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قیمت جدیدترین پرچمدار
سامسونگ تعیین شد

...

اخبار داخلی
جهرمی :مشکالت تلگرام ارتباطی به
مخابرات نداشت
ایسنا  -وزیــر ارتــبــاطــات و فــنــاوری اطــاعــات بــا ارائــه
توضیحات فنی دربــاره مشکالت زیرساختی مخابرات
ایران در سال گذشته ،گفت :این مشکل برطرف شده و
بعید است اختالالت تلگرام مربوط به آن باشد چون این
اتفاق شامگاه روز گذشته رخ داده است و ارتباطی هم به
این موضوع ندارد .محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه
نمایشگاه الکامپ با بیان این که هایجکینگ روز گذشته
در شبکه مخابرات ایران اتفاق افتاده است ،اظهار کرد:
روز گذشته از ساعت  ۴تا  ۶بامداد یک تغییر توپولوژی و
به سازی زیرساختهای شبکه در شرکت مخابرات ایران
انجام شده است.
طبق دستور قضایی صادرشده برای فیلتر تلگرام ،آنها در
جدول روتینگIP ،های مختلفی را هدایت کردند به طوری
که اختالل ایجاد شد .چنین اتفاقی نباید می افتاد؛ فقط
هم تلگرام نبوده ،بیش از  ۱۰۰پرفیکس در شبکه مخابرات
ایران به شبکه دنیا ادورتایز شده که البته افکار عمومی به
تلگرام حسا سترند .وی ادامه داد :این مشکل برطرف
شده و بعید است اختالالت تلگرام مربوط به آن باشد ،چون
این اتفاق شامگاه روز گذشته رخ داده و ارتباطی هم به این
موضوع ندارد .در هر حال چه خطای فنی و چه عمدی ،ما
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مامور کردیم
با جدیت آن را پیگیری کنند؛ این هم خالف پروتکلهای
بینالمللی و هم داخلی است و با مجموعه مخابرات ،بابت
اتفاقی که رخ داده برخورد خواهد شد.
ما منتظر گزارش نهایی هستیم و باید موضوع را بررسی
کنیم .در سازمان رگوالتوری هم جلسه گذاشتند و جوانب
موضوع اعالم میشود .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در پاسخ به شایعات مطرحشده درباره محدودیت فعالیت
تاکسیهای اینترنتی به دلیل الیحه وزارت کشور ،بیان
کرد :این موضوع دعوای جدیدی نیست و شهردار یها
معتقدند تاکسیهای اینترنتی باید زیر نظر آنها باشند.
از بعد نظارت و مدیریت شهری شاید حرف درستی باشد
اما وقتی شهرداریها ،سازمان تاکسیرانی را دارند که به
نوعی رقیب تاکسیهای اینترنتی هستند ،این بحث زیر
نظر بردن به لحاظ منطق اقتصادی خیلی درست نیست.

مکانیزهسازی اپراتورهای پستی ،بازار
مرسوالت را به  ۴میلیارد در سال میرساند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بازدید
از هاب مکانیزه اولین اپراتور خصوصی پست کشور گفت:
بــازار مرسوالت کشور تا چهار میلیارد مرسوله در سال
است که امیدواریم بالفعل شود .حسین فالح جوشقانی
با بیان این که در صورت بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه
و بالفعل بازار پستی کشور ،سرانه مرسوالت پستی کشور
تا چند برابر افزایش خواهد یافت ،اظهار کرد :متأسفانه
تا به حال مردم نتوانستهاند سرویسهای شایستهای را
برای ارسال مرسوالت خود دریافت کنند .رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود :انتظار میرود
با فعالیت اپراتورهای خصوصی پست در کشور ،گامهای
مؤثری برای بهبود کیفیت سرویسهای پستی برداشته
شود .وی با بیان این که ابعاد بالقوه بازار مرسوالت کشور تا
چهار میلیارد مرسوله در سال است ،اذعان کرد :با توجه به
روند هوشمندسازی و مکانیزهسازی اپراتورهای خصوصی
کشور ،امیدواریم این بازار بالقوه به بازاری بالفعل تبدیل
شود .معاون وزیر ارتباطات درباره رسالت صدور مجوز
برای فعالیت پستهای خصوصی هم گفت :اعطای مجوز
خصوصیسازی پست ،یک روند طوالنی و ثمره مذاکراتی
است که میخواهد صنعت سنتی پستی ایران را به بخش
خصوصی بسپارد تا مدرن شدن این صنعت را همچنان که
امروز در هاب اپراتور اول پست میبینیم ،شاهد باشیم.

