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دستگاههای قدیمی فکس
درمعرض تهدید هکرها

...

اخبارداخلی
تجلیل از خبرنگار خراسان در جشنواره نانو
ورسانه
حاجیان  -در جشنواره نانو ورسانه که روز گذشته با حضور
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو دربــاغ کتاب تهران برگزار
شد ،از"زهراحاجیان"خبرنگارحوزهدانشوفناوریروزنامه
خراسان به دلیل اهتمام ویژه به موضوع فناوری نانو تجلیل به
عمل آمد .همچنین دردوره های قبلی این جشنواره ،روزنامه
خراسانبرایچهاردورهمتوالیعنوان برترینروزنامهکشور
را در حوزه فناوری نانو به خود اختصاص داد .جشنواره «نانو
و رسانه» هر سال دربخش های «رسانههای شنیداری»،
«رســانـههــای دیــــداری»« ،مطبوعات» و «خبرگزاریها و
پایگاههای خبری تحلیلی» و«افــراد با عملکرد برتر»برگزار
میشود .دکترسعیدسرکاردبیرستاد توسعهفناورینانو در
این جشنواره  ،با بیان این که در حوزه نانو حتی یک محصول
وارداتیهمنداریم،افزود:دررتبهبندینانوهیچکشوراروپایی
باالتر از ایران نیست.وی با بیان این که جایگاه فناوری نانوی
ایران در سال  ۲۰۰۱رتبه  ۵۷بود ،ادامه داد :در پایان سال
 ۲۰۱۷ایرانباچاپبیشاز ۹۳۰۰مقالهبهرتبهچهارمدست
یافت،بهطوریکههماکنونتنهاکشورهایچین،آمریکاوهند
ازماباالترهستندوهیچکشوراروپاییباالترازایرانقرارندارد.
سرکارادامهداد:اگربنیهخوبعلمینداشتهباشیم،حداکثر
یک کپیکار هستیم ولی اگر در مرز دانش حرکت کنیم،
میتوانیمفناوریعرضهکنیم.رئیسستادتوسعهفناورینانو
اظهارکرد:تاکنونهنرمابومیکردنمحصوالتبودهولیما
توان وشایستگیمعرفیمحصوالتجدیدراداریمودنیابرای
عرضه دانش و فناوری نانو باید به ما رجوع کند و ما هم جزو
مراجعپیشرفتهجهانبشویم.ویبابیاناینکهدنیابهتوسعه
علموحرکتدرمرزدانشاهمیتمیدهد،افزود:بنیهعلمی
دقیق ًا نقش ریشه درخت را دارد ،ما اگر فکر کنیم بدون بنیه
علمیمیتوانیمدرمرزفناوریحرکتکنیم،غفلتکردهایمو
بههمیندلیلهمیشهتأکیدمقاممعظمرهبریبرتوسعهعلم
وفناوریاستزیراایندو،بالهاییکپرندههستندوطبیعتا
رسانههانقشمهمیدرتوسعهاینفناوریخواهندداشت.وی
با بیان این که هم اکنون دانش ساخت  ۹۵درصد مواد را در
اختیار داریم ،ادامه داد :ما در بیش از ۱۵حوزه ،صنعت نانو را
بهکارگرفتهایموبیشاز ۲۸۰شرکتصنعتیکهمحصوالت
نانو را تولید انبوه میکنند در بازار داریم همچنین  ۶درصد
تولیدعلمنانوتکنولوژیدنیارا دراختیارداریم.

اشخاصمزاحمرابهجایشمارههاشناسایی
کنید
ایسنا-درحالیکهبهگفت هرگوالتوری،هیچکسنمیتواند
سیمکارتبدونهویتبگیردواینموضوعپیگیریتخلفات
راآسانترمیکند،بنابراینیکیازراههاییکهمیتوانبرای
جلوگیری از ارســال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم در نظر
گرفت ،شناسایی افراد ارسالکنند ه این پیامکها به جای
شمارههای مزاحم است.از آن جایی که به گفت ه رگوالتوری،
نمیتوانسیمکارتیرابدونهویتافرادثبتکرد،بنابرایندر
صورتیکهارسالپیامکتبلیغاتیناخواستهیاتخلفدیگری
ازطرفشمارهایاتفاقبیفتد،میتوانبادرنظرگرفتنهویت
شخص ،موضوع را پیگیری کرد و درنهایت به جای این که
شمارههای مزاحم مسدود شوند که باز هم امکان جایگزین
کردنخواهندداشت،افرادیکهبااینشمارههاپیامکهای
تبلیغاتیناخواستهارسالمیکنند،شناساییمی شوند.

