازمان فضایی ایــران ،مسابقه برترین عکس از
طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن (خسوف) را برگزار می
کند و به سه عکس برتر که با هشتگ سازمان فضایی ایران
(#سازمان_فضایی_ایران) در شبکه های اجتماعی
منتشر شود سه عدد تلسکوپ هدیه می دهد.
پخش زنده ماه گرفتگی از سایت سازمان فضایی ایران
به نشانی  isa.irقابل رصد است و این سازمان همچنین
برای رصد این پدیده ،تور رصد خسوف در مرکز فضایی
ماهدشت ویژه خبرنگاران و عکاسان خبری ترتیب داده
است.

مدلبومیارزشگذاریطرحهایفناورانهو
دانشبنیاناجراییشد
مهر -با امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی
و شرکت های ارزش گــذاری؛ مدل بومی ارزش گذاری
طرح های فناورانه و دانش بنیان اجرایی شد.علیرضا
دلیری گفت :بهطور حتم تا موضوع ارز شگـــذاری در
کشور حل نشود ،نمیتوانیم ارتباط کارساز و دوسویه را
میان سرمایهگذار و سرمایه پذیر ایجاد کنیم .در زمینه
امضای شیوهنامه ارزشگذاری ،معاونت علمی؛ تعدادی
از شرکتهای دانشبنیان را بهمنظور ارزشگــذاری به
فعاالن کارگزار ،معرفی خواهد کرد ،تا در نهایت با بررسی
و نقد خروجی بهعملآمده به رضایت طرفین سرمایهگذار و
سرمایه پذیر  ،همچنین تعمیم آن به بازار دست یابد.

افزایشکاراییسامانههایجاذبانرژی
خورشیدیبافناورینانو
ایسنا -محققان کشور سامانهای را طراحی و راهاندازی
کردهاند که میتوان به کمک آن بازدهی دریافت انرژی از
خورشید را افزایش داد.دکتر ریحانه لونی یکی از محققان
این طرح با اشاره به بازده پایین سامانههای کنونی جذب
انرژی خورشیدی گفت :در طرح حاضر بهمنظور افزایش
بازدهی جذب انرژی تابشی خورشید از دو راهکار ،کاربرد
دریافت کنندههای حفرهای و کاربرد نانوسیال به عنوان
سیال عامل سیستم متمرکز کننده بشقابی خورشیدی،
بهصورت همزمان استفاده شده است.وی افزود :استفاده
از سیستم طراحی شده در این طرح بهعنوان سامانه جاذب
انرژی خورشید موجب کاهش تلفات انرژی خورشیدی
در هنگام جذب می شود و بــازده تبدیل انــرژی افزایش
خواهد یافت.

ایسنا-رئیسسازماننظامصنفیرایانهایبااشارهبهتمایلافرادبهاستفادهازاینترنتموبایلبهجایثابتبیانکرد:طبقگزارشکمیسیوناینترنتسازماننظامصنفی
رایانهای،تعرفهاینترنتموبایلدرهمهجایدنیاورویتلفنهمراه،براییکدرصدتاحجمیکهبتوانندباپیامرسانهاکارکنند،پاییناستوبرایمرورگریودانلود
کردن،نرخهاباالتراز ADSLاست؛امادرایراناینطورنیستویکتعرفهثابتوجودداردکهمصرفکنندهدرخیلیمواردترجیحمیدهدازاینترنتموبایلاستفادهکند.

...