با تفاهم وزارت ارتباطات و کتابخانه ملی؛

طرح حافظه ملی دیجیتال کلید خورد
مهر  -وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی
با هدف اجــرای طرح حافظه ملی دیجیتال برای حفظ
میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آن ها در محیط وب،
تفاهم نامه همکاری امضا کردند .این امضای تفاهم با
حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف
بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن
دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد .بر این
اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی-
فرهنگی کشور از طریق سیستم دیجیتال و در راستای
مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساخت های شبکه
ملی اطالعات ،در دسترس عموم مردم و کسب و کارها
قرار گیرد .طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث
تولیدی ایرانیان و پردازش آن ها و دسترسی به مستندات
کتابخانه ملی و ایجاد پنجره ای واحد به روی کسب و کارها
عملیاتی می شود.

معاون رئیس جمهور خبر داد:

ارائه خدمات الکترونیکی دولت  2برابر شد
مهر  -معاون رئیس جمهور از افزایش دوبرابری میزان
خدمات الکترونیکی دولت نسبت به کل خدمات دولتی
طی چهارماه اول سال خبر داد .جمشید انصاری معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد .وی
در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت :گزارش ها نشان
می دهد از فروردین ماه امسال میزان ارائه خدمات دولت
الکترونیک دوبرابر شده است .انصاری افزود :در فروردین
ماه  ۲۰درصد از کل خدمات دولت شامل خدمات دولت
الکترونیک می شد که هم اکنون این رقم به  ۴۰درصد کل
خدمات رسیده است.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر روند مناسب رشد ارائه
خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های دولتی گفت :این
که گفته می شود دستگاه ها تمایلی به اتصال به مرکز ملی
تبادل اطالعات دولتی ندارند ،درست نیست و روند رو به
رشد خدمات نشان می دهد دستگاه های دولتی برای
اتصال به شبکه در تالش هستند اما هنوز خدماتشان در
درون شبکه کامل نشده است.

خنجرتیزاتحادیهاروپابهسمتشبکههایاجتماعی
ایسنا-اتحادیهاروپابهتازگیخطاببهغولهایفناوری
هشداردادهاستدرصورتیکهباانتشاراخبارتروریستیو
محتوایخشونتآمیزبرخوردنکنند،جریمهخواهندشد.
با این که غولهای فناوری نظیر شرکتهای فیس بوک،
توئیترو گوگل همگی در سالهای اخیر تحت تاثیر وقایع
مختلفیهمچوناقداماتمداخلهجویانههکرهایتحت
حمایت روسیه در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،انتشار اخبار تروریستهای گروهک داعش و
محتوایخشونتبار،شایعهپراکنیواخبارکذبودروغین
قرارگرفتندوازسوینهادهایسیاسیوامنیتیبسیاریاز
جملهمجلسسناوکنگره،فشارهایمتعددوفزایندهایرا
متحملشدند،بازهمبهنظرمیرسدهمچناناینفشارها
ادامه خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز درصدد تشدید و
وضعقوانینومقرراتسختگیرانهایبرایمقابلهباافراد
تفر مهایآزادانهشبک ههایاجتماعیاست.
سودجوازپل 

ایسنا–تحلیلگرانبرآوردکردهاندکهقیمتگلکسینوت ۹سامسونگ ۱۲۵۰،یوروخواهدبود.همانطورکهمیدانیمسامسونگقصدداردپرچمدار
بعدیخودازسرینوتیعنیگلکسینوت ۹رادرنهمماهاوتسالجاری ۲۰۱۸میالدیمعرفیوازآنرونماییکند.قیمتپایهجدیدترینپرچمدار
سامسونگاز ۱۰۵۰یورو( ۹۳۵پوند)آغازشدهونسخه ۵۱۲گیگابایتیآنحدود ۱۲۵۰یورومعادل ۱۱۱۵پوندقیمتگذاریخواهدشد.

