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اخبارداخلی
احتمال تجدید نظر دادستانی کل درباره
فیلترینگ تلگرام
مهر  -وزیر ارتباطات گفت :اگر پیام رسان های داخلی
بتوانند ظرفیت موجود در کشور را جذب کنند ،این احتمال
وجود دارد که دادستانی کل در فیلترینگ تجدید نظر کند.
محمدجوادآذریجهرمیدرحاشیهسمینارنقشارتباطات
در توانمندسازی زنان گفت :رفع فیلترینگ تلگرام صرفا با
دستور دادستانی ممکن است و فکر می کنم اگر پیام رسان
های داخلی بتوانند ظرفیت های موجود در کشور را جذب
کنند ،این احتمال وجود داشته باشد که دادستانی کل در
اینبارهتجدیدنظرکند.ویدربارهفیلترینگتوئیترهمتاکید
کرد:درمسئلهفیلترینگتوئیتردادستانیحکمیصادرکرده
و اکنون برخی وزیران هم امضاهایی را مبنی بر تجدیدنظر
دادستانیجمعآوریکردهاندودردستورکاراست.

فروشندگان احتکارنکردند؛ کمبود گوشی
داریم
ایسنا -اکنون بسیاری از واحدهای صنفی از فروش تلفن
همراه خودداری میکنند و میگویند " این کاال انبار شده و
بهآنهادادهنمیشود"،امارئیساتحادیهفروشندگانتلفن
همراه در این باره اعالم کرد :فروشندگان احتکار و اختفا
نکردندبلکه بازار با کمبود نسبی مواجه شده که در روزهای
آینده با عرضه  ۱۰۰هزار دستگاه تلفن همراه این وضعیت
بهبودپیدامیکند.ابراهیمدرستیاظهارکرد:هیچاحتکار
و اختفایی میان فروشندگان نیست و آن ها اگر کاال داشته
باشند قطعا عرضه میکنند ،اما طی روزهــای گذشته با
کمبود نسبی در بازار مواجه بودیم که به زودی با تعیین
تکلیف و عرضه  ۱۰۰هزار دستگاه تلفن همراه ،وضعیت
بازار موبایل بهبود پیدا خواهد کرد.وی افزود :عرضه نشدن
موبایل در بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز ،تامین نشدن به
موقع کاال  ،احتکار یا اختفا میان شرکتهای واردکننده
است و در این میان فروشندگان مقصر نیستند.

تلگرام در آینده از انحصار خارج می شود
مهر-رئیسکمیتهارتباطاتمجلسگفت:باتوجهبهاینکه
شبکه های اجتماعی داخلی در حال تقویت است ،احتمال
این که در آینده شبکه تلگرام از انحصار دربیاید زیاد است.
رمضانعلیسبحانیفردرحاشیهبازدیدازنمایشگاهالکامپ
دربــاره اظهاراتش مبنی بر احتمال رفع فیلتر تلگرام نیز
گفت :من نگفتم که تلگرام رفع فیلتر می شود.وی توضیح
داد :در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسیده بود آقای دکتر
فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است
تلگرامرفعفیلترمیشود،بندهتاکیدکردمکهبعیدمیدانم
منظورآقایفیروزآبادیاینبودهباشد.سبحانیفرافزود:به
نظر می آید صحبت های ایشان مربوط به تقویت پیام رسان
های داخلی و قابلیت رقابت آن ها با شبکه خارجی تلگرام
بوده است.وی با بیان این که هم اکنون  ۱۰میلیون کاربر
فعال عضو پیام رسان های بومی هستند ،افزود :به نظر می
رسد در آینده اکثر کاربران با توجه به سرویس ها و خدمات
شبکه های داخلی ،به این شبکه روی خواهند آورد و قاعدتا
تلگرام از انحصار در می آید .مانند شبکه وایبر که همه از آن
کوچ کردند ،ضرورتی برای فیلتربودن یا نبودن تلگرام نیز
وجود نخواهد داشت.وی از عضویت  ۲۵میلیون کاربر در
پیام رسان های بومی خبر داد و افزود :همچنین حدود ۱۰
میلیون کاربر در این پیام رسان ها فعال هستند.