مذاکرهبرایاختصاصاعتباراتتوسعه
صادراتغیرنفتیونانو
مهر  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان رئیس
کمیسیون مشترک ایران و اندونزی از ستاد نانو بازدید کرد
و گفت :برای اختصاص اعتبارات در زمینه توسعه صادرات
غیرنفتی و نانو مذاکره خواهیم کرد.جهرمی همچنین
افزود:به عالوه چهارچوب الزم برای آن را با وزارت صنایع و
معادنایجادخواهیمکرد.

دانشبنیانیشرکتهاییکهسهامدار
دولتیدارند،لغومیشود
ایسنا-مدیرکل دفتر سیاستگذاری علم و فناوری معاونت
علمی وفناوری ریاستجمهوریبابیاناینکهدر بازهزمانی
دوسالهدانشبنیانبودنشرکتها،ممکناستسهامداران
شرکت تغییر کنند ،افزود :در صورتی که محرز شود سهام
دارانشرکتیازنهادهایدولتیهستند،دانشبنیانیآنها
لغوخواهدشد«.سیدمحمدصاحبکارخراسانی»افزود:طبق
مادهیکقانونحمایتازموسساتوشرکتهایدانشبنیان،
شرکتهایی که بیش از  50درصــد سهام آن ها متعلق به
بخشدولتییانهادهایعمومیغیردولتیباشند،مشمول
استفاده از مزایای این قانون نمیشوند.از این رو در کارگروه
ارزیابی شرکتهای دانشبنیان اگر این نوع شرکتها به ما
مراجعه کنند ،طبق قانون ما اجازه تایید و وارد کردن آن ها به
فرایندهایارزیابیشرکتهایدانشبنیانرانداریم.

ایسنا/بسیاریازپژوهشگرانومحققانفعالدرحوزهامنیتسایبریبابررسیبسیاریازدستگاههایارسالودریافتفکس،دریافتهاندکهایندستگاههابههکرهاومجرمانسایبریاینامکانرا
میدهدتابهاطالعاتموجودوذخیرهشدهدرآنیعنیپیامهایارسالودریافتشده،دسترسییابند.طبقآمارها،روزانهحدود45میلیوندستگاهفکسدرجهاناستفادهمیشودومیتوانداطالعات
مهمینظیربانکداری،حقوقی،سالمتوبهداشتدردسترسهکرهاومجرمانسایبریقراردهدودرصورتسرقتوافشاگری،امنیتملییککشوررابهمخاطرهبیندازد.