تشریح جزئیات پدیده نجومی  5مرداد

کوتاهازجهانعلم

طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن 21شامگاه فردا رقم می خورد

حاجیان  -طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن  21درشامگاه
فرداجمعه 5مرداد 1397اتفاقمیافتدومردمانبسیاری
ازنقاطجهانازجملهمردمکشورمانمیتوانندنظارهگراین
رویدادنجومیمهموزیباباشند.بهطورکلیپدیدهخسوف،
پدیدهایاستکهساکناننقاطمختلفزمین،هرچندسال
یکبارشاهدآنهستنداماآنچهماهگرفتگیپنجممردادرا
ازدیگرمواردمشابهمتمایزمیکندطوالنیبودنزمانوقوع
این رویداد است که به مدت6ساعت و 13دقیقه و 48ثانیه
به طول می انجامد در حالی که دراغلب موارد مدت زمان
گرفت ماه بسیارکمتر از این است .مهدی ثامنی مدیرسابق
مرکزعلوم وستارهشناسی درگفتوگوباخراسان بااشاره

به جزئیات وقوع این رویداد نجومی می گوید  :ماه گرفتگی
 5مــرداد ماه  97طوالنی ترین خسوف قرن خواهد بود.
شروعاینخسوفبزرگوطوالنیدرساعت 21و 44دقیقه
شب جمعه  5مرداد  1397خواهد بود .طوالنی ترین ماه
گرفتگی قرن  21به مدت  6ساعت و  13دقیقه و  48ثانیه
طول میکشد و در سحرگاه شنبه یعنی حوالی  4صبح به
پایانمیرسد.دراینرویداد،ماهدراولینمرحل هگرفتیعنی
در ساعت  21:44وارد نیم سایه زمین میشود و به تدریج
بیشترداخلنیمسایهزمینفرومیرودتااینکهلبهماهوارد
تمامسایهزمینمیشوداینمرحلهرابانامآغازگرفتجزئی
میشناسیم  .در ادامه گرفت ،ماه با حرکت در سایه زمین

بیشتر وارد تمام سایه زمین میشود تا این که لبه مقابل ماه
همواردتمامسایهزمینشدهوپسازآن،کلماهدرتمامسایه
زمین قرار گرفته و ماه گرفتگی کلی آغاز خواهد شد که در
ساعت 00:00:15رویمیدهد.بعدازآننیزماهبهحرکت
خوددرتمامسایهزمینادامهمیدهدتااینکهبهاوجبرسد.
براین اساس اوج گرفت ماه در ساعت  00:51:44اتفاق
می افتد  .به گفته این کارشناس نجوم ،در حوالی ساعت 4
صبح روز  6مرداد  ،1397تمامی مراحل خسوف به پایان
میرسد .در واقع پس از اوج ماه گرفتگی ،ماه تمام مراحل
قبلیرابهصورتمعکوسطیمیکندتابهطورکاملازتمام
سایه سپسازنیمسایهخارجشود.ویبابیاناینکهمردماز

باکمکگوگل،ایراداتگرامریخودرابیابید

همهجایایرانمیتواننداینماهگرفتگیرامشاهدهکنند،
افزود:درهمینشبمیتوانیدمریخرادرفاصله 6درج های
ماه ببینید .مریخ در این شب به مقابله با خورشید میرسد و
درخشندگی آن در آسمان ما  5برابر بیشتر از حالت عادی
خواهد بود.به گفته ثامنی ؛ رصد این ماه گرفتگی امکان
محاسبات ریاضی و به روز رسانی نرم افزار های نجومی رابه
منجمانمیدهد.

گام مهم ایران در عرصه فناوری کوانتوم؛ آغاز انقالبی در فناوری
زهرا حاجیان  -با رونمایی از یک فناوری جدید در حوزه
کوانتوم که روز گذشته در مرکز ملی علوم ،فنون لیزر
ایران و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ،معاون علمی
وفناوری رئیس جمهوری و وزیر علوم انجام شد ایران گام
مهمی در عرصه فناوری کوانتوم برداشت ؛ فیزیک کوانتوم
فناوریجدیدی است که در حوزه هایی از جمله ارتباطات
وفناوری اطالعات  ،کامپیوترها و ماشینهای محاسبات،
بیولوژی ،حسگرها و شبیهسازی و ...مورد استفاده قرار
می گیرد .طبق گزارشهای علمی و فناوری  ،این فناوری
درآیندهدنیارادرتمامیابعاددربرخواهدگرفت.بهگزارش
ایسنا؛ایران نیز اکنون جزو معدود کشورهایی است که به
دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تحقیقات در زمینه
کوانتوم دست پیدا کرده است  .بنابر گفته کارشناسان
ایرانی تا پایان سال  ۱۳۹۷قرار است گام مهمی در سطح
آزمایشگاهی در زمینه تحقیق در حوزه مخابرات امن با
استفادهازفناوریکوانتومانجامشود
▪ایجادامکانارتباطاترمزگذاریشدهبافناوریکوانتوم

