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 ۷۵هزار نفر طوالنی ترین خسوف قرن
را اینترنتی مشاهده کردند

...

اخبار داخلی
ثبت سفارش گوشی تلفن همراه متوقف
نشده است
آنا  /وزارت صنعت ،معدن و تجارت درتوئیتر اعالم کرد:
ثبت سفارش گوشی تلفن همراه متوقف نشده است.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در واکنش به خبری مبنی
بر متوقف شدن ثبت سفارش گوشی در صفحه توئیتری
خود اعــام کــرد :بر خالف بعضی از اخبار منتشر شده،
ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده
است و واردکنندگان میتوانند با ثبت سفارش و تامین ارز
مبادلهای از سامانه مربوط واردات گوشی تلفن همراه را
انجام دهند.

پیام رسان های داخلی در حوزه زیرساخت
موفق عمل نکرده اند
ایرنا /رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :پیام رسان
های داخلی در حوزه زیرساخت های فنی و جذب مخاطب
موفق عمل نکرده اند .سید مرتضی موسویان در خصوص
اقبال عمومی درباره پیام رسان های داخلی گفت :جذب
مخاطب بیشتر از تکنولوژی مطرح است البته برخی از پیام
رسان های داخلی در حوزه زیرساخت های فنی موفقیت
چندانی کسب نکرده اند .موسویان با بیان این که ایران
رتبه پنجم استفاده از تاکسی های تلفنی اینترنتی را
دارد ،گفت :دو سال و نیم از ایجاد اسنپ(تاکسی تلفنی)
می گذرد و رشد قابل توجهی در این زمینه داشته ایم به
طوریکهاکنونپنجمینکشوردربحثتاکسیهایتلفنی
اینترنتی را داریم.

 90درصد گوشیهای موجود در بازار
مسافری است
فارس  /فعاالن بــازار می گویند 90 :درصد گوشی های
موجود در بازار از روش مسافری وارد شده اند و با گارانتی
اینتر یا بدون گارانتی به فروش می رسند .گوشی دارای
گارانتی شرکتی نیز در بازار بسیار کم شده است .گوشی
هــای دارای گارانتی اینتر در خاورمیانه سرویس می
گیرند امــا گوشی هــای بــدون گارانتی رفرشی گوشی
های بازگشتی و تعمیری دیگر کشورها  هستند که پس از
تعمیر و نوسازی بار دیگر در بازار عرضه می شوند و مردم
باید برای خرید این گوشی ها هوشیار باشند.این گوشی
ها فاقد هر نوع گارانتی هستند و قیمت به مراتب کمتری
نسبت به گوشی های نو دارند و برای مثال یک گوشی اپل
 7با  128گیگ حافظه حدود  5میلیون تومان و  2میلیون
تومان کمتر از قیمت نو قیمت گذاری می شود.اغلب مدل
هایی که در بازار دیگر نو ندارند نمونههای رفرشی آن ها در
بازار دیده می شود و مدلهایی که نوی آن ها هنوز در بازار
وجوددارندکمترنمونههای رفرشی دارند .رفرشیهاقابل
تشخیص هستند و در فروش به همکار و اغلب مشتریان به
اسم رفرشی فروخته می شوند اما برخی واحدهای متخلف
نیز رفرشی بودن گوشی را به مشتری اعالم نمیکنند.

تصویربرداری از سلولهای سرطانی از
طریق فناوری نانو
فارس /پژوهشگران ایرانی نانوحاملی را ساختهاند که از
سلولهای سرطانی تصویربرداری میکند.
در ساخت این نانوحامل از مــواد زیست سازگار و بدون
ایجاد سمیت و همچنین کم هزینه استفاده شد ه است.
هدف از انجام این تحقیقات ،سنتز نانوحاملی بر پایه نقاط
کوانتومی کربنی و بررسی قابلیت آنها در تصویربرداری
سلولی و حمل داروی ضد سرطان متاتروکسات (یکی از
داروهای مؤثر ضد تومور که بهطور گسترده برای درمان
سرطا نهایی نظیر سرطان لنفی ،سرطا نهای ریــه و
همچنین سرطا نهای استخوانی مــورد استفاده قرار
میگیرد) بوده است.