هشدار وزیر ارتباطات به کاربران نسخه های فارسی تلگرام
زهرا حاجیان – در حالی که کمتر از یک ماه
به پایان مهلت داده شده از سوی شورای عالی
فضای مجازی به نسخه های فارسی تلگرام
برای بومی سازی این نرم افزار ها باقی مانده
است ،وزیر ارتباطات در جدید ترین اظهار نظر
خود ،ضمن اعالم این که درباره امنیت نسخه
های غیررسمی تلگرام هنوز گزارش مستندی
در دست نیست  ،تاکید کرده است که امنیت
هاتگرام وطالگرام را تایید نمی کنیم  .او در
عین حال با بیان این که پیشتر دربــاره حریم
خصوصی افراد به آن ها تذکر داده ایم،افزود:
وزارت ارتباطات هیچ حمایتی از هاتگرام و
تلگرام طالیی نکرده است به عالوه ما تصمیم
گیر درباره فیلترینگ هاتگرام و تلگرام طالیی
نیستیم.گسترشفعالیتهاتگراموطالگرامبه
عنوان نسخه های فارسی تلگرام ،اتفاقی است
که پس از فیلتر شدن تلگرام رخ داد  .به طوری
که از اردیبهشت امسال و بعد از مسدود سازی
تلگرام  ،رفته رفته میزان استفاده از فیلترشکن
و نسخههای غیر رسمی تلگرام افزایش یافت و
طبق آخرین آمار ها  ،تعداد کاربران ایرانی این
نرم افزارها به حدود  30میلیون نفر رسید .
اتفاقی که با توجه به نبود شفافیت کافی درباره
نحوه فعالیت این نرم افزارها و وابستگی آن ها
به سرور اصلی تلگرام و در عین حال ممانعت
از جذب حداکثری کاربران در پیام رسان های
بومی ،عالمتهای سوال متعددی را ایجاد
کرد و باعث شد تا اعتماد کافی برای استفاده از
آن ها وجود نداشته باشد .براین اساس فعالیت
ایــن نــرم افــزارهــا بارها مــورد انتقاد بسیاری
از مسئوالن نهادهایی از جمله قوه قضاییه،
کمیته فیلترینگ ،سازمان پدافندغیرعامل
و ...قــرار گرفت  .فعالیت چندین ماهه این
نرم افزارها که تا به امــروز هم ادامــه دارد به
دفعات باعث شد تا بسیاری از مسئوالن از

جمله خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق،
انگشت اتهام را به سمت وزارت ارتباطات
بگیرند واعــام کنند که نسخه های فارسی
تلگرام مورد حمایت وزارت ارتباطات است و
اینوزارتخانهبااختصاص 200سروربهتلگرام
طالیی از محل بیت المال ،تلگرام طالیی را
مانند دامی بر سر راه پیام رسان های داخلی
قــرار داده اســت .موضوعی که بارها از سوی
مسئوالن وزارت  ictواز جمله شخص وزیر
ارتباطات تکذیب شد  .تکذیبیه هایی که البته
به این حرف وحدیث هاخاتمه نداد به طوری
که مدتی بعد اظهارات جنجالی رئیس سازمان
پدافندغیرعاملدر25تیرماه،مبنیبرحمایت
های زیرساختی وزارت ارتباطات از نسخه های
فارسی تلگرام و استقرار سرورهای هاتگرام و
طالگرام در طبقه نهم ساختمان مرکز امام(ره)
وزارت ارتباطات بازهم خبرساز شد وزمینه
ای را فراهم کرد تا وزارت ارتباطات به دستور
وزیر برنامه بازدید خبرنگاران را از محل مد
نظر ترتیب بدهد هرچند درجریان این بازدید
سرورییافتنشدامابههرحالپاسخگویهمه
سواالت خبرنگاران هم نبود .حدود دوهفته
پس از اظهارات دبیر سازمان پدافند غیر عامل
 ،شــورای عالی فضای مجازی بــرای فعالیت
بدون فیلتر نسخه های فارسی تلگرام ،ضرب
االجل تعیین کرد  .ضرب االجلی که طبق آن
به هاتگرام وطالگرام مهلت داده شد تا 15
شهریور ( کمتر از یک ماه ) درباره نحوه فعالیت
خوددرایرانتصمیمگیریکنند.بهگفتهدکتر
فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی،
این نرم افزارها تا 15شهریور مهلت دارند که به
پیام رسان  100درصد بومی تبدیل شوند .وی
همچنین دربــاره حمایت های صورت گرفته
از فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در کشور
نکات جدیدی را بیان کرد و افزود :در حقیقت

دست هکرها در واتس اپ باز است

ما از ابتدا در سیاست های خروج از انحصار
تلگرام دوران گــذاری را برای فعالیت نسخه
های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم
و پذیرفتیم که شبکه های هاتگرام و تلگرام
طالیی بدون فیلتر چند ماهی در کشور فعال
باشند.اما آخرین مهلتی که به این ها داده ایم،
 ۱۵شهریوراستواینشبکههابایدتااینتاریخ
به پیام رسان 100درصد بومی تبدیل شوند در
غیر این صورت در خصوص ادامه فعالیت این
نرم افزارها در کشور تصمیم گیری خواهد شد.
▪چ ــرا تــلــگــرام طــایــی و هــاتــگــرام امن
نیستند؟