انجامروزانه ۱۰هزارتراکنشبربسترسامانهپرداختموبایلی

اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از انتشار اخبار کذب و
همچنین محتوای تروریستی و خشونت بار در فضای باز
توئیتر ،فیس بوک ،یوتیوب و غیره تصمیم گرفته است
که شرکت های فناوری را که دارای پلتفرم شبکه های
اجتماعی و پیامرسان هستند و پس از مشاهده محتوای
مشکوک،باصاحبانحسابهایکاربریمذکوربرخورد
نمی کنند ،جریمههای هنگفتی کند .پیشتر نیز سران
و مسئوالن بسیاری از کشورهای اروپایی ،درباره لزوم
مقابله با انتشار محتوای خشونت بار و تروریستی سخن
گفته و از نهادهای امنیتی درخواست مقابله جدیتر
و وضع قوانین سختگیرانهتری را کرده بودند .بنابر
گزارشهای منتشرشده ،بسیاری از تروریستهایی
که به ساخت بمبهای دستساز اقدام کردهاند ،از این
وبسایتهاوفروشگاههایاینترنتیتجهیزاتموردنیاز
خودرا خریده بودند.

ایسنا  -مدیرکل راهکارهای سازمانی اپراتور دوم
تلفن همراه ،از انجام روزانه حدود  ۱۰هزار تراکنش
بر بستر سامانه پرداخت موبایلی این اپراتور خبر داد.
محمد زیاری با اشاره به این که ایرانسل برای نخستین
بار در ایران ،این سامانه را در سال  ۱۳۹۶در شهرهای
مشهد و قزوین راهاندازی کرد ،گفت :تاکنون در این دو
شهر حدود  ۱۰۰هزار سیمکارت  NFCفعال شده و این
امکان بهزودی در شهرهای سمنان ،اهواز و تهران نیز
فعال خواهد شد.
به گفته زیاری ،در طول نمایشگاه الکامپ  ،۹۷برای
آشنایی بیشتر مشترکان و عالقهمندان با نحوه کارکرد
این سرویس ،دو سناریوی پرداخت در ایستگاه اتوبوس
و خرید از دستگاه فروش خودکار ،در غرفه ایرانسل
طراحی شده بود که به بازدیدکنندگان ،تجربه استفاده
از این راهکار را ارائه میکرد.

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل ،همچنین با
اشــاره به «سامانه شهر هوشمند» ایرانسل مبتنی بر
فناوری اینترنت اشیا ،این سامانه را راهکاری برای
مدیریت هوشمند شهر با استفاده از حسگر ()sensor
های مختلف دانست .به گفته وی ،از جمله این حسگرها
میتوان به حسگر تشخیص دود ،حسگر روشنایی،
حسگر کشاورزی ،حسگر رطوبتی ،حسگر کیفیت آب،
حسگرمحیطی،حسگرپسماندوحسگرپارکینگاشاره
کرد .وی با اشاره به حسگر روشنایی هوشمند گفت :با
استفاده از این حسگر میتوان روشنایی خیابانها را با
توجه به ساعات شبانه روز و همچنین حضور خودروها
در سطح خیابان کنترل کرد .اینکار به مدیریت بهینه
انــرژی ،به ویــژه هنگامی که در تولید بــرق با کمبود
مواجه و شاهد قطعیهای مکرر هستیم ،کمک شایانی
خواهد کرد.

نگاهی به  4روز برگزاری بزرگ ترین رویداد فناوری اطالعات ایران؛

رویش ها و ریزش های الکامپ 2018
در مساحتی حدود  ۲۵۰۰متر ارائه شد  .وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت
اقتصاد و دارایــــی ،وزارت آمـــوزش و پـــرورش ،وزارت
بهداشت و درمــان ،وزارت کار و تعاون ،وزارت کشور،
میراث فرهنگی ،دانشگاه آزاد ،سازمان برنامه و بودجه،
معاونتعلمیوفناوری،سازمانتامیناجتماعی،سازمان
فنی و حرفه ای ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،پژوهشگاه
فضایی ایــران ،پست بانک ،مرکز آمــار ایــران ،سازمان
دام پزشکی کشور ،سازمان اداری و استخدامی کشور،
سازمان امالک و اسناد کشور و شرکت ملی پست ایران در
این دوره از نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیک
حضور داشتند .