دانشگاه تهران صدرنشین دانشگاههای
ایران شد
دانشگاه تهران در نظام رتبهبندی وبومتریکس جوالی
 ۲۰۱۸جایگاه خود را در صدر دانشگاههای ایران تثبیت
کرد .بر اساس گزارش جوالی  ۲۰۱۸نظام رتبهبندی
وبومتریکس ،دانشگاه تهران توانست با رتبه جهانی ۳۸۸
ضمن ارتقای  ۶۷پلهای خود در میان دانشگاههای جهان،
همچنان در جایگاه نخست کشوری باقی بماند.بر اساس
این گزارش ،دانشگاه تهران در این رتبهبندی در جایگاه۵۹
آسیا و پنجم خاورمیانه قرار دارد .در واقع پایگاه رتبهبندی
وبومتریکس بیش از  ۲۸هزار دانشگاه و موسسه تحقیقاتی
جهان را بر مبنای چهار شاخص رتبهبندی میکند که
در این بخش دانشگاهها در یک رتبهبندی کلی جهانی و
همچنین به صورت قارهای تقسیم میشوند.

کسی با دالر  10هزار تومانی متقاضی ثبت
سفارش واردات موبایل نیست
فــارس نوشت :اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت
سفارش موبایل ،اعالم کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه
سامانه نیما امکان پذیر است اما فعاالن بازار میگویند :در
بالتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دالر  10هزار
تومان تقاضایی برای واردات ندارد .در واقع به خودی خود
تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت
سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و
راکد تر شود.

احیای مجدد جایزه ابنسینا در "اخالق در
علم"
ایسنا /سفیر یونسکو در ایران از احیای مجدد جایزه ابن
سینا خبر داد و با بیان این که این جایزه به حوزه اخالق
در علم اختصاص دارد ،تأکید کــرد :یونسکو در سال
 2002یک جایزه علمی با عنوان "ابن سینا" راهاندازی
کرد که دارای مصوبه کنفرانس عمومی یونسکو بوده و از
دو منظر اهمیت دارد؛ اول آنکه اسم ابن سینا بر روی این
جایزه گذاشته شده و دیگر آن که این جایزه به حوزه اخالق
در علم اختصاص یافته است.

مهر /سازمان فضایی ایران اعالم کرد ۷۵ :هزار نفر طوالنی ترین خسوف قرن را اینترنتی دنبال کردند .پنجم مرداد  ،۱۳۹۷طوالنیترین
خسوف قرن اتفاق افتاد که این رخداد در بخشهای بزرگی از استرالیا ،آسیا ،آفریقا ،اروپا و آمریکای جنوبی قابل رویت بود .در این رویداد
مدت زمان گرفت کامل ماه  ۱۰۳دقیقه به طول انجامید.

سهم محتوای فارسی در فضای مجازی ؛کمتر از  2درصد
زهرا حاجیان – در حالی که به گفته دبیر شورای عالی
فضای مجازی   سهم محتوای انگلیسی در فضای مجازی
بیش از  50درصد برآورد می شود معاون وزیر ارتباطات
از سهم  1.9درصدی محتوای فارسی در فضای مجازی
خبر می دهد .سهمی که اگر چه طی دوسال گذشته با
افزایش مواجه بوده است اما درمجموع کمتر از دودرصد
محتوای فضای مجازی را به خود اختصاص می دهد.
افزایش تولید محتوای بومی به زبان فارسی در فضای
مجازی در سال های اخیر همواره از دغدغههای مسئوالن
فناوری اطالعات وشورای عالی فضای مجازی و وزارت
ارشــاد بوده است .در این زمینه برنامه هایی نیز برای
افزایش سهم زبان فارسی در وب پیش بینی شده اما به
اعتقاد کارشناسان وجود چالش های مختلف در حوزه
تولیدمحتوایفارسی باعثشدهاستتا همچنان شکاف
زیادی بین محتوای فارسی با محتوای کل فضای مجازی
وجود داشته باشد .روح ا ...مومن نسب کارشناس فضای
مجازی درگفت و گو با خراسان با اشاره به سهم ناچیز
محتوای فارسی درفضای مجازی و از طرفی بیارزش
بودن درصد باالیی از محتوای فارسی تولید شده در این
فضا می گوید  :متاسفانه تا کنون اقــدام جدی و عملی
برای افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی انجام
نشده است  .وی با بیان این که با توجه به استفاده اغلب
کاربران ایرانی از نرم افزارهای خارجی  ،اعالم دقیق
آمار سهم محتوای فارسی در فضای مجازی به سختی
امکان پذیر است ،می گوید  :وقتی از سهم  1.9درصدی
محتوای فارسی در وب صحبت می شود باید مشخص
باشد که اساسا چه نوع محتوایی مد نظر قرار گرفته آیا
محتوایی که در نرم افزار های خارجی تولید می شود هم
جزو محتوای ایرانی قلمداد شده است یاخیر؟ ضمن این
که ما برای ارزیابی میزان تولید محتوا در وب باید شاخص
های ارزیابی داشته باشیم ومحتوای فاخر و مفید را از
محتوای غیر مفید و غیر ارزشی تفکیک کنیم .اگر بنا باشد
ما در این زمینه صرف تولید محتوا را به صورت کلی مطرح