نبودشفافیتکافیدرباره نحوهفعالیتتلگرام
طالییوهاتگراموعالمتهایسوالمتعددی
که در خصوص این اپلیکیشنها وجود دارد،
سبب میشود تا اعتماد کافی برای استفاده
از آن ها وجــود نداشته باشد.اما چرا تلگرام
طالییوهاتگرامامننیستند؟تلگرامطالیی،
هاتگرام و اپلیکیشنهای مشابه از APIرسمی
پیامرسانتلگرامبرایارتباطکاربراناستفاده
میکننداما این موضوع دلیلی بر امن بودن آن
ها نیست.اگرچه اپلیکیشنهای غیر رسمی
تلگرام ،امکانات بیشتر و جالبتری نسبت به
اپلیکیشنرسمیدراختیارکاربرانمیگذارند،
بــه هــمــان انــــدازه دســتــرسـیهــای بیشتر و
عجیبتری میگیرند که امنیت اطالعات
شخصیافرادرابهخطرمیاندازد.ازسویدیگر
امکان ذخیره مکالمات کاربران در سرورهای
واســط ،شنود و نمایش تبلیغات ناخواسته از
دیگر خطرات این دسته از اپلیکیشنهاست
که کارشناسان امنیتی همواره کاربران را به
استفادهنکردنازآنهاتوصیهمیکنند.ایندو
اپلیکیشنبرایدورزدنمحدودیتهایموجود
بهصورتداخلیازسرورهای Socks5استفاده

میکنند ،امکانی که در نسخه رسمی تلگرام
نیز وجود دارد .اما تلگرام طالیی و هاتگرام به
صورتپیشفرضآنرابرایکاربرانخودفعال
کردهاندوبرقراریارتباطراازاینطریقممکن
میسازند.در واقع تلگرام به توسعه دهندگان
امکانی را میدهد تا بتوانند نسخه هایی دیگر
با طراحی و خدمات مضاعف ارائه کنند .افراد
زیادی هم مشتری پروپا قرص نسخههای غیر
رسمیتلگرامهستندامانکتهایکهبایدبهآن
توجه کرد ،دسترسی غیر مجاز به اطالعات
کاربران و هویت نامشخص برنامه نویسان
است.
▪چه کسانی بیشتر در معرض خطرند

دسترسی به اطالعات بــزرگ ترین خطری
است که کاربران این گونه نسخههای تلگرام
را تهدید میکند ،اما این دسترسی چگونه
اتفاقمیافتدوکدامکاربرانبیشتردرمعرض
نقض شدن حریم خصوصیشان قرار دارند؟
«محمد هادی بیات» پژوهش گر و فعال حوزه
فناوری اطالعات به دیجیاتو توضیح میدهد:

«اکثر برنامههایی که از  APIسرویسهای
پرمصرف مثل گــوگــل و تلگرام استفاده
میکنند ،مانند نسخههای غیر رسمی تلگرام
از ارزش دیتاهایی که جابهجا میشود ،بهره
میبرند .در اندروید یا هر سیستم عامل دیگر
اولین گامی که باعث دسترسی به اطالعات
کاربر میشود ،نصب یک اپلیکیشن یا نرم
افزار است .در موبایلهایی که سیستم عامل
آن ها اندروید است ،دسترسی به اطالعات
کاربران به دلیل باز بودن سورس اندروید،
بیشتر اســت .بنابراین کاربران اندرویدی
امنیت کمتری دارند».
▪هویت نامشخص برنامهسازان

نسخههای رنگارنگ غیر رسمی تلگرام بسیار
زیادند و هرکدام مزیتی نسبت به نسخه دیگر
دارند که اشتیاق کاربر را برای نصب آن ها
بیشتر میکند .اما به جز دسترسی غیرمجاز
به اطالعات کاربر ،هویت ناشناخته سازنده
برنامه هم موجب شبهه و تردید در نصب
یشود.
برنام هها م 

