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طراحآمریکاییکالهایمنیتاشوبهعنوانبرندهجایزه 30هزارپوندیجیمزدایسونمعرفیشد.بهگزارشایرنا،کالهایمنی EcoHelmetاز
جنسکاغذبازیافتیاست،ساختاریشبیهکندویزنبورعسلداردوسردوچرخهسواررادربرخوردازهرطرفمحافظتمیکند .سطحاین
کالهکاغذیباپوششزیستتخریبپذیرپوشیدهشدهکهآنرا 3ساعتدربرابرآبنفوذناپذیرمیکند.

...

کوتاهازجهانعلم
یهایموبایلیامتیازمیدهد
گوگلبهباز 
گوگل به دنبال امتیازدهی بخشهای مختلف بازیهای
موبایل در فروشگاه گوگل پلی است.به تازگی بخشی در
صفحات بازیهای گوگل پلی با ن���ام Feature Ratings
قرار گرفته است.به گزارش ، zoomitظاهر ًا گزینه امتیاز
کلی برای یک بازی به بخشهای جزئیتری مانند کنترل،
گیم پلی و گرافیک تقسیم شده است.برای این که بدانید
این قابلیت برای گوشی شما در دسترس است؛ میتوانید
به بخش بازیها در فروشگاه  Google Playمراجعه کنید
و با انتخاب یک بازی و رفتن به انتهای صفحه توضیحات،
ببینیدآیا  Feature Ratingsبرایتان فعال است یا خیر.اگر
این بخش در فروشگاه گوگل پلی قابل مشاهده باشد ،شما
هممیتوانیدنقدونظرخودرادرخصوصگرافیک،گیمپلی
وکنترلثبتکنید.

اینستاگرامتهیهاسکرینشاتازپیامهای
دایرکترااطالعمیدهد
در آپدیت جدید اینستاگرام ،قابلیت جدیدی اضافه شده
که در آن گرفتن اسکرینشات از پیامهای دایرکت را به
فرستنده اطالع میدهد.به گزارش ، zoomitدر آخرین
آپدیت اینستاگرام ،ع�لاوه بر قابلیت ارس���ال پیامهای
تصویریوویدئویی خودتخریب کهپسازمشاهدهمخاطب
بهصورتخودکار پاکمیشوند؛ ویژگیدیگریبرایاطالع
فرستندگان پیامهای خصوصی در نظر گرفته شده است.با
اینویژگی،اگرکاربرییکیازاینپیامهای ناپدیدشونده را به
شکل دایرکت ارسال کند و گیرنده حین مشاهده و پیش
از پاک شدن خودکار پیام ،یک اسکرینشات  از آن بگیرد؛
اینستاگرام با ارسال یک نوتیفیکیشن ،فرستنده را مطلع
میکند.

جایزه 30هزاردالریناسابرایحلمشکل
فضانوردان!
خبرآنالین-ناسا ب��رای برنامه سفرهای طوالنی فضایی
مسابقهای با جایزه 30هزار دالری برای طرح دستشویی
فضانوردها راهاندازی کرده است.بحران آینده زمانی است
که فضانوردها مجبور باشند برای مدت طوالنی به عنوان
مثالیکهفتهلباسفضانوردیبهتنداشتهباشند .ناسابه
همیندلیلمسابقهایراراهاندازیکردهتابهترینطرحبرای
جمعآوریودفعفضوالتانسانیبدوندخالتدستوهنگام
بهتنداشتنلباسکاملفضاییدر 6روزراپیداکند.

خیابانهایژاپنسهبعدیمیشود
ایسنا-نمایندگان  15خ��ودروس��از و قطعهساز ژاپنی با
سرمایهگذاری در طرح عظیم نقشهبرداری سهبعدی با
جزئیات باال از تمام خیابانهای این کشور به منظور ارتقای
ایمنیخودروهایخودرانموافقتکردند.طبقمحاسبات
حداقل  30ه��زار کیلومتر از خیابانهای ای��ن کشور با
ش در
جزئیات کامل نقشهبرداری و اطالعات پس از پرداز 
رایانه خودروهای خودران بارگذاری خواهد شد.سیستم
نقشهبرداری سهبعدی یا  MMSدر کنار سایر سامانههای
کمکی مانند رادار ،دوربین و جیپیاس حجم عظیمی از
اطالعات حاوی متغیرهای موجود در محیط اطراف را در
اختیاررایانهخودروهایخودرانقرارمیدهد.