متخلفان ارز دولتی 32میلیارد تومان جریمه
شدند
وزیر ارتباطات از جریمه  32میلیاردی متخلفان واردات
گوشی با ارز دولتی خبر داد و گفت  :قرار است تعزیرات
شرایطی را فراهم کند تا پول را پس بگیرد  .البته پیشنهاد
دادمهمهپولبهحسابدولتبرگرداندهوبهمناطقمحروم
تخصیص داده شود.جهرمی در برنامه متن حاشیه شبکه3
سیما همچنینافزود:وزارتارتباطاتمسئولتنظیمقیمت
ها یا تامین ارز دولتی برای واردکنندگان نیست .بخشی
از قیمت تلفن همراه به عرضه و تقاضا و بخشی به بهای ارز
بستگی دارد و قیمت ارز نیز تثبیت نشده است بنابراین
قیمت گوشی نیز به همان نسبت ثابت نیست .وی گفت:
عده ای این ارز را به جای وارد کردن گوشی به چیزهای
دیگر تخصیص دادند یا از کشور خارج کردند و این موضوع
را تعزیرات پیگیری کرد.

گالیه کاربران از نحوه محاسبه هزینه اینترنت
در سایه نبود نظارت
باشگاه خبرنگاران  -بــا وجــود رسیدگی جــدی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات به تخلفات اپراتورها ،باز هم
برخیکاربرانازنحوهمحاسبههزینهخدماتاینترنتگالیه
دارند.بحث کمفروشی اینترنت و به عبارتی پایان پیش از
موعد اینترنت اپراتورهای ثابت و تلفن همراه ،مدتهاست
کهموردانتقادکاربرانبودهوهرازچندگاهیاینانتقادهااز
سویآنهامطرحمیشود.برخیازکاربرانمعتقدندضعف
نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات اپراتورها و شرکتهای
اینترنتی زمینه کمفروشی و سوءاستفاده ارائهکنندگان
این خدمات را فراهم کرده و موجب نارضایتی گسترده
مشترکان شده است.

توضیحجهرمی درباره همکاری نکردن
وزارت ارتباطات در بستن فیلترشکنها
وزیــر ارتباطات در پاسخ به سؤالی دربــاره انتقاد از این
وزارتخانه به دلیل پای کار نبودن در بستن فیلترشکنها
گفت :دربـــاره فیلترشکنها با بحث خودتحریمی نیز
مواجهیم و نمیتوان تنها با یک نگاه در این قضیه اقدام
کرد.جهرمی افزود:در کشور ما دیدگاههای متفاوتی وجود
دارد و فضای نقد و اظهارنظر نیز باز است  ،همه اظهارنظر
میکنند و نظرات همه نیز محترم است .وی گفت :آقایان
بیایند پای میز بنشینند و نیاز مردم را ببینند .نیازسنجی
کردیم و احتیاجات مردم را درآوردیــم ،زمانی که بسیاری
از سایتهای خارجی ما را فیلتر کردند و مردم به آن ها
دسترسی ندارند ،از طریق همین ساز وکار به این سایتها
دسترسی پیدا میکنند ،با این شرایط چگونه یک عده صرفا
میگویند باید با یک نگاه این اتفاق را دید؟
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مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد :

فراخبر

ارائه امکانات زیرساختی رایگان به 9پیام رسان داخلی
زهرا حاجیان  -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت
ایــران با اعــام این که 9پیام رســان داخلی امکانات
رایگان و زیرساخت های الزم را از شرکت ارتباطات
زیرساخت دریافت کرده اند خاطرنشان کرد  :این  9پیام
رسان شامل ویسپی ،بیسفون پالس ،سروش ،آی گپ،
لنزور ،جیک و پیک ،گپ ،بله و بی تالک  ،پیام رسان های
داخلی هستند که امکانات رایگان و زیرساخت های
الزم را دریافت کرده اند.
▪پیام رسان های داخلی وام  5میلیاردی دریافت
کردند

صادق عباسی شاهکوه روزگذشته در حاشیه بیست
و چهارمین نمایشگاه الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت
الکترونیکی در جمع خبرنگاران و در واکنش به این
که گفته می شود وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی را در
اختیار پیام رسان های بومی قرار نداده است گفت:
همه پیام رسان هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای
مجازی هستند ،از حمایت ها وامکاناتی که طبق
قانون برای آن ها پیش بینی شده بود بهره مند شده
اند .وی خاطرنشان کرد :از زمانی که شــورای عالی
فضای مجازی موضوع حمایت از پیام رسان های بومی
را تصویب کرد مقرر شد به هریک از این پیام رسان ها
وام پنج میلیارد تومانی تعلق بگیرد تا این پیام رسان ها
بتوانند با استفاده از این امکان زیرساخت های فنی
خود را بــرای جذب مخاطب توسعه بدهند بنابراین
طبق این مصوبه به تمامی پیام رسان هایی که مورد
تایید این مرکز بودند مبلغ پنج میلیارد تومان تعلق