به تازگی خانه ای از لوله آب ساخته شده که
مسکنی کم هزینه را بــرای دانشجویان و
اف ــراد جــوان در شهرهای گــران قیمت
فراهم می کند.
به گــزارش مهر ،این یک لوله قدیمی و
بسیار بــزرگ آب است که حاال تبدیل به
یک خانه شده و Tube Housing Opod
نام گرفته است.یک طــراح هنگ کنگی به طور

ماشین یادگیری ،خالق نرم افزارها را شناسایی می کند
آزمایشی این ایده را اجرا کرده است .خانه مذکور
با هزینه کم ساخته می شود و به دانشجویان
و افراد جوان اجازه می دهد با هزینه کم
در شهرهای گــران قیمتی مانند هنگ
کنگ زندگی کنند .این خانه در حقیقت
از لوله آبی با قطر  2.5متر ساخته می شود
و فضایی  ۱۰۰فوت مربعی را برای زندگی
دونفر فراهم می کند.

استفاده از لیزر برای دور کردن پرندههای مزاحم
مترسکهایی کــه تــا پیش از ایــن ب ــرای ترساندن
پرندگان گرسنه و مزاحم در مزارع کشاورزی
مورد استفاده قرار میگرفتند ،با توسعه
فناوری لیزر به دست فراموشی سپرده
خــواهــنــد شــد.بــه گـــزارش سینا پــرس،
لیزر ،جدیدترین فناوری برای کمک به
کشاورزان منطقه پاسیفیک نور ثوست
(منطقهای در آمریکای شمالی) است که از
مزارع بلوبری و تمشک (بیش از  175هکتار) در برابر

پرندههایگرسنهومزاحم،محافظتمیکند.پرتوهای
سبز رنگ لیزر در الگوهای غیرقابل پیشبینی
شلیکمیشودکهدرصدموفقیتبرایدور
کردن پرند ههای مزاحم را به طور قابل
توجهی افزایش میدهد .سیستم لیزری
جدید عــاوه بر کارایی باال و مقرون به
صرفه بودن (نسبت به هزینههای استخدام
کــارگــر) ،هیچ گونه آلــودگــی صوتی ایجاد
نمیکند.

رئیس سازمان فضایی اعالم کرد:

پروژه اعزام انسان به فضا متوقف نشده است

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این که پروژه اعزام
انسان به فضا متوقف نشده است ،افزود  :این پروژه در
صورت تخصیص اعتبار ،به عنوان یکی از زیر پروژه های
هفت سرفصل سند نقشه راه فناوری فضایی کشور به
مرور دنبال می شود.مرتضی براری در گفت و گو با مهر،
درباره تعیین تکلیف پروژه اعزام انسان به فضا که در دولت
های نهم و دهم مورد توجه قرار داشت و برای آن سرمایه
گذاری بسیاری صورت گرفت ،اظهار کرد :این پروژه به
عنوان یکی از زیر پروژه های نقشه راه فناوری فضایی
کشور دیــده شده اســت .رئیس سازمان فضایی ایران

گفت :نقشه راه فناوری فضایی کشور در افق ۱۴۰۴در
هفت سرفصل شامل ماهواره های سنجشی ،ماهواره
های مخابراتی ،توسعه زیرساخت ها و آزمایشگاه های
مربوط به این حوزه ،سامانه های ناوبری و موقعیت یابی،
خدمات پرتاب ،نجوم و اکتشافات فضایی و نیز سامانه
های ترکیبی تعریف شده است که در صورت تصویب ،در
هر یک از این سرفصل ها ،پروژه هایی را مبتنی بر منابع
کشور تدوین کرده ایم.وی با بیان این که در برنامه ششم
توسعه  ۳۶۰۰میلیارد تومان برای بخش فضایی کشور
بودجه دیده شده که  ۹۰۰میلیارد تومان آن باید از منابع