زهرا حاجیان – بزرگ ترین رویــداد فناوری اطالعات
ایران ( الکامپ ،) 2018در حالی بیست وچهارمین دوره
برگزاری را پشت سر گذاشت که نسبت به دوره های قبل
با ریزش ها ورویش هایی همراه بود  .الکامپ امسال ،اگر
چه باایجاد بخش های تازه ای مانند الکام تاکز والکام
ترندز آغاز شد اما نبود بخش های دیگری مانند شرکت
های سخت افزاری و جای خالی برخی  FCPها و شرکت
های اینترنتی وهمچنین حضور کم رنگ شرکت های
خارجی را باید جزو ریزش های الکامپ  97عنوان کرد .
▪جای خالی شرکت های سخت افزاری واینترنتی در
الکامپ 2018

برخالفسالهایگذشته کهشرکتهایاینترنتی ،رونق
نمایشگاه الکامپ بودند و حضور و تاثیرشان دیده می
شد ،امسال برخی ازاین شرکت ها بنا به دالیلی که آن را
کمبود بودجه و کنترل هزینه ها اعالم کردند ،از حضور در
نمایشگاهانصرافدادند .بهطوریکهرئیسسازماننظام
صنفی نیز در توضیح چرایی حضور نیافتن شرکت های
 FCPدر الکامپ امسال ،چالش کاهش درآمد را مهم ترین
دلیل این مسئله دانست .
حضور کم رنگ وبی رونق شرکت های سخت افزاری هم
در نمایشگاه امسال بسیار محسوس وقابل لمس بود .این
شرکتهاهممانندشرکتهای  FCPعلتحضورنداشتن
خود را افزایش شدید قیمت ارز و مشکالت ناشی از آن
بیان کردند که در سال  97مانع از حضور گسترده آن ها
در نمایشگاه الکترونیک ،کامپیوترو تجارت الکترونیکی
شــده اســت  .البته حضور کم رنــگ شرکت هــای سخت
افزاری در الکامپ ،تنها مختص امسال نیست بلکه چند
سالی است این شرکت ها به دلیل شرایط سخت بازار و
این که عمده کاالهای حوزه  ITوارداتی است و همچنین
به علت محاسبه ارزی-ریالی غرفهها ،حضور کم رنگی در
نمایشگاه الکامپ دارند .
▪حضور انگشت شمار شرکت هــای "خــارجــی"در
نمایشگاهی با عنوان بین المللی!

حضور کم رنگ شرکت های خارجی در نمایشگاه بین
المللی الکامپ 2018را هم باید یکی دیگر از تفاوت های
برگزاری این دوره از الکامپ با دوره های قبل دانست .
به طوری که در این دوره تنها چند شرکت خارجی حضور

▪ رشد چشمگیر الکام استارز

یافتند  .به گفته مدیر اجرایی الکامپ بیست و چهارم،
در این دوره از نمایشگاه  ۱۵تا  ۲۰شرکت چینی حضور
دارنــد .او در عین حال مسائلی مانند مجوز نمایشگاه،
زمان الزم برای برگزاری و شرایط اقتصادی را از دالیلی
بیان کرد که باعث شده است شرکت های خارجی قادر
نباشند ،برنامه ریزی بلندمدتی برای حضور در نمایشگاه
داشته باشند.
▪برگزاری نمایشگاه زیرتیغ آفتاب

از این ها که بگذریم ؛ اکنون دو سال است که الکامپ رویه
فصلی خود را تغییر داده وبرگزاری نمایشگاه را از زمستان
به فصل گرم سال منتقل کرده است تا در زیر تیغ آفتاب،
پذیرای مخاطبان بی شمار خود باشد  .موضوعی که می
توانازآنبهعنوانیکیازنقاطضعفیادکرد.بااینحالبا
وجودگرمایشدیدوطاقتفرسا،بنابهگفته اغلبشرکت
کنندگاندرنمایشگاه،حضورقابلتوجهبازدیدکنندگان
را باید یکی از نقاط قوت نمایشگاه امسال دانست.
▪ "الکام تاکزو الکام ترندز " رویش های الکامپ24

اما صرف نظر از ریزش ها ونقاط ضعف الکامپ بیست
وچهارم،نمایشگاهامسال نقاطقوتیهمداشتکه تقویت