گرفته است .به طوری که تمامی  9پیام رسان مورد تایید
شورای عالی فضای مجازی از جمله "ویسپی ،بیسفون
پالس ،سروش ،آی گپ ،لنزور ،جیک و پیک ،گپ ،بله
و بی تالک" این مبلغ را دریافت کرده اند .وی ادامه
داد  :عالوه براعطای وام ،این  9پیام رسانی که مرکز
ملی فضای مجازی به ما معرفی کرده است از امکانات
زیرساختی رایگان نیز بهره مند شدند .عباسی شاهکوه
افزود  :با توجه به این که گفته می شود وزارت ارتباطات
هیچ امکاناتی را در اختیار پیام رسان های بومی قرار
نداده است الزم است براین نکته تاکید کنم که ارائه

امکانات زیرساختی رایگان به  9پیام رسان مذکور در
حالی است که تاکنون هیچ فرد یا نهادی چنین امکاناتی
را به صورت رایگان دریافت نکرده و نخواهد کرد .وی
در واکنش به درخواست برخی پیام رسان ها مبنی بر
دریافت مبالغ بیشتر خاطرنشان کرد  :آن چه تاکنون
به این پیام رسان ها تعلق گرفته ،در حدود مقدورات و
مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است اما اگر
درخواست جدیدی مطرح شود و برای آن هم مصوبه ای
داشته باشیم این امکان وجود دارد که مبلغی اختصاص
داده شود.

وقتی معاون وزیر فتیله رقابت را پایین
میکشد
سید علی علوی -صحبتهای معاون وزیــر ارتباطات
درست شبیه پایین کشیدن فتیله رقابت در برههای است که
پیامرسانهایداخلیبیشازآنکهبهتبلیغاتومنفیسازی
علیه تلگرام نیاز داشته باشند ،به رشد و توسعه فنی و کیفی
محصوالت خود نیازمندند .توسعه ای که در میدان رقابت
شرکت های دانــش بنیان خالق می تواند رقم بخورد نه
بازار انحصاری و رانتی .معاون وزیر ارتباطات در حاشیه
نمایشگاه الکامپ اعالم میکند که  9پیامرسان داخلی
امکانات رایگان و زیرساختهای الزم را دریافت کردند.
جمله قابل تامل آقای معاون آنجاست که میگوید« :هیچ
شخصی یا نهادی غیر از اینها امکانات رایگان دریافت
نخواهند کرد ».سیاست گذاری که عمال فتیله رقابت میان
شرکت های داخلی در تولید پیامرسانهای بومی را پایین
میکشد و شائبه انحصارطلبی را در افکار عمومی تقویت
میکند .به نظر میرسد در این رهاورد که این  9پیا مرسان
داخلی با وجــود حمایت ها و دریــافــت کمکهای مالی
نتوانستند زیرساختهای مناسب و کیفیسازی ایدهآل
را برای خود فراهم کنند ،بستن عرصه رقابت بیتدبیری و
تنگنظری برای ورود پیامرسانهای قوی داخلی به عرصه
نبرد با پیامرسانهای قدرتمند خارجی باشد .در برهه
حساس کنونی که پیامرسانهای داخلی با انحصارطلبی
پیامرسانهای خارجی و نیز مقاومت برخاسته از تبلیغات
منفی از سوی مردم رو به رو شدهاند ،به نظر میرسد اتخاذ
چنین تصمیماتی جز به نابودی کشاندن پیامرسانهای
داخلیثمرینداشتهباشد.انتظارمیرودمسئوالنذیربط
با باز گذاشتن عرصه رقابت و نیز حمایتهای مادی و معنوی
آینده روشنی را برای پیامرسانهای داخلی ترسیم کنند.