یکسیستمماشینیادگیریساختهشدهکهمی
تواند مبدع یک نرم افزار را شناسایی کند.
اینسیستمدرآزمایشهابانرخصحت۸۳
درصد توانست برنامه نویس نرم افزارها
را شناسایی کند.به گزارش مهر  ،برنامه
نویسانهریکشیوهخاصخودرادارند اما
نمی توان به راحتی نویسنده یک نرم افزار  را
شناسایی کرد .در آزمایشی که با نتایجCode Jam

گوگل انجام شد ،عملکرد این فناوری تقریبا
درستبود،اماهنوزبدونایرادنیست.دراین
آزمایشماشینیادگیریهشتنمونهکاراز
 ۶۰۰برنامهنویسرابررسیکردوتوانست
مبدعهربرنامهرابانرخصحت  ۸۳درصد
شناسایی کند .این فناوری برای محققان
بسیار کارآمد است و می تواند به شناسایی
بدافزارنویسانکمککند.

ساخت نانوروبات قاتل تومورهای سرطانی
دانشمندان به تازگی موفق به ساخت نانوروباتی
بــرای از بین بــردن تــومــورهــای سرطانی
شده اند.
به گزارش فارس ،در این طرح محققان،
تک رشتهای از  DNAویــروس باکتری
خـــــوار را در یـــک ورقـــــه مستطیلی
پیچیدند و سپس چهار مولکول کشنده
از تــرومــبــیــن (یــک آنــزیــم لخته شـــدن در
پالسمای خون) را درون این ورقه قرار دادند و آن را
بخش خصوصی جذب شود ،افزود :پروژه اعزام انسان
به فضا در حوزه اکتشافات فضایی دیده شده و ادامه آن
مطابق با نقشه راه فناوری فضایی کشور و متناسب با
منابعی خواهد بود که در اختیار این بخش قرار دارد.وی
گفت :نمی گوییم این پروژه اولویت ندارد اما در این زمینه
باید صبوری کنیم .این پروژه در برنامه وجود دارد اما
مبتنی بر منابعی است که تخصیص داده می شود و باید
بتوانیم این منابع را مدیریت کنیم.رئیس سازمان فضایی
ایــران ،مهم ترین دغدغه فعلی بخش فضایی کشور را
قرارگیری ماهواره عملیاتی ایران در مدارهای لئو و ژئوی
زمین بیان کرد و افزود :با قرارگیری این ماهواره ،می
توان به جامعه ،خدمات ارائه کرد .معاون وزیر ارتباطات
گفت :ما در حوزه کاوشگر تاکنون توانسته ایم تا سقف

ایسنا -به نظر میرسد ،اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ در
مقابل نفوذ هکرها و مجرمان سایبری آسیب پذیری باالیی
دارد.به تازگی گروهی از پژوهشگران فعال در حوزه امنیت
سایبری دریافته و اعالم کردهاند که اپلیکیشن واتس اپ
به رغم محبوبیت اش به خاطر امنیت باال ،در برابر نفوذ
هکرها و مجرمان سایبری و همچنین حمالت فیشینگی
چندان امن نیست و همان طور که تاکنون اخبار زیادی
در فضای مجازی منتشر شده ،میتوان فهمید که تاکنون
خیل عظیمی از کاربران واتس اپ مورد هجوم حمالت
فیشینگی قرار گرفته اند و هکرها بدین وسیله به اطالعات
خصوصی آن ها نظیر حساب های کاربری ،گــذرواژه،
حساب های مالی و بانکی و تصاویر شخصی دسترسی
یافته اند.