بخش دولت الکترونیک وهمچنین ایجاد بخش های تازه
ای مانند الکام تاکز والکام ترندز   از جمله آن ها ست .
"الــکــام تــاکــز " را بــایــد یــکــی از نــــوآوری ه ــای جدید
الکامپ دانست  .در الکام تاکز در چهار سالن فرصتی
برای شرکت ها  ،استارت آپ ها وصاحب نظران فراهم
شدهاستتابامخاطبانخودگفتوگوکنند.کارکردالکام
تاکز بهره مندی از توانمندی استادان ،نخبگان و خبرگان
صنفی است تا درباره موضوعات روز فناوری اطالعات و
ارتباطات ،آینده این صنعت یا مسائل و دغدغه های صنفی
اظهارنظر کنند .
الکام ترندز هم بخش دیگری است که امسال به نمایشگاه
الکامپ اضافه شده است و به معرفی فناوری های نوین
مانند هوش مصنوعی  ،اینترنت اشیا  ،شهر هوشمند ،داده
های بزرگ و پردازش موازی می پردازد .
▪دولتالکترونیکیباشعار«دولتهمراه»درنمایشگاه
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حـــــضـــــور دســــتــــگــــاه هـــــــای دولـــــتـــــی در ایــــن
نمایشگاه وارائــه خدمات دولت الکترونیکی در سطح
وسیع تری نسبت به سال گذشته ارزیابی شد به طوری
که امسال  ۳۱۴خدمت الکترونیکی از سوی  ۴۱دستگاه

بدون شک طی چند سال گذشته ،حضور استارت آپ ها
در نمایشگاه الکامپ یکی از مهم ترین مواردی است که بر
غنایایننمایشگاهافزودهاست.حضور 440استارتآپ
از  31استان کشور ،نقطه قوت نمایشگاه امسال محسوب
می شد  .در واقــع از ســال  ۹۴که  80استارت آپ در
الکامپ بیست و یکم حضور داشتند تاکنون که چهار سال
گذشته ،حضور  440استارت آپ نشان دهنده آن است
که استارت آپ ها به لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته
اند و در عین حال از حیث کیفی هم در کنار شرکت های
نوپا  ،شاهد حضور استارت آپ های قوی وموفق بودیم که
نشان می دهد استارت آپ ها همه ساله با حضور جدی تر
وبرنامه ریزی دقیق تری در این نمایشگاه حاضر می شوند .
▪ حضور بیش از  30بازی ساز در الکام گیمز

در رویداد الکامگیمز که در سالن شماره  ۱۰نمایشگاه
الکامپ برگزار شد  ،کافه بازار با هدف حمایت از صنعت
بــازی ســازی ایــرانــی ،از  ۳۱بــازی ســاز ،استودیو بازی
ســازی ،ناشر و شتاب دهنده ایرانی بــازی های موبایل
میزبانی کرد  .کوییز آف کینگز ،دنده دو ،جیرینگ لند،
پسرخوانده ،موتوری ،پرسیتی و آمیرزا (که اکنون با پنج
میلیون بار ،پرنصب ترین بازی کافه بازار است) از جمله
بازیهاییهستندکهمخاطبانمیتواننددرالکامگیمزبا
سازندگان آن ها دیدار و گفت وگو کنند.اجرای مسابقات
زنده بازی های موبایلی از جمله برنامه های روزانه ای بود
که در الکام گیمز تدارک دیده شده بود .

س َاپ؛ از شبه کانال تا قابلیت تماس صوتی وتصویری گروهی
سیر تکاملی پیام رسان وات 
حاجیان  /اپلیکیشن پیامرسان واتس اپ روز گذشته اعالم
کرد که قابلیت مکالمه و چت تصویری و صوتی گروهی را
رسما به پلتفرم خود اضافه کرده است .تقریبا دو ماه پیش
فیس بوک در رویداد توسعه دهندگان اف  8اعالم کرد
کهقصددارد قابلیتجدیدمکالمهوچتتصویریوصوتی
گروهیبیشازدونفررابهزودیبهپلتفرمواتساپاضافه
کند .رشد منفی تعداد کار بران تلگرام در ماه های اخیر
که عمدتا به دلیل اعمال محدودیت از سوی کشور های
مختلف برای فعالیت این پیام رسان است باعث شد پیام
رسان های مختلفی همچون واتس اپ که تا پیش از فیلتر
تلگرام فاقد برخی قابلیت های پر طرفدار بودند ،به تدریج
بــرای جذب حداکثری مخاطبان خود با افــزودن چنین