همچنین با استفاده از فوتونهای در هم تنیده در فناوری
کوانتوم امکان ایجاد ارتباطات رمز نگاری شده فراهم شده
و امکان ساخت رادارهــای فوق پیشرفته و دستگاههای
مخابراتی امن از دیگر دستاوردهای این فناوری است.این
فناوری جزو فناوریهای مرزدانشی است و متخصصان
ایرانی فعالیت در این حــوزه را همگام با متخصصان در
کشورهای پیشرفته جهان آغاز کردند.این فناوری برای
نخستین بار در غرب آسیا در سطح آزمایشگاهی رونمایی
شدهاستوبهزودیواردچرخهصنعتیخواهدشد.
▪تا پایان سال جاری کوانتوم را تا فاصله  7کیلومتری
آزمایشکنیم

علیاکبر صالحی در حاشیه رونمایی از یک فناوری جدید

فراخبر

بازاررایانههایکوانتومی
 15میلیارددالریمیشود

در حوزه کوانتوم در مرکز ملی علوم ،فنون لیزر ایران در
جمع خبرنگاران گفت :امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم
در زمینه فناوری کوانتوم در فاصله هفت کیلومتری کار را
انجام دهیم.وی افزود :فناوری کوانتوم در حوزه ارتباطات،
کامپیوترها و ماشینهای محاسبات ،بیولوژی ،حسگرها و
شبیهسازی مورد استفاده است.وی اظهار کرد :خوشحالم
امــروز در این مکان اعالم کنم اولین آزمایشگاه مجهز به
تحقیقات مرتبط با فناوری کوانتوم در ایران در حال کار
استکهاینآزمایشگاهدرنوعخوددرمنطقهوجهاناسالم
بینظیر است.رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد :دو
سال پیش این دستور را دادم که به عرصه فناوری کوانتوم
واردشویم.اینفناوریدربارهپدیدههاییاستکهدرسطح
اتم و زیراتم اتفاق میافتد و با برداشتهای ما از پدیدههای
طبیعی ناسازگار است .به عنوان مثال اگر در یک چاهک
کوانتومیکسنگکوانتومرابیندازیداینانتظارمیرودکه
این سنگ خود به خود به بیرون بیاید ،اما در حالت طبیعی
چنین توقعی از سنگی که در یک چاه میافتد وجود ندارد
مگرآنکهیکنفرداخلچاهبرودیابهوسیلهایازچاهخارج
شود اما در فناوری کوانتوم اگر چنین پدیدهای به خوبی

بررسی های موسسه تحقیقاتی ای بی آی ریسرچ
نشان می دهد ،کل درآمد حاصل از بازار ارائه خدمات
پردازش کوانتومی تا سال  ۲۰۲۸از مرز  ۱۵میلیارد
دالر فراتر خواهد رفت.علت رشد قابل توجه این بازار
نوپا تا ده سال آینده فقط توسعه تحقیق و پژوهش
نیست بلکه کاربردهای واقعی و عملی رایانه های
کوانتومی و استفاده از آن ها برای پیشبرد فعالیت
هــای حرفه ای و صنعتی عامل اصلی ایــن مسئله
است.از جمله حوزه هایی که رایانه های کوانتومی
در آن ها مورد استفاده قرار می گیرند ،می توان به
الگوریتم های هوش مصنوعی ،رمزگذاری داده ها
در حوزه امنیتی سایبری ،مسیریابی ترافیک داده
های مجازی ،سنتز پروتئین و طراحی ترکیبات و مواد
پیچیده شیمیایی اشاره کرد.رایانه های کوانتومی در
مقایسه با رایانه های عادی از توان پردازش و قدرت
محاسباتی بسیار باالتری برخوردار هستند از این رو
پیشبرد امور را جلو می اندازند.همه این پیشرفت ها
بدان معنا نیست که رایانه های کوانتومی قرار است
به طور کامل جایگزین رایانه های عادی شوند .گرانی
و پیچیدگی رایانه های مذکور عامل اصلی این مسئله
است .بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده از
رایانه های عادی کماکان برای انجام امور همچون
فیلم دیدن ،پردازش فایل های اداری ،ویرایش عکس
و فیلم و غیره استفاده شود.