خنککردنساختمانهاووسایلنقلیهبایک
فومجدید
ایسنا-محققانسنگاپوریموفقبهتولیدفومجدیدونازکی
شدند که میتواند باعث خنک شدن ساختمانها و وسایل
نقلیهشود.اینفوممیتواندرقیبسرسختیبرایموادعایق
موجوددربازارباشد.اینمادهکهبهمادهمرکبآئروژلمعروف
است ،عایق بسیار عالی در برابر حرارت بوده که عملکرد آن
 2.6برابر بهتر از عایق معمولی است.این فوم که از آئروژل
سیلیکاوچندموادافزودنیدیگرساختهشده،انعطافپذیر
بودهومیتواندفشارهایزیادیابارهایسنگینراتحملکند.

باایننرمافزارویدئوهای ۳۶۰درجهببینید
مهر-نسخه به روزشده نرم افزار چندرسانه ای وی ال سی
به گونه ای طراحی شده که مشاهده ویدئوهای ۳۶۰درجه
راممکنمیکند.

ساختوایفایمینیاتوریبرایگسترش
اینترنتاشیا
مهر-دانشمندان مشغول ساخت دستگاه وای فای
مینیاتوریمخصوصاینترنتاشیاهستند.اینیکدستگاه
رادیویی وایرلس کوچک وچنان کم مصرف است که باتری
کوچک سکه ای آن عمری ۱۰ساله یا بیشتر خواهد داشت.
این دستگاه کوچک دارای قابلیت برداشت انرژی از امواج
رادیوییاست.

کشفآبدرعمقهزارکیلومتریزمین
مهر-دانشمندان موفق به کشف ردپای آب در عمق هزار
کیلومتری زمین شدند.این کشف نشان می دهد منابع
عظیمی از آب که فراتر از تصورات مان است،در زمین وجود
دارد.عمقی که آب مورد نظر شناسایی شده ،در حد فاصل
یکسومماندهتالبههستهزمینقراردارد.

کاله ایمنی تاشو

اپراتوری با نیم میلیون سیمکارت بالتکلیف
شرکت گسترش ارتباطات تالیا که سال هاست درباره
آینده آن وعدههای متعدد مطرح میشود ،این روزها تنها
حدود  ۵۰هزار مشترک فعال دارد.ب��ه گزارش ایسنا،
آمارهای رسمی گویای آن است که تا پایان شهریورامسال
حدود  ۵۹۲هزار و  ۵۰۰مشترک تالیا در کشور وجود
داشته که از این میان تنها حدود  ۵۰هزار نفر یعنی کمتر
از  ۱۰درص��د مشترکان این اپراتور فعال ب��وده و باقی

سیمکارت های این اپراتور در حالت غیر فعال است.تالیا
البته در ارائه خدمات به مشترکان خود نیز با کاستیهای
متعدد همراه بوده و از ارائه بسیاری سرویسهای جدید از
سایر اپراتورها جا مانده است ،از سوی دیگر پیش از این در
سال  ۹۳وزیر ارتباطات به انتقاد از این وضعیت پرداخته و
عنوان کرده بود :این شرکت دارای پروانهای برای فعالیت
 ۱۵ساله بوده و تاکنون  ۱۰سال از عمر این فعالیتها

گذشته و حدود 5سال از مجوز آن باقی است.در مقطعی
از زمان نیز صابر فیضی عضو هیئت مدیره تالیا در پاسخ
به این سوال که در نهایت چه سرنوشتی در انتظار تالیا و
مشترکان آن خواهد بود؟ اینگونه عنوان کرده بود که تالیا
برای بهبود و بازسازی شبکه به اعتباری  ۲۰۰میلیارد
تومانی نیاز دارد.
بعدها نیز از س��وی مسئوالن مخابراتی صحبتهای
متعددی درب��اره ادغ��ام همراه اول و تالیا که هر دو به
نوعی زیرمجموعه شرکت مخابرات هستند ،مطرح شد و
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان کرد:

در خصوص وضعیت این شرکت برنامه های متعددی
در مخابرات وجود دارد و ممکن است طی ماه های آتی
در صورت رسیدن به توافق همکاری مشترکان تالیا از
خدمات همراه اول استفاده کنند.اما با تمام این تفاسیر
همچنان تکلیف نیم میلیون سیمکارتی که زمانی از سوی
این اپراتور واگذار شده نامعلوم است و از سوی مخابرات یا
وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات اقدامی جدی
در خصوص احقاق حق مشترکان این اپراتور که زمانی
برای استفاده از خدمات تالیا هزینه کرد هاند ،صورت
نگرفته است.