امکاناتی سیر تکاملی را در پیش بگیرند .براین اساس
واتس اپ ؛ با در اختیار داشتن بیش از یک ونیم میلیارد
کاربر در سراسر جهان  ،برای حفظ کاربران خود که پیش
از این از نبود برخی قابلیت های مفید و کاربردی شبیه
تلگرامدراینپیامرساناظهارنارضایتیکردهبودند،درماه
های اخیر امکانات مختلفی را از جمله قابلیت ایجاد کانال
یاامکان افزایش اعضای گروه و ...به شبکه خود افزوده
است.اینپیامرساندرتازهتریناقدامخودوطبقوعدهای
که پیشتر به کاربران خود داده بود ،قابلیت جدید مکالمه و
چت تصویری و صوتی گروهی بیش از دو نفر را به پلتفرم
خود اضافه کرده است  .کاربران به منظور فعالسازی این
قابلیت گروهی ،باید در ابتدا با یک نفر شروع به مکالمه

تصویرییاصوتیکنند.سپسبافشردنولمسیکگزینه
در قسمت باالی سمت راست صفحه ،قادر خواهند بود نفر
سوم را نیز به مکالمه خود بیفزایند .این پیام رسان قابلیت
افزودن افراد تا سقف چهار نفر را دارد.کاربران به منظور
دسترسی به این قابلیت جدید ،باید به فروشگاه آنالین و
اینترنتی گوگل پلی استور و اپل استور مراجعه و آخرین
نسخه به روزرسانی شده اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ
را دریافت کنند.اپلیکیشن پیامرسان واتس اپ که یکی از
محبوبترینوپرطرفدارترینپیامرسانهایجهاناست،از
قابلیت Encryption   End-toEndیارمزنگاریپیشرفته
پشتیبانی میکند و از پروتکلهای پیشرفتهای برای حفظ
حریمشخصیکاربرانشبرخورداراست.شرکتفیسبوک

با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت وات ـساپ در سال
 ،۲۰۱۴حدود  ۱۹میلیارد دالر درآمد کسب کرد و از آن
زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیتهای جدید ،به
دنبال جذب و حفظ طرفداران این پیامرسان بوده است .
طبقتازهترینآمارمنتشرشدهدرژانویه،۲۰۱۸پیامرسان
واتــس اپ هم اکنون میزبان حــدود یک میلیارد و ۳۰۰
میلیونکاربرفعالدرماهاست.

تازه های فناوری
قایق الکتریکی که با آی پد کنترل می شود
یکشرکتفنالندی،قایقالکتریکیساختهکه«تسال
دریــا» لقب گرفته اســت .این قایق ،سیستم
نیرومحرکه بی سروصدایی دارد و به وسیله
آی پد کنترل می شود .به تازگی طرحی از
یک قایق موتوری الکتریکی رونمایی شده
که می توان به وسیله آی پد ،آن را کنترل
کــرد .کارشناسان ایــن قایق را «تسالی
دریــاهــا» لقب داده ان ــد .شــرکــت فنالندی

تولید لپ تاپی که در جیب جا می شود
 ،Q-Yachtsقایق  ۹متری  Q30را ساخته است .این
قایق به وسیله یک سیستم نیرومحرکه کامال
ساکت حرکت می کند .همچنین قایق
دارای یک موتورالکتریکی است که هیچ
گــاز گلخانه ای منتشر نمی کند .قایق
الکتریکی مذکور ،می تواند با یک بار شارژ
 ۱۴۸کیلومتر را طی کند و ظرفیت هشت
مسافر را دارد.

ماسکی که احساسات کاربر را کنترل میکند!
ایسنا  -یکی از پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تــی"،
ماسکی ابــداع کــرده است که میتواند به کاربر در
تنظیم احساسات و رفتارش کمک کند .اگرچه مغز
انسان برای از بین بردن صداهای اطراف،
نهایت تالش خود را میکند اما این کار،
چندان ســاده نیست" .زیــن لــیــو"(Xin
 ،)Liuدانش آموخته دانشگاه "ام.آی.تی"
( ،)MITبرای حل این مشکل ،ماسکی
ابداع کرده است که اطراف صورت کاربر
را میپوشاند و تغییرات تنفسی او را دریافت

میکند .این ماسک با استفاده از حسگری که زیر
بینی و هدفونی که نزدیک گوش قرار میگیرد ،به
کاربر امکان میدهد صدای تنفس خود را از طریق
بازخورد شنوایی احساس کند.
کاربران این ابزار ،آرامش بیشتر و استرس
کمتری را تجربه میکنند امــا در عین
حال ،هیچ تغییری در فیزیولوژی آن ها
صورت نمیگیرد .پژوهش مربوط به این
ماسک ،نشان میدهد انسان تا چه اندازه
میتواند تحتتاثیر فناوری قرار گیرد.

فــارس  -بعد از تولید نوت بوک های کوچک که
حمل و نقل آن هــا س ــاده اس ــت ،لــپ تاپ
جیبی جدیدی به نــام GPD Pocket 2
به بــازار آمــده که از تــوان سخت افــزاری
و نــرم افــزاری باالیی بــرخــوردار است.
 GPD Pocket 2دارای نمایشگر لمسی
 7اینچی و یک صفحه کلید استاندارد
است .در تولید  GPD Pocket 2از نسل هفتم

پردازنده های شرکت اینتل استفاده شده و سیستم
عامل استفاده شده در آن نسخه  64بیتی
ویــنــدوز  10اســت .ایــن لپ تــاپ توسط
شرکت  Indiegogoتولید شده و دقت
شیشه نشکن آن  1920در 1200
پیکسل است .نمایشگر این لپ تاپ ،به
صورت فراگیر طراحی شده و حاشیه های
آن تنها به  4میلی متر می رسد.

...

کوتاه از جهان علم
هکرهااطالعاتهزارانبیماررابهسرقت
بردند
ایسنا-هکرهاتوانستهانداطالعاتشخصیودرمانیتعداد
زیادی از بیماران بیمارستان بویز تاون ایاالت متحده آمریکا
راهککنند.بهنظرمیرسدهکوسرقتاطالعاتپزشکی
بیماراندربیمارستانهاومراکزحساسپزشکیروبهافزایش
استچراکهبهخصوصدریکسالگذشته،درگوشهوکنار
جهان شاهد حمالت سایبری مشابه زیادی بودهایم که از
بزرگترینحمالتسایبریاینچنینیمیتوانبهحمالت
به مراکز درمانی و بهداشت انگلستان و اوکالهمای ایاالت
متحده آمریکا اشاره کرد .حاال تازه ترین گزارشهای منتشر
شده نشان میدهد هکرها و مجرمان سایبری توانستهاند به
اطالعات درمانی ،پزشکی و شخصی بسیاری از بیمارانی
کهدربیمارستانومرکزدرمانیوبهداشتیبویزتاونپرونده
داشتند ،دسترسی پیدا کنند .این اطالعات که به گفته
پزشکانفعالدراینبیمارستان،ازاهمیتخاصوبهسزایی
برخورداربوده،توسطهکرهاومجرمانسایبریهکشدهو
بهسرقترفتهاست.

شیبسودآوریسامسونگنزولیشد
ایسنا  -سامسونگ الکترونیکس اعــام کــرد نــرخ رشد
سودآوری این شرکت در سه ماه دوم سال  2018میالدی،
تحت تاثیر فروش ناموفق گلکسی اس  9به شدت کاهش
یافته اســت .از آن جا که در پایان هر فصل ،شرکتهای
مختلفی نظیر غولهای فناوری و تولیدکنندگان موبایل به
ارائهوانتشارگزارشمالیخوداقداممیکنند ،حاالشرکت
سامسونگالکترونیکسنیزباانتشاریکگزارشمالیازسه
ماه دوم سال جاری  2018میالدی ،از نرخ رشد پایین خود
سخن گفته که به دلیل فروش ناموفق جدیدترین گوشی
هوشمند و پرچم دار آن ،یعنی گلکسی اس  9و اس  9پالس
بودهاست.سامسونگکهاصلیترینتامینکنندهنمایشگر
اولد()OLEDبرایگوشیهایآیفوناپلوهمچنینازبزرگ
ترین تولیدکنندگان موبایل در جهان به شمار میرود ،دچار
بیشترینشیبکاهشیدرسودآوریودرآمدزاییدرسهماه
نخستسالگذشتهمیالدیتاکنونشدهاست.

ساعتهایهوشمندب.ام.ودرراهاند!
ایسنا  -شرکت فسیل با همکاری شرکت خودروسازی
ب.ام.و اعــام کــرده اســت که قصد دارد تا ســال ۲۰۱۹
میالدی،ساعتهایهوشمندجدیدیراتحتبرندBMW
به تولید و فروش برساند .با توجه به آن که این روزها بازار
ساعتهای هوشمند به شدت داغ شده است و کاربران
بسیاری در سراسر جهان ،از خریداری و استفاده از این
گجتهای هوشمند استقبال بینظیری کردهاند ،بسیاری
از غولهای فناوری و شرکتهای تولیدکننده موبایل
همچوناپل،سامسونگ،شیائومیوغیرهبهتولیدوطراحی
ساعتهای هوشمند روی آوردهاند .حاال به نظر میرسد دو
شرکت ابرقدرت ،یکی در زمینه خودروسازی و دیگری در
حوزه ساعتسازی ،میخواهند با یک همکاری مشترک و
دوجانبه ،گجت و ساعت هوشمند جدیدی را روانه بازارهای
جهانیکنندکهبابرندمحبوبوپرطرفداربی.ام.و()BMW
طراحیوتولیدمیشودوسپسبهفروشمیرسد.

ژنعاملریزشمومیتواندبهنابودیسرطان
کمککند
فارس-دانشمندانمیگویندژنیکهعاملریزشمووکچلی
انسانهاست،خواصیداردکهمیتواندتومورهایسرطانی
رانابودوبهبدنانسانکمککندتابابیماریسرطانمقابله
کند .روش های جدید مصون سازی بدن انسان در برابر
بیماریهایخطرناک،انقالبیرادردنیایبهداشتودرمان
برپا کرده است اما بسیاری از این روش های درمانی ،هنوز
به بلوغ نرسیده اند .یافته های جدید پژوهشگران دانشگاه
کلمبیا نشان می دهد همان ژنی که عامل ریزش موهای
انساناست،میتواندبهمصونسازیسلولهایبدنبرای
نابودیتومورهایسرطانیکمککند.ژنیادشدهازقابلیت
هایمنحصربهفردیبرایایمنسازیبخشهاواندامهای
مختلف داخل بدن برخوردار است .ژن یادشده که IKZF1
نام دارد،موجب تولید انبوه سلول هایی موسوم به تی سل
می شود که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش موثری ایفا
میکنند.

تولیدداروبرایدرمانکچلیوسفیدشدنمو
مهر  -محققان دانشگاه جــان هاپکینز موفق به کشف
دارویی برای معکوس کردن فرایند ریزش و سفید شدن مو و
همین طور التهابات پوستی ناشی از مصرف غذاهای چرب
شده اند .این دارو با موفقیت روی موش ها آزمایش شده و
نتایج مطلوب آن امیدواری ها برای کاربردی کردن آن به
منظور استفاده در مداوای انسان ها را افزایش داده است.
پژوهشگران می گویند اگر بتوان داروی یادشده را روی
انسان هم آزمایش کرد ،می توان امیدوار بود که در آینده از
کچلی بسیاری از افراد جلوگیری شود و از سوی دیگر می
توان سرعت التیام و بهبود زخم ها را نیز افزایش داد .داروی
یادشده برای مهار فعالیت های مخرب نوعی چربی به نام
) GSLs)glycosphingolipidsابداعشدهکهدربافتهای
سلولیودرپوستانسانوجوددارد.حضوراینچربیدرالیه
های بیرونی پوست ،منجر به کاهش تجمع رنگ دانه ها در
پوستمیشودوبرایسالمتیانسانمضراست.

دست روباتیک به دست واقعی نزدیکتر شد
ایسنا  -محققان گروه تحقیقات روباتیک ""OpenAI
،به تازگی توانستند سیستم روباتیکی را توسعه
دهند که موجب میشود یک دست روباتیک
تدادنیکمکعب
قابلیتچرخاندنوحرک 
را داشته باشد .گروه تحقیقات روباتیک
" ، "OpenAIبه تازگی موفق به توسعه
دنیای روباتیک شده اســت .این شرکت
توانسته دست روباتیکی تولید کند که قادر
است با استفاده از یک سیستم پیچیده موسوم به
"داکتیل"( ،)Dactylاشیا را جابه جا کند .محققان،

سیستم شبیه ساز کامپیوتری این دست روباتیک را به
نحویآموزشدادهاندکهبااستفادهازروشآزمون
وخطا ،میتواندحرکاتجدیدیرابیاموزدکه
مجموعهایازدادههاییکدستروباتیک
را شامل می شود .این دست روباتیک نیاز
به هیچ گونه دخالتی از جانب انسانها
ندارد .اگرچه جابه جا کردن اشیا یک کار
معمولی در زندگی روزمــره انسانهاست،
ولی این موضوع هنوز برای روباتها یک چالش
محسوبمیشود.
CMYK