مهار شود میتواند دربسیاری از تکنولوژیهای جدید به
کار رود.وی گفت :ورود به فناوری کوانتوم این است که
عناصری چون الکترونها و فوتونها را که به هم چسبیده
هستند ،از هم جدا کنیم و اگر هر یک از این دو عنصر فوتون
را در دو نقطه متفاوت با فاصله یک کیلومتر یا چند سال
نوری قرار دهیم هر اتفاقی که روی یک ذره فوتون میافتد
بر ذره دیگر فوتون در نقطه دیگر این اتفاق میافتد.معاون
رئیس جمهور تاکید کرد :بنابراین جداسازی فوتونها
یا الکترونها گام اول است و ما توانستهایم این کار را در
سطحآزمایشگاهانجامدهیمواینبرنامهراداریمکهتاپایان
سال از سطح آزمایشگاهی فراتر برویم و در فاصله هفت
کیلومتریاینآزمایشراانجامدهیم.ویافزود:تاثیردیگر
این فناوری روی حسگر هست  .امروز کشوری در عرصه
فناوری پیشرفته تر است که بتواند اندازه گیری دقیق  ،اعم
از اندازه گیری جرم ،طول زمان ؛ امواج الکترومغناطیس و
 ...را انجام دهد در این صورت با این توانایی امکان ایجاد
پدیده های مختلف با کار بردهای متفاوت و خارق العاده
ای فراهم می شود وفناوری کوانتوم این امکان را برای ما
فراهم می کند .

تازه های فناوری
دستگاه بررسی کیفیت آب پس از سیل ساخته شد
مهر  -محققان دانشگاهی دستگاهی ساخته اند
که پس از قــرار گرفتن در آب ،می تواند اطالعات
مربوط به سیل مانند کیفیت و سرعت آب را
در رودخانه ها اندازه گیری کند .پروفسور
ریچارد براون همراه گروهی از محققان
دستگاهی ساخته اســت که اطالعات
مربوط به کیفیت و سرعت آب را منتقل
می کند و می تواند سیالب ،رسوبات آلوده و
رشد جلبک ها را هشدار دهد .این گجت درون
یک لوله پی وی سی قرار دارد و پس از قرار گرفتن در
آب سیل اطالعات را جمع آوری می کند .براون در این

تبدیل ضایعات چوب و پوست خرچنگ به بستهبندی مواد غذایی

باره می گوید :قبل از این فناوری ما نمی دانستیم پس
از سیل به طور واقعی کیفیت آب چه تغییری می کند.
با کمک این گجت می توان اطالعات حیاتی
درباره آب رودخانه را جمع آوری کرد .البته
سازمان های دولتی  ۴۰۰دستگاه برای
رصد سیل در ایالت کویینزلند استرالیا
نصب کرده اند اما سودمندی آن ها در
وضعیت اضطراری محدود است زیرا در
مکان ثابتی قرار دارند ،در مقابل گجت ارزان
و قابل حمل  Drifterرا می توان در دست نگه داشت یا
از بالگرد داخل آب پرت کرد.

چوب جادوی "هری پاتر" ساخته شد
ایسنا  -شرکت "کانو" ( )Kanoیک وسیله الکترونیکی
بهشکلچوبجادویفیلمشخصیتمعروف"هریپاتر"
ساخته است که در زمینه آموزش نشانهگذاری در
کودکان استفاده میشود  .آموزش بچهها در
زمینهکدگذاری،برایفناوریکنونیوآینده
ما بسیار حیاتی است و ابزارهای مختلفی
برای دانـشآمــوزان ،از روباتها گرفته تا
خمیر بازی در زمینه برنامهنویسی وجود
دارد.اماایجادیکسرگرمیآموزشیبهشکل
جادویی ،چیزی است که میتواند برای کودکان
بسیار جذاب تر باشد .هم اینک شرکت "کانو" با شرکت
"برادرانوارنر"همکاریکردهاستتانخستینمحصول

ایسنا  -پژوهشگران آمریکایی موفق شدند با استفاده
از ضایعات چوب و پوسته خرچنگ ،بستهبندی قابل
بازیافتی برای مواد غذایی تولید کنند .سلولز و
کیتین ،مهم ترین زیست پلیمرهای موجود
در گــیــاهــان و سختپوستان هستند.
دانشمندان "مؤسسه فناوری جورجیا"
( )GTدر آمریکا ،با ترکیب این دو ماده،
روشی برای تولید بستهبندی قابل بازیافت
مواد غذایی ابداع کردهاند .این گروه پژوهشی
بهسرپرستیپروفسور"ج.کارسونمردیث"(J.Carson
 ،)Meredithبا معلق کردن نانوبلورهای سلولزی به

دستآمدهازچوبونانوفیبرهایکیتینبهدستآمدهاز
پوسته خرچنگ ،مادهای را ابداع کردند .آن ها این ماده
را روی یک الیه پلیمری قابل استفاده پاشیدند
که به تعامل مثبت نانوبلورهای سلولزی و
نانوفیبرهای کیتین منجر شد .الیه شفاف
به دست آمده از این فرایند ،پس از خشک
شدن ،انعطافپذیر ،محکم و قابل بازیافت
بــود .این مــاده میتواند هنگام حفظ مواد
غذاییازفاسدشدن،نسبتبهروشهایسنتی
عملکردبهتریداشتهباشد.مردیثگفت:معیاراصلیما
برایمقایسه،ترکیب"پلیاتیلنترفتاالت"()PETاست.

 2کنسول جدید "ایکسباکس" در راه است
مربوط به فیلمهای "هری پاتر" را که یک چوب جادوی
بیسیم است ،بسازد .کودکان میتوانند با در دست
گرفتناینچوبجادوییوکددادنبهآن،کارهای
کدگذاری شده را روی تبلت اجرا کنند .از
دانـشآمــوزانــی که از ایــن چــوب جادویی
استفاده میکنند ،خواسته میشود با
کمک یک دستورالعمل و راهنمای گام به
گام،کارباحسگرهایمورداستفادهونحوه
کدگذاریو...رایادبگیرند.اینوسیلهشامل
یک ژیروسکوپ ،شتابسنج و مغناطیسسنج
برای ردیابی موقعیت خود در فضای سه بعدی و سرعت
حرکتخوداست.

ایسنا  -ممکن است "مایکروسافت" دو کنسول جدید
"ایکس باکس"( )Xboxرا به طور همزمان و با بازیهای
یکسان ارائه دهد! مایکروسافت اعالم کرد ،ساخت
کــنــســولهــای جــدیــد "ایــکــس بــاکــس" این
شرکت در حال انجام است .ممکن است
مایکروسافتخدمات"کالودگیم"(cloud
 )gameرا نیز ارائه دهد .این کنسولهای
بازی که تا سال  ۲۰۲۰به بازار میآیند دو
نمونه بسیار متفاوت هستند .یکی از آن ها
یک کنسول بازی "ایکس باکس" قدرتمند اما به
سبکمدلهایسنتیاستولیدیگرییکدستگاهکم
قدرتتر است که برای بازیهای آنالین "مایکروسافت"

طراحی شده است .به طور سنتی سرویس بازی آنالین
به اینترنت پرسرعت بدون قطعی نیاز دارد تا بازی دچار
لگ نشود ،اما مایکروسافت برای این مشکل یک
راهکارپیداکردهاست.مایکروسافتهربازی
را به دو قسمت تقسیم میکند به طوریکه
یکبخشازآندرپلتفرم"کالودگیم"اجرا
میشود و بخش دیگر آن در خود کنسول.
سرورمایکروسافتدرنهایتاینبخشهارا
بایکدیگرترکیبمیکند.اینکنسولمقدار
محدودی ظرفیت محاسباتی در وظایفی ویژه از
قبیل"ورودیکنترلگر""،پردازشتصاویر"و"تشخیص
برخوردها"دربازیدارد.

ایسنا  -گوگل اعالم کرد که از این پس کاربران برنامه
"گوگل داکــس" ( )Google Docsمیتوانند ایــرادات
گــرامــری خــود را با استفاده از ایــن برنامه رفــع کنند.
کاربران گوگل دیگر نیاز به استفاده از پلتفرم غلطیاب
"گرامرلی"( )Grammarlyنخواهند داشت زیرا برنامه
"گوگل داکس" از این پس قادر خواهد بود ایرادات گرامری
کاربران را تشخیص دهد" .گوگل داکس" برنامه واژه پرداز
و صفحات گسترده به صورت آنالین است که توسط گوگل
ساخته شده است.
در این برنامه از یک ماشین ترجمه استفاده میشود تا تمام
دستورات گرامری پایه و مشکالت بزرگتر مانند ساختار
جمله تشخیص داده شود .برای به روزرسانی و افزودن این
قابلیت جدید در "گوگل داکس" ،از "هوش مصنوعی"()AI
استفاده میشود تا مسائل پیچید هتر در دستور زبان
شناسایی شود.
گــــوگــــل هــمــچــنــیــن اعـــــــام کــــــرد کـــــه بـــرنـــامـــه
"هــنــگاوت"( )Hangoutsکه یک پیام رســان اســت ،از
هفتههای آینده قابلیت "جواب"( )Replyهوشمند خواهد
داشت .به طور کلی باید گفت ،گوگل در تالش است که
سختیهای نوشتن یک متن را تا حد ممکن کاهش دهد.

فیلها از زنبورها میترسند
فارس  -محققان اعالم کردند که فیلها به نیش زنبورها
حساس هستند و از آن ها میترسند .فیلها هرگز نیش
زنبور را فراموش نمیکنند .براساس گزارش خبرگزاری
«فرانسه» ،چشمها و بافت نرم و حساس داخــل خرطوم
فیلمها دربرابر نیشهای دردنــاک زنبورها آسیبپذیر
هستند.فیلهایآفریقاییطیقرنها،چگونگیتشخیص
عطر گروه زنبورهای عسل را آموختهاند .هم اینک محققان
معتقدندکهوجودزنبورهابرایکمکبهدفعجانورانبزرگ
در مکانهایی که خطر درگیری این جانوران با انسان وجود
دارد ،میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.گفتنی است؛
برخیکشاورزانآفریقاییباقراردادنکندوهایزنبورعسل
در کنار نردههای اطراف محصوالتشان از این محصوالت
در برابر فیلها محافظت میکنند .نتایج نشان داده است
که این راه میتواند ارزانترین راه برای جلوگیری از ورود
فیلها به مکانهای خاص بدون درگیری یا نگهبانی باشد.