آیا صنعت تبلت در حال نابودی است؟

کنیم این نقض غرض است.
▪سهم محتوای فارسی در فضای مجازی حداقل باید
 6درصد باشد

وی می گوید  :از سوی دیگر ،ما  6درصد جمعیت جهان
را داریم براین اساس  56درصد اینترنت خاورمیانه و
آسیای غربی در ایران مصرف می شود بنابراین با توجه به
این موضوع ما سهم کمی از تولید محتوا را داریم و حداقل
سهم ما باید  6درصد باشد .
به گفته وی ؛کشورهایی که می خواهند برنامه ریزی
محتوایی انجام دهند باید شاخص های دقیقی نیز برای
آن تعریف کنند البته در سال  90وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمی آیین نامه ای را بــرای ایــن منظور و به عنوان
شاخص های تولید محتوای فاخر تدوین کرد اما وضعیت
اجرای این آیین نامه هنوز مشخص نیست .
وی با تاکید براین که مسئوالن کشور در شورای عالی
انقالب فرهنگی  ،شورای عالی فضای مجازی ووزارت
ارشاد و مسئوالن حوزه  ictباید حساسیت بیشتری در
زمینه تولید محتوای فارسی در فضای مجازی انجام
دهند ،گفت  :هم اکنون دشمنان ما برای کار کردن روی
شاخصهایمحتوای فارسیدرحالبرنامهریزیهستند
از این رو باید مسئوالن ما با برنامه ریزی وتقسیم کار ملی
در این حوزه سامانی به جریان محتوای فارسی بدهند .
وی خاطر نشان کرد  :اساسا اینترنت وفضای مجازی بر
پایه محتوا استوار است به طوری که امروز ثروتمند ترین
شرکت های دنیا در حوزه فناوری اطالعات فعالیت می
کنند و درآمد خود را از تولید محتوا دارند  .اگر تاالر بورس
مزدک آمریکا را نگاه کنید ،سه سال پیش یک واحد سهم
گوگل در بورس هزارو صدو  11دالر بود اما یک واحد
سهم بانک مرکزی آمریکا که دالر چاپ می کند  17دالر
بود و این نشان دهنده اهمیت اقتصادی تولید محتواست
در حالی که متاسفانه ما از این فضا عقب افتاده ایم .
طبیعی است که برنامه ریزی به تنهایی کافی نیست باید

از تولید کنندگان محتوای فاخر حمایت کرد وبرنامه های
موثری را نیز دراین زمینه اجرا کنیم .
▪متوقف نکردن طرح  ۱۰برابر کردن محتوای فارسی

به گزارش مهر ،معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری
ازاظهارات خود گفته است :با افزایش سهم زبان فارسی
در محیط وب از  ۷دهم درصد طی ۲سال گذشته به 1.9
درصد  ،ایران اکنون در این شاخص از چین و ترکیه پیش
افتاده است  .سرائیان گفت :این آمار مطابق با گزارش یک
سایت معتبر بین المللی منتشر شده است .در این رده
بندی ،زبان انگلیسی  ۵۰درصد از سهم کل فضای وب را
در اختیار دارد .رسول سرائیان با اشاره به متوقف نکردن
طرح  ۱۰برابر کردن محتوای فارسی مطابق با اهداف
پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم آن ،اظهار کرد :پروژه
های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر سال به روز می شود
و امسال نیز مطابق با ابالغیه معاون اول رئیس جمهور،

موضوع افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی و
افزایش محتوای فارسی ،در این ابالغیه دیده می شود؛ با
این تفاوت که عنوان  ۱۰برابر کردن برای آن وجود ندارد.
وی با بیان این که مطابق با این قانون موضوع بزرگ کردن
محتوای الکترونیکی به عنوان وظایف همه دستگاه های
اجرایی پیش بینی شده است ،افزود :تمامی دستگاه های
اجرایی موظف به الکترونیکی کردن محتوای قابل ارائه
خود شده اند و در این زمینه سازمان فناوری اطالعات
ایران ،نقش فراهم کردن زیرساخت ها و بستر مورد نیاز
این سازمان ها را دارد .طبق این قانون رسیدن به ۵۰
درصد ترافیک ارتباطات داخلی از جمله اهداف پیش
بینی شده است که این مسیر هم اکنون رو به رشد است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اضافه کرد :در
زمینه افزایش صفحات وب فارسی اگرچه شاخصی پیش
بینی نشده است اما تالش برای ارتقای وضعیت فعلی در
دستور کار قرار دارد.

روده ای سالم باخوردن جیرجیرک !

بزرگ ترین روح جهان در فضا
گوارشمفیدباشد.دراینپژوهشکهتوسطگروهیاز
پژوهشگران"دانشگاهویسکانسین-مدیسن"
( )UW–Madisonآمریکا صورت گرفته،
 ۲۰داوطلب زن و مرد سالم که بین ۱۸
تا  ۴۸سال داشتند ،مــورد آزمایش قرار
گرفتند.درپایانآزمایششواهدیبهدست
آمدکهنشاندادمصرفجیرجیرکمیتواند
برایدستگاهگوارشمفیدباشد.

پرتودرمانی بیماران سرطانی در کمتر از  3دقیقه
یکپزشکچینیباکمکهوشمصنوعیتوانست
پروسهپرتودرمانیراسرعتبخشد.بهگزارش
مهر ،اکنون با استفاده از این فناوری جدید
هوش مصنوعی ،کل فرایند پرتودرمانی در
کمتر از سه دقیقه انجام میشود.این برنامه
کامپیوتری جدید مبتنی بر هوش مصنوعی
به پزشکان بیمارستان سرطان آکادمی علوم

پزشکی چین کمک کرده است تا در زمان کمتری
یعنیدرکمترازسهدقیقهپرتودرمانیبیماران
را انجام دهند.از این برنامه میتوان برای
"سرطانرکتوم""،سرطانسینه"و"سرطان
نــازوفــارنــکــس" اســتــفــاده ک ــرد .محققان
امیدوارند با توسعه این برنامه بتوانند از آن
برایدرمانسرطانهایدیگرنیزاستفادهکنند.

تــلــســکــوپ فــضــایــی "اس ــپ ــی ــت ــزر"( )Spitzer
تــصــویــر خــیــرهکــنــنــدهای از بــقــایــای یک
"ابــرنــواخــتــر"(  )supernovaبــه ثبت
رسانده است.به گزارش ایسناپرجرمترین
ســتــارههــای عــالــم ،زنــدگــی خــود را با
انفجاری عظیم به نام"ابرنواختر" به پایان
میبرند .یک ابرنواختر زمانی رخ میدهد
که یک ستاره در حال مرگ شروع به خاموش

معضل کنونی پیام رسان های داخلی ،اقناع نکردن مخاطب است
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با
اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت از
پیامرسانهای داخلی گفت :اعتقاد داریم که معضل
کنونی پــیــا مرســا نهــای داخــلــی بیش از مشکالت
فنی ،مشکل اقناع نکردن کاربران در استفاده از این
پیا مرسا نهاست که وظیفه مشخص و اختصاصی
وزارت ارتباطات نیست و دستگاههای دیگر باید ورود
کنند.
به گزارش ایسنا ،حمید فتاحی گفت :به دلیل توجه
حاکمیت به پیامرسانهای بومی در جلسه  36تا 40
شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات حمایت از
پیام رسانهای داخلی ،سندی آماده شده و به تصویب
رسیده است.وی سند حمایت از پیامرسانهای بومی
را دارای تکالیف حمایتی برای نهاد و سازما نهای
مختلف اعالم کرد و ادامــه داد :در واقع مطابق این
سند از دستگاه ها و نهادهای مختلف خواسته شده
است تا فضا را به نفع پیا مرسا نهای بومی و به نفع
دانش داخلی و نیروی انسانی داخلی تغییر دهند.وی ،
پیامرسانها و شبکههای اجتماعی را به دلیل ضرورت
خدماتدهی بالدرنگ و تمام وقت به تعداد کاربران
میلیونی ،دارای فناور یهای سطح باالیی دانست
و گفت :در سال  90الی  91که فعالیت متخصصان
داخلی در حوزه ایجاد پیامرسانهای بومی تازه شروع
شده بود ،در مجموع دو تا سه متخصص داخلی در این
حوزه بیشتر وجود نداشت اما هم اکنون هر کدام از
پیام رسانهای داخلی  7یا  8نفر از متخصصان این
حوزه را در اختیار دارند که بیانگر انتقال فناوری در
این حوزه است.

وی تکالیف موجود در سند مصوب شــورای عالی
فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسانهای بومی
برای ایجاد زیست بوم در داخل کشور را معطوف به
وزارت ارتباطات ،قوه قضاییه ،وزارت ارشاد و سازمان
صداوسیما دانست و افزود :تکالیف وزارت ارتباطات
در حوزه پیام رسانهای بومی در چند دسته مشخص
شده است که شامل اختصاص وام وجوه اداره شده،
ارائــه فضای هم مکانی (ارائــه فضا بــرای قــراردادن
سرور) و در نظر گرفتن پهنای باند داخلی و اینترنت
یشود.
رایگان م 
فتاحی با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی بعد
از بررسی ،پنج پیا مرسان داخلی را در فاز اول و دو
پیا مرسان بومی دیگر را در فــاز دوم بــرای حمایت

شدن میکند .آن گاه بهطور ناگهانی منفجر شده و
مقدار بسیار زیادی نور تولید میکند و در پس
خود یک هسته کوچک نوترونی به جای
میگذارد.این ابرنواختر که در تصویر
مشاهده میشود ،باقی مانده بزرگ ترین
ابرنواختر در راه شیری در فاصله ۱۵۰
سال نوری است .ناسا این تصویر را به شکل
یک "روح" تشبیه کرده است.

با این قلم مدار الکتریکی بسازید
یک استارت آپ ژاپنی به نام  AgIC؛ موفق به
ساخت نوعی قلم شده است که به کاربر
اجازه می دهد روی کاغذ مدار الکتریکی
بــســازد .به وسیله ایــن قلم که با جوهر
رسانای الکتریسیته ساخته شده است
می توان نقش هایی رسم کرد که رسانای
جریان الکتریسیته است.

به وزارت ارتباطات معرفی کــرد ،ادامــه داد :این
پــیــامرســانهــا شامل ســـروش ،گــپ ،آی گــپ ،بله،
بیسفون ،ویسپی و ایتا به وزارت ارتباطات معرفی
شد هاند .وی با تاکید بر ضــرورت اجــرای قوانین و
مقررات در این حوزه خاطرنشان کرد :فتوای مقام
معظم رهبری که فرمودند «ورود به حریم خصوصی
مــردم در فضای مجازی حــرام شرعی اســت» بسیار
کاربردی خواهد بود و قانون باید خود را با این فتوا
تطبیق دهد و اگر اجــرای این قانون عملی شود آن
وقت مردم حتما به پیام رسانهای داخلی اقبال نشان
خواهند داد و اغنا خواهند شد تا از خدمات با کیفیت
باالتر  ،سرعت و امنیت بیشتر و قیمت کمتر استفاده
کنند.

خبرآنالین /آمارها نشان میدهد عرضه تبلت از 2017
بدین سو بیش از  13.5درصــد کاهش داشته است.
بر اساس آمار موسسه  IDCعرضه تبلت برای پانزدهمین
فصل متوالی کاهش را تجربه کرده و تنها دو شرکت اپل و
هواوی هستند که فع ً
ال میداندار بوده و مانع از نابودی
کامل این صنعت در جهان شدهاند.
مطابق آمــار در فصل دوم سال مالی جــاری اپل 11.5
میلیون تبلت راهی بازار کرد که این رقم در مدت مشابه
سال قبل  11.4میلیون بــود.هــواوی نیز  3.4میلیون
تبلت عرضه کــرد کــه ایــن رقــم  3.1میلیون در مدت
مشابه  2017بود.درمجموع تعداد  33میلیون تبلت
از ســوی همه سازندگان راهــی بــازار جهانی در فصل
دوم شد که  5میلیون کمتر از فصل دوم  2017است.
کارشناسان همچنان با مرگ تبلت موافق نبوده و میگویند
«سرفیس گو»ی مایکروسافت و تبلتهای جدید مبتنی بر
سیستمعامل کروم در کنار« آی پد پرو»ی جدید اپل که
بهزودی میآید؛ میتواند بازار را نگه دارد.

آمازون کارمندانش را با عینک واقعیت
افزوده رصد می کند
مهر /آمازون (خرده فروشی آنالین) حق امتیاز یک عینک
واقعیت افزوده را ثبت کرده که برای نظارت بر کارمندانش
ساخته می شود.
در توضیحات ایــن حــق امتیاز جدید آمــده اســت :این
دستگاه حسابرسی پوشیدنی به طور دقیق نشان می دهد
کارمندان اشیا را در انبارهای آمازون در کجا قرار داده اند.
با این حال عینکی که حق امتیاز آن ثبت شده نگرانی های
کارشناسان حریم امنیتی کاربران را برانگیخته است.
آن ها معتقدند از چنین عینکی برای مقاصدی خطرناک
تر مانند ردیابی همه حرکات کاربران استفاده می شود.

دستیار گوگل باالتر از سیری و الکسا و
کورتانا ایستاد

تازه های فناوری
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند
که مصرف جیرجیرک ،تاثیرات مفیدی بر
سالمت روده دارد.بــه گــزارش سیناپرس ،
اکنون حشرات ،منبع ارزان و فراوانی از
پروتئینمحسوبمیشوندکهدرزمینهای
به نسبت کوچکی قابل پــرورش هستند.
اکــنــون ،پژوهش جدیدی نشان میدهد
کــه شاید مصرف جیرجیرک بــرای دستگاه

...

کوتاه از جهان علم

ایـــن قــلــم بــه کــاربــر اجــــازه مــی دهـــد مــدار
الکتریسیته روی کاغذ بسازد.
در قلم ساخته شده توسط این استارت
آپ ژاپنی نوعی جوهر رسانا از نقره وجود
دارد که می تواند چراغ های ال ای دی را
روشن کند و به کاربر اجازه می دهد روی
کاغذ مدار الکتریکی بسازد.

حملهگستردهبدافزارهابه
مسیریابهایاینترنتیکشور
مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای
اعالم کرد :تعداد زیادی از مسیریاب های داده اینترنتی در کشور
(روترهای میکروتیک) به دلیل به روز رسانی نشدن ،مورد حمله
های گسترده بدافزارها قرار گرفته اند .به گزارش ایرنا ،بنا بر اعالم
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد های رایانه ای
کشور ،به رغم هشدار پیشین این مرکز در اوایل اردیبهشت امسال
در خصوص آسیبپذیری گسترد ه روترهای میکروتیک در سطح
شبکه کشور ،بسیاری از کاربران و مدیران این تجهیزات هنوز برای
بهروزرسانیورفعآسیبپذیریاینتجهیزاتاقدامنکردهاند.مرکز
ماهر اعالم کرد :رصد شبکه کشور در روزهای اخیر نشاندهنده
حمالتگستردهبهپورت)telnet( 23ازمبدأروترهایمیکروتیک
آسیبپذیر آلوده شده در کشور است؛ آلودگی این روترها به صورت
عمده از طریق آسیبپذیری اشاره شده اخیر (آسیبپذیری پورت
 8291مربوطبهسرویس)winboxصورتگرفتهاست .مرکزماهر
برای حفاظت از روترهای میکروتیک ،توصیه کرد در اسرع وقت به
روزرسانیسیستمعاملومسدودسازیپورتهایمدیریتتجهیز
رویاینترنتاجراشود.

آخرین خبر /مایکروسافت ،گــوگــل ،اپــل و آمـــازون با
دستیاران هوشمند صوتی خود یعنی کورتانا  ،دستیار
گوگل  ،سیری و الکسا در حال رقابت با هم هستند .در
آزمایشی که به تازگی توسط  Loup Venturesانجام
شده است ،دستیار گوگل قادر به پاسخگویی صحیح به
بیشترین سواالت بود.
کاربران از دستیارهای صوتی بیشتر برای تنظیم ساعت
زنـ ـگدار ،بــرقــراری تماس تلفنی ،ارســال پیام کوتاه و
سفارش آنالین و از راه دور غذا و گل استفاده میکنند.
بهترین دستیار دیجیتال با ثبت بهترین رکورد برای خود
در این آزمون ،دستیار گوگل بود که 86درصد از 800
سوال را به درستی پاسخ داد.

 ۹فضانورد پرواز آزمایشی کپسول های
فضایی  ۲۰۱۹انتخاب شدند
مهر /ناسا  ۹فضانورد را انتخاب کرده تا در سال آینده
میالدی در ماموریت های آزمایشی و همچنین نخستین
فرایند ارســال کپسول هــای فضایی اسپیس ایکس و
بویینگ شرکت کنند.
این فضانوردان نخستین افرادی هستند که پس از اتمام
برنامه شاتل فضایی ناسا در  ،۲۰۱۱از خاک آمریکا به فضا
فرستاده می شوند.
فضانوردان انتخابی شامل  ۷مرد و دو زن هستند که برخی
از آن ها فضانوردان کهنه کار و برخی دیگر نخستین باری
است که به فضا سفر می کنند .آن ها برای سفر در یک پرواز
آزمایشی در سال  ۲۰۱۹میالدی و نخستین ماموریت
رسمی با این کپسول انتخاب شدند.

انفجار یک شهاب سنگ در مقر هوایی
آمریکا
مــهــر-روز ســوم مـــرداد شــهــاب سنگی در ارتــفــاع ۴۳
کیلومتری یک مقر نیروی هوایی آمریکا در گرینلند منفجر
شده است.آزمایشگاه  Jet Proulsionناسا نیز در گزارش
خود به این انفجار اشاره کرده و نوشته است :یک شیء
ناشناخته هنگام حرکت با سرعت  ۲۴کیلومتر بر ثانیه
در ارتفاع  ۴۳کیلومتری باالی مقر هوایی  Thuleمنفجر
شده است.

عکس های سلفی به افزایش جراحی
پالستیک منجر می شود
مهر /طبق تحقیقی جدید فناوری ادیــت عکس ها در
اپلیکیشن و فیلترهای تصاویر سلفی سبب می شود افراد
برای تغییر ظاهر خود جراحی پالستیک انجام دهند.
این فناوری تاثیر مخربی روی اعتماد به نفس فرد دارد
و به ایجاد اختالل  BDDمنجر می شــود .این اختالل
یک شرایط روحی است که فرد ساعت های طوالنی را
به نگرانی درباره ظاهر خود می گذراند و تصور می کند
بخشی از ظاهر یا بدن او مشکالتی دارد و سعی می کند
به هر شکل آن را برطرف کند.
بــــه گــفــتــه مــحــقــقــان ی ــک ــی از ن ــم ــون ــه هـــــای ای ــن
اختالل  Snapchat dysmorphiaاست .افراد مبتال به
این اختالل می خواهند در دنیای واقعی شبیه فیلترهای
اسنپ چت باشند و حتی حاضرند برای این منظور جراحی
پالستیک نیز انجام دهند.

تست مقاومت و کالبدشکافی کوچک ترین
گوشی جهان
سخت افــزار /زک نلسون از کانال یوتیوبی پرطرفدار
 JerryRigEverythingجدیدترین گوشی های هوشمند
بازار را در معرض آزمون های سخت خود قرار می دهد تا
میزان مقاومت آن ها را ارزیابی کند .البته او هر از چند
گاهی این گوشی ها را به نحو متفاوتی کالبدشکافی نیز
می کند تا عالوه بر مطلع شدن از چگونگی ساخت آن
ها ،رنگ و رویی دیگر به گوشی ها ببخشد .زک در آخرین
ویدئوی خود به سراغ کوچک ترین گوشی جهان رفته و T1
از شرکت  Zancoرا ارزیابی کرده است.
CMYK