تازه های فناوری
"قصر" متحرک با طعم سفر
ایسنا  -شرکت آلمانی " "Moreloاز نسخه پیشرفت ه
یک ون مسافرتی تمام عیار رونمایی کرد .اتاقک این
ون از جنس آلیاژ آلومینیومی و فایبرگالس و
طراحی داخــل آن ظریف و در عین حال
مــقــاوم اســت .در ایــن ون بــا استفاده از
ریموت یا کنترل باز میشود و دارای یک
سیستم گرمایشی قوی است که به هنگام
هوای سرد بیرون ،محیط داخلی ون را
گرم نگه میدارد.
این ون قادر است مخزن آب شیرین با گنجایش
 ۳۸۰لیتر و یک مخزن فاضالب  ۲۵۰لیتری را با خود
حمل کند .تصاویر اولیه منتشر شده از این ون نشان

کشف دریاچه بزرگ آب مایع در مریخ
میدهد که درون آن یک میز ناهارخوری با مبل ""L
شکل تعبیه شده است ،همچنین یک تخت دو نفره
دارد و حمام نیز در آن پیشبینی شده است.
در ایــن ون یک سیستم تهویه هوشمند
موجود است تا از مه آلــود شدن شیشه
بزرگ "پانورامیک" ون ،جلوگیری شود
و راننده هنگام رانندگی در جاده اذیت
نشود .در مرکز داشــبــورد خــودرو ،یک
سیستم مسیریابی با نمایشگر  9اینچی نیز
وجود دارد .موتور این خودرو  ۲۵۰اسب بخار
است و گیربکس اتوماتیک هشت سرعته نیز برای آن
در نظر گرفته شده است.

اثبات علمی پیامدهای نامطلوب استفاده از گوشی در کالس درس
فارس  -محققان می گویند آن دسته از دانش آموزان و
دانشجویانی که سر کالس درس مرتب از تلفن همراه
شان استفاده می کنند ،نمرات کمتری نیز در
امتحانات کسب می کنند .استفاده از تلفن
همراه و تبلت سر کالس درس با اهداف
غیردرسی موجب می شود افراد حداقل
نیم نمره کمتر از دیگر افرادی که به طور
کامل بــه درس توجه مــی کنند ،کسب
کنند .یافته هــای پژوهشگران دانشگاه
راجرز در آمریکا از طریق انجام پژوهش های روان
شناختی نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه یا
تبلت در حین تدریس استاد موجب می شود دانش

آموزان و دانشجویان نتوانند به درستی همه مطالب
درســی را متوجه شوند و در نتیجه نمرات امتحانی
آن ها نیز کمتر خواهد بــود .بر همین اســاس،
ممنوع کردن استفاده از وسایل الکترونیک
همراه سر کالس های درس اقدام درستی
اســت و تبعیت نکردن از ایــن سیاست
باعث می شــود نمرات دانــش آمــوزان و
دانشجویان حداقل  5درصد یا به میزان
نیم نمره کاهش یابد .این اولین بار است که
یک تحقیق علمی دقیق با هدف بررسی نتایج
استفاده از گوشی و تبلت بر کیفیت تحصیل دانش
آموزان و دانشجویان انجام می شود.

فارس  -محققان ایتالیایی موفق به کشف دریاچه
بزرگ آب مایع در مریخ شدند .دانشمندان در نهایت
مکانی را که تمام آب مریخ در آن جا پنهان شده
بــود یافتند .بــراســاس گ ــزارش «ساینس
آل ــرت» ،ایــن آخرین کشفی اســت که با
استفاده از یک وسیله راداری در مدار
مریخ به دست آمده است.
اگرچه تا کنون عالیم بسیاری از وجود
منابع کم و موقت آب در این سیاره مشاهده
و شناسایی شــده بــود امــا ایــن دریــاچــه اولین
کاوش منابع آبی پایدار با این وسعت به شمار میآید.
دانشمندان ایتالیایی مخزن آب مایع بزرگ و پنهانی

را به اندازه  20کیلومتر در  1.5کیلومتری زیر قطب
جنوبی مریخ پیدا کردند .محققان میگویند که این
کشف بسیار شبیه دریاچه زیریخی در قطبهای
شــمــال و جــنــوب زمــیــن اســـت .دریــاچــه
زیریخی ،بــه عــنــوان مکانی کــه ممکن
است در آن روی سیاره مریخ آب یافت
شــود ،دارای فرضیهای طوالنیمدت
بود اما بررسی مناطق زیر یخ بندان حتی
روی زمین نیز کار آسانی نیست .گفتنی
اســت؛ تنها در سا لهای اخیر دانشمندان از
ماهوارههای مجهز به رادار استفاده کردند تا اسرار
پنهان سیاره ما را کشف کنند.

روش جدید آموزش روباتها برای همکاری با سربازان
ایسنا-پژوهشگرانآمریکایی،روشجدیدیبرایآموزش
روباتهاابداعکردهاندتاآنهارابرایهمکاریباسربازان
آماده کنند .پژوهشگران "آزمایشگاه پژوهش ارتش
آمریکا"( )ARLو دانشکده روباتیک "دانشگاه
کارنگیملون"(،)CMUروشجدیدیبرای
آموزش سریع روباتها ابداع کردهاند .این
روش ،به روباتها کمک میکند با کمترین
دخالت انسان ،به محیطهای گوناگون سفر
کنند" .مگی ویگنس"(،)Maggie Wigness
ازپژوهشگراناینپروژهگفت:هدفازاینپژوهش،
ارائه روباتهای قابل اطمینان برای کمک به سربازان
است .اگر روباتها و انسانها بتوانند مانند اعضای یک

گروهفعالیتکنند،کارهاسریعترودقیقترانجاممیشود.
از این روباتها میتوان برای بررسی محیطهای احتماال
خطرناک استفاده کرد و سربازها را از خطر در امان
داشــت .به این منظور ،روباتها باید قــادر به
درک ،اســتــدالل و تصمیمگیری باشند.
ویگنسافزود:برایآموزشهوشبهروبات،
میتوان از نمونههای انسانی استفاده کرد.
این فرایند یادگیری ،سریع و نیاز به دخالت
انسان در آن ،حداقل است .در این آزمایش ،به
روبات ،چگونگی هدایت از نقاط گوناگون آموزش
دادهمیشودتاقابلیتماندننزدیکجادهراداشتهباشدو
چگونگیحرکتخودراکنترلکند.

فیروزآبادی اعالم کرد:

 ۱۵شهریور آخرین مهلت فعالیت بدون فیلتر تلگرام طالیی و هاتگرام
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت :آخرین مهلتی که
به فعالیت بدون فیلتر نسخه های فارسی تلگرام از جمله
هاتگرام و تلگرام طالیی داده ایم ۱۵،شهریورماه است.به
گزارش مهر،ابوالحسنفیروزآبادیدیروزدرجریانبازدید
از نمایشگاه الکامپ  ۲۰۱8در پاسخ به سوالی مبنی بر
حمایتصورتگرفتهازفعالیتنسخههایفارسیتلگرام
درکشورگفت:درحقیقتماازابتدادرسیاستهایخروج
از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه های
فارسیاینشبکهدرکشورقائلشدیموپذیرفتیمکهشبکه
های هاتگرام و تلگرام طالیی بــدون فیلتر
چندماه در کشور فعال باشند.وی افزود:
آخرین مهلتی که به آن ها داده ایم۱۵ ،
شهریورماه است و این شبکه ها باید
تا این تاریخ به پیام رسان صددرصد

بومیتبدیلشوند.دبیرشورایعالیفضایمجازیبابیان
این که در زمینه مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی و
خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه ها
و سازمان ها تعیین شده بود ،گفت :تقریبا تمامی دستگاه
ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای
این مصوبه داشته اند.وی تاکید کرد:
موضوع کمک وزارت ارتباطات به
فعالیتفیلترشکنهاراقبولنداریم
وچنینچیزیوجودندارد.بحثاین
استکهممانعتازفعالیتفیلترشکن
هــا در کــشــور تــوســط شرکت
ارتباطات زیرساخت باید
برایایمنسازیومصون
ســازی شبکه مخابراتی

کشور با دقت بیشتری انجام شود.وی گفت :این اواخر در
زمینهممانعتازفعالیتفیلترشکنهادرکشورنقصهایی
دیده می شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته
دراینزمینهاقداماتیانجامدهدوبهشرایطقبلازیکماه
اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن ها را
میگرفت،هماکنوننیزهمیناقدامراانجامدهد.
▪ ارزهای مجازی در ایران قانونی میشوند

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت :احتماال ارزهای
مجازی در ایران باز خواهند شد اما درباره این که چه ارزی
باز شود هنوز تصمیمگیری نشده اســت .وی در پاسخ
به این که در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره
ارزهایمجازیصحبتشده،اکنونبانکمرکزیارزهای
مجازی در ایران را مجاز نمیداند و قوه قضاییه سایتهای

ارائه دهنده ارز مجازی را فیلتر میکند ،در حالی که در
شرایط فعلی اقتصادی و تحریمها برخی معتقدند ارزهای
مجازی میتوانند برای معامالت خرد تحریم را دور بزنند و
توسط مردم استفاده شوند آیا ارزهای مجازی در ایران باز
خواهند شد،گفت:احتماال باز خواهند شد .وی در پاسخ
به این سؤال که مشخص است کدام ارز باز میشود ،گفت:
هنوز تصمیمگیری نشده است ،کارگروهی در کمیسیون
اجتماعی مجلس در حــال بررسی ایــن موضوع برای
راهانــدازی صرافی پولهای مجازی ،ماینینگ پولهای
مجازی و این که چه پولهایی مجاز خواهند شد ،است
و تصمیم گیری خواهد کرد .دبیر شــورای عالی فضای
مجازی گفت :همچنین بــرای مبادالت اقتصادی بین
کشورهای دوست نیز برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در
دستور کار است.

...

کوتاه از جهان علم
گام آمازون برای یک تریلیون دالری شدن
آم ــازون یک گــام دیگر به رکــورد نخستین شرکت یک
تریلیون دالری نزدیکتر شد .شرکت آمریکایی آمازون
با انتشار یک گــزارش ،میزان درآمد و ســودآوری خود را
در سه ماه دوم سال  ۲۰۱۸میالدی اعالم کرد که بدین
ترتیب میتوان دریافت این شرکت نوآور بهعنوان یکی از
بزرگ ترین غولهای فناوری و دارنده بزرگترین پلتفرم
فروشگاه آنالین ،توانسته در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸
میالدی به رکورد شرکتهای تریلیون دالری نزدیک شود.
بر اساس آمار ،عملکرد این شرکت حتی از پیشبینیهای
وال استریت نیز بیشتر شد به گونهای که بخش اعظمی از
افزایش درآمد آمازون مرهون سودآوری در قسمت خدمات
و سرویسهای ابــری ( )Cloudو درگــا ههــای تبلیغاتی
آن اعالم شده است .گــزارش عملکرد آمــازون یک سود
 5.07دالری به ازای هر سهم بوده است که حدود دو برابر
پیشبینی کارشناسان با تخمین سود  2.5دالری به ازای
هر سهم بوده است.

تعداد کاربران گوگل درایو میلیاردی شد
ایسنا  -تعداد کاربران سرویس گوگل درایو به بیش از
یک میلیارد نفر رسید .سرویس گوگل درایو یکی از مهم
ترین و بزرگ ترین سرویس های ارائه شده توسط گوگل
است که مبتنی بر خدمات ابری و کالد ( )Cloudاست
و به کاربران این امکان را می دهد تا با استفاده از آن،
اطالعات و داده های مدنظر خود را بدون نیاز به اتصال و
دسترسی به دستگاه الکترونیکی خاصی  ،در گوگل درایو
ذخیره و نگهداری کنند .به نظر می رسد گوگل می خواهد
تعداد کاربران خدمات ابری این پلتفرم را به همراه دیگر
برنامه های توسعه داده شده خود نظیرپست الکترونیکی
جیمیل ،گوگل کروم ،گوگل مپس  ،یوتیوب  ،اندروید و پلی
استور به باالی یک میلیارد کاربر برساند  .با این که گوگل
همواره درباره سرویس گوگل درایو سعی می کرد سکوت
اختیار کند ،اما در کنفرانس  Google I/Oسال گذشته
اعالم کرد که حدود  ۸۰۰میلیون کاربر در حال استفاده
از این سرویس و تبادل بیش از دو تریلیون فایل در گوگل
درایو هستند.

تصاویر پرچم داران جدید گوگل لو رفت
ایسنا  -تصاویری از جدیدترین گوشیهای پرچم دار
گوگل یعنی پیکسل  ۳ایکس ال منتشر شده است که
نمایانگر ویژگیهای منحصر به فرد آن است .چندی پیش
اخباری مبنی بر معرفی و رونمایی محصوالت و پرچم داران
جدید گوگل یعنی نسل سوم گوشیهای هوشمند پیکسل
ایکس ال در فضای مجازی منتشر شد و حاال تصاویری از
سوی منابع ناشناس پخش شده که به وضوح برخی از
قابلیتها و ویژگیهای این گوشیها را نشان میدهد.
به عنوان مثال ،گوشیهای پیکسل  ۳و پیکسل  ۳ایکس
ال با صفحههای نمایش به اندازه  5.3و  6.2اینچ عرضه
خواهند شد .همچنین طبق این تصاویر میتوان دریافت
که این محصوالت دارای یک بریدگی باریک در قسمت
باالی نمایشگر و نسبت تصویر  ۱۹:۹خواهند بود.

ویدئوهای یوتیوب دستخوش تغییر میشوند
ایسنا  -یوتیوب اعــام کرد که از این پس حاشیههای
سیاهرنگ اطراف ویدئوهای پخش شده را حذف خواهد
کرد .بسیاری از کاربرانی که از سرویس یوتیوب استفاده
میکردند ،از وجود ویدئوهایی باحاشیههای سیاهرنگ
در اطــراف شــان  ،شکایت داشتند و همواره در فضای
مجازی از این سرویس آنالین پخش ویدئو درخواست می
کردند که فکری برای ویدئوهای غیراستاندارد ،کوچک
و با حاشیههای اضافی سیاه رنگ بکند .حاال به تازگی
گوگل به عنوان شرکت توسعهدهنده نرمافزار و اپلیکیشن
کاربردی یوتیوب ،اعالم کرده است که میخواهد با حذف
این نــوار و حاشیههای اضافی مشکی رنگ موجود در
اطراف ویدئوها ،به کاربران کمک کند از تماشای فیلمهای
مدنظر خود لذت بیشتری ببرند و کیفیت و اندازه ویدئوها
افزایش و بهبود قابل توجهی یابد.

اتحادیه اروپا باز هم شرکتهای فناوری را
جریمه کرد
ایسنا  -کمیسیون اتحادیه اروپــا برخی از شرکتهای
فناوری از جمله ایسوس و فیلیپس را به دلیل ثابت نگه
داشتن قیمتها و رفتار ضدرقابتی جریمه کرد .چندی
پیش اتحادیه اروپا گوگل را به علت انحصارطلبی تجاری
پنج میلیارد دالر جریمه کرد .مقامات اتحادیه اروپا در این
زمینه اعالم کردند گوگل به منظور ارتقای محصوالت،
سرویسها و اپلیکیشن خود در کنار سیستم عامل اندروید،
از استفاده آزادانه و منصفانه کاربران اینترنت از خدمات
و سیستمهای عامل شرکتهای رقیب خود جلوگیری
کرده است .کمیسیون اتحادیه اروپا شرکتهایی نظیر
ایسوس ،فیلیپس ،دینون و مارانتزو پایونیر را به علت
رفتارهای ضدرقابتی و خودداری از تحویل موجودی به
خرده فروشان آنالینی که قصد ارائه محصوالت تخفیفدار
را داشتند ،جریمه کرده است.

جستوجوی صوتی برنامهها به اپ استور
اپل اضافه شد
ایسنا  -اپل قابلیت جدیدی را به فروشگاه اینترنتی و
آنالین اپ استور اضافه کرده است که در آن کاربران قادر
خواهند بود اپلیکیشنهای مدنظر خود را با ارسال دستور
صوتی بیابند و سپس دانلود کنند .اپل به تازگی اعالم
کرده است که با انتشار نسخه بهروزرسانی شده برنامه
اپ استور ،عالوه بر ایجاد تغییر در رابط کاربری و شکل و
ظاهر آن ،قابلیت شناسایی و تشخیص هوشمند صوتی را
به پلتفرم خود افزوده است تا بدین وسیله کاربران بتوانند
با ارســال یک دستور صوتی و گفتن نام اپلیکیشنهای
مدنظر ،آن را از این فروشگاه دانلود ،خریداری و نصب
کنند .کاربران با بهر هگیری از فناوری تشخیص صوتی
هوشمند قــادر خواهند بود با فشردن دکمه میکروفن
در نــوار جستوجوی اپ استور ،به جستوجو و یافتن
اپلیکیشن مدنظر خود بپردازند و سپس آن را دانلود و
نصب کنند.
CMYK