ساخت دوربینی که تصاویر واقعیت مجازی
را ضبط میکند
ایسنا  -دوربین " "Vuze XRتصاویر را در دو حالت 360
درجه و  180درجه ضبط میکند که برای اولین بار امکان
ضبط فیلمهای سه بعدی و واقعیت مجازی را توسط یک
دوربین فراهم کــرده اســت .احتماال تاکنون به تصاویر
 360درجه که به بینندگان اجازه میدهد تا با حرکت
دادن یک نماد مرکزی روی صفحه ،تصویر را بچرخانند و
نمای  360درجه محیط عکس را ببینند ،برخورد و شاید
هم در یکی از مراکز تفریحی ،هدست واقعیت مجازی را
امتحان کردهاید .دوربین " "Vuze XRکه توسط شرکت
" "HumanEyes Technologiesتوسعه یافته است ،نه
تنها به کاربران اجازه میدهد خاطرات خود را به صورت
 360درجه و کروی ثبت کنند ،بلکه با لمس یک دکمه
به یک دوربین سه بعدی تبدیل می شود .این دوربین،
مناسب افــرادی است که میخواهند عمق بیشتری را
در ویدئوهایی که در رسانههای اجتماعی به اشتراک
میگذارند ،بــرای مخاطبان شان به ارمغان بیاورند تا
تصاویر را جذابتر و پرطرفدارتر و حتی تصاویر را به صورت
واقعیت مجازی ضبط کنند و نیازی به حمل دو دوربین
مختلف نداشته باشند.

کبد در بروز بیماری آلزایمر نقش دارد
ایسنا  -محققان در تحقیقات اخیرشان دریافتهاند که
عملکرد کبد نقش اساسی در شروع بیماری آلزایمر ایفا
میکند .مطالعه اخیر محققان در "کنفرانس بینالمللی
انجمن آلزایمر" ( )AAICارائه شد .به گفته محققان یک
ترکیب تولید شده در کبد میتواند از عصبهای شناختی
حفاظت کند بنابراین زمانی که کبد نتواند به طور موثر
این ترکیبات را تولید کند ،اختالل در عملکرد عصبهای
شناختی میتواند بر مغز تاثیر بگذارد .محققان دانشگاه
پنسیلوانیا در این مطالعه توجه خود را روی مولکولهایی
به نام "پــاســمــوژن"( )plasmalogensمتمرکز کردند.
این مولکول ها گروهی از چربیهای تولید شده در کبد
هستند و در عملکرد صحیح سیناپسها در مغز نیز نقش
حیاتی را ایفا میکنند.
این مطالعه به منظور تعیین این که آیا کاهش سطوح
پالسموژ نها با افزایش خطر ابتال به آلزایمر یا کاهش
شناختی خفیف مطابقت دارد ،انجام شده است.

قطع دسترسی کاربران زیر  13سال
به فیس بوک و اینستاگرام
آی تی ایران  -اینستاگرام و شرکت مادرش ،فیسبوک
در حال قانون گذاری برای ممنوعیت عضویت کاربران
زیر سن قانونی در سرویسهای خود هستند.
طبق قوانین جدید ایــن دو شرکت که فعال در دست
بررسی اســت ،سیستمهایی اعمال خواهد شد تا با
استفاده از فناوری تشخیص داده شــود کــدام یک از
کــاربــران زیــر ســن قــانــونــی هستند کــه حــداقــل 13

سال اعالم شده است .تا پیش از این فیس بوک تنها
اکانتهایی را نظارت میکرد که توسط دیگر کاربران،
گزارش داشتن صاحب کم سن و سال دریافت میکردند
اما حاال این شبکه قرار است به صورت سیستماتیک و
جدای از گزارشهای دریافتی درباره اکانتها ،سن و
سال صاحب آن ها را تشخیص دهد و در صورت نقض
قانون ،اکانت آن ها را قفل کند.

تبدیل پیام صوتی به متن در واتس اپ
ایسنا  -واتس اپ نسخه جدیدی را برای
کاربران آیفون منتشر کرده است که
به واسطه آن قادر خواهند بود با بهره
گیری از دستیار صوتی سیری ،برای
گــروه های واتــس اپ پیام بفرستند.
کاربران واتس اپی آیفون این امکان را

دارند تا در گروههای این پیام رسان
نیز بتوانند از دستیار صوتی سیری
بهره مند شوند و در صورت داشتن
مشغله و ناتوانی در تایپ کــردن و
ارسال پیام های متنی ،از این قابلیت
جدید استفاده کنند.
CMYK