 8دستور حرکتی برای افزایش سرعت اندروید
دستورهایحرکتیمختلفیدراندرویدوجود
دارند که باعث سریعتر شدن کارها میشوند.
این دستورها در بخشهای مختلفی از این
سیستم عامل جای گرفتهاند.در این مطلب با
دستورهای حرکتیاندرویدآشنامیشوید.
راهی آسان برای مشاهده بخش تنظیمات
سریع:زمانیکهانگشتتانراازباالیصفحه
ن
موبایل به پایین میکشید ،نوار نوتیفیکیش 
نمایش داده م�یش��ود ک��ه ب��االی آن برخی
تنظیماتقابلمشاهدهاست.امااگردستگاه
اندرویدیشماازنسخههاییپایینترازاندروید
نوقا استفاده میکند؛ یک دکمه در گوشه
باالی صفحه خواهید داشت که با لمس آن،
میتوانیدبخش«تنظیماتسریع»رامشاهده
کنید .در این بخش دکمههای گوناگونی در
خصوص تنظیمات گوشی وج��ود دارد که با
یک لمس فعال یا غیرفعال میشوند .برای
مثال میتوانید وایفای را روشن یا خاموش
کنید.حال اگر دوباره انگشت تان را از باال به
پایین بکشید ،میتوانید تنظیمات بیشتری
را مشاهده کنید .گزینههای موجود در این
بخش بستگی ب��ه ای��ن دارد ک��ه ک��ارب��ر قبال
آنها را چگونه چیده باشد .دکمههایی هم
برای فعال و غیرفعال کردن بلوتوث ،هات
اسپات وحالت پرواز در این بخش قرار دارد.به
گزارش، zoomitاگرمیخواهیدمستقیموارد
بخشمیانبرهاشوید،راهکاردیگرینیزوجود
دارد.درروشقبلیمجبوربودید 2بارانگشت

تان را از باالی صفحه به پایین بکشید تا در بار
اول نوار نوتیفیکیشن اجرا شود و در بار دوم
تنظیماتسریعرامشاهدهکنید.امامیتوانید
باکشیدن2انگشتتانازباالبهپایین ،مستقیم
بهبخشمیانبرهادسترسیداشتهباشید.
ب���ازگ���ردان���دن دک��م��ه م��ج��ازی ه����وم:در
دستگاههای ان��دروی��دی ،زمانی که در حال
تماشای ویدئو یا هر فعالیت تمام صفحه دیگر
باشید،دکمهمجازیهوممخفیمیشود.اگر
دکمهمجازیهومشماراگیجکرده،بهتراست
ازروشدیگریبراینمایشآناستفادهکنید.
در این شرایط ،کشیدن انگشت از باال به پایین
صفحه،باعثمیشوددکمههایمجازیهوم
نمایشدادهشود.
فعال ک��ردن دورب��ی��ن ب��ا  2ب��ار کلیک:در
برخی تلفنهای هوشمند ،کلیک روی برخی
دکمههایفیزیکیدستگاهباعثانجامفعالیت
خاصیمیشود.اگردستگاهاندرویدی شمااز
اندرویداللیپاپیانسخههایجدیدتراستفاده
می کند،میتوانید با 2بار کلیک روی دکمه
فیزیکی پاور ،اپلیکیشن دوربین را اجرا کنید.
این قابلیت حتی زمانی که در حال استفاده از
اپلیکیشندیگریهستید،عملیاست.
مشاهده نقشه گوگل با نمای جدید:برای
مشاهده نقشه ب ه صورت سهبعدی 2،انگشت
راازباالبهپایینصفحهبکشیدتاساختمانهای
شهرراب هصورتسهبعدیببینید.برایاینکه
نقشهرابهشکلعادیمشاهدهکنیدوازحالت

سهبعدیخارجشوید،کافیاست 2انگشترا
ازپایینصفحهبهباالبکشید.
رفرش کردن صفحه کروم:در مرورگر کروم،
روش ع��ادی ب��رای رف��رش ک��ردن صفحه این
استکهمنویاپلیکیشندرگوشهباالیصفحه
را باز کنید و دکمه رفرش را که به شکل یک
فلش دایرهای است ،لمس کنید .اما درروش
سریعتر،برایرفرشصفحاتدرکروم،انگشت
را از باال به پایین بکشید