هوش مصنوعی به مقابله با حمالت سایبری
می پردازد
ایسنا -متخصصان امنیت سایبری در تــاش انــد تا با
بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی به مقابله با حمالت
سایبری و نفوذ هکرها به دستگاه هــای الکترونیکی
بپردازند.بدافزارها ،باجافزارها و ویروسهای رایانهای
در سال  ۲۰۱۷در مقایسه با سالهای گذشته به بیشترین
حد خود رسیده بودند ،حاال بر اساس تازهترین تحقیقات
صــورت گرفته ،پیشبینی شــده اســت کــه ســال جــاری
میالدی حمالت سایبری توسط بدافزارهای جدید رکورد
خواهد زد.
اما محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنیت سایبری
با همکاری دیگر دانشمندان حــوزه هوش مصنوعی و
یادگیری ماشینی سعی دارند به بهبود و تکامل امنیت
سایبری سیستم های رایانه ای بپردازند و بدین ترتیب
دستگاه های الکترونیکی متصل به اینترنت را از نفوذ
هکرها ،مجرمان سایبری و گزند و آسیب حمالت سایبری
و فیشینگی در امان بدارند.

گسترش فعالیت دستیار صوتی الکسا و
آمازون در خودروها

تازه های فناوری
وقتی لوله های آب به خانه تبدیل می شوند

...

کوتاه از جهان علم

وارد یکنانوروبات کردند .پس از تزریق ،نانوروبات از
میان ر گهــای خونی حرکت میکند و از
آن جــایــی ک ــه تــنــهــا تــومــورهــا دارای
کلید شیمیایی مــنــاســبــی بـــرای بــاز
کـــردن مولکو لهای ترومبین قاتل
هستند ،با برخورد نانوروبات به این
تومورهاترومبین آزاد و در عــرض چند
ساعت ذخیره خونی قطع میشود و تومورها
عمدتا از گرسنگی میمیرند.

زومیت /آمــازون در حال گسترش فعالیتهای جانبی
خود است و هم اکنون کیت توسعه نرمافزاری ( )SDKرا
برای دستیار صوتی الکسا ( )Alexaارائه میدهد .این
خرد هفروش آنالین به تازگی اعالم کرد که کیت توسعه
نرمافزاری جدید آمازون ،تمام کارکردهای اصلی الکسا را
در سیستم اطالعاتی و سرگرمی خودروها ادغام میکند.
دستیار صوتی شخصی الکسا به عنوان صــدای اصلی
دستگاههای هوشمند آمازون مانند اکو ( )Echoو دات
( )Dotشناخته میشود.

با هوش مصنوعی دوستانتان را در
شبکههای اجتماعی بیابید
ایــســنــا -مــحــقــقــان فــعــال در مــوســســه تحقیقاتی
 Trustwaveبه تازگی از یک روش جدید مبتنی بر
هوش مصنوعی پرده برداری کرد هاند تا بتوانند با بهره
گیری از فــنــاوری تشخیص چهره هوشمند ،اف ــراد را
در شبکههای اجتماعی مختلف نظیر اینستاگرام،
توئیتر ،لینکدین ،گوگل پالس و فیس بوک پیدا کنند.
این بــرای آن دسته از کاربرانی که میخواهند حساب
کاربری دوستان و آشنایان خود را یا یکی از حسابهای
کاربری در شبکههای اجتماعی را که مدت ها پیش در
آن عضو بوده و فراموش کرده اند پیدا کنند ،بسیار مفید و
کاربردی خواهد بود.

۱۲۰کیلومتر پرتاب گر داشته باشیم و این دانش در
کشور ما ایجاد شده است.وی همچنین از توسعه ساخت
و پرتاب ماهوارههای سنجش از دور تا پنج سال آینده در
کشور خبر داد.وی با اشاره به این که در تالش برای توسعه
تولید و توسعه ماهوارههای سنجش از دور هستیم ،گفت:
در سالهای اخیر پرتاب ماهواره به حداقل رسیده است.
این موضوع دو دلیل دارد؛ یکی این است که کشورمان،
در پرتاب ماهواره از مرحله آزمایشی به مرحله بهرهبرداری
رسیده است.بنابراین در این زمان توسعهها بیشتر شده و
هزینهها هم باالتر رفته است .این ،روی تعداد پرتاب تأثیر
میگذارد و تعداد پرتابها را پایینتر میآورد.وی ادامه
داد :در پنج سال آینده ما ماهوارهای را خواهیم داشت که
در بخش سنجش از دور قابل استفاده است.
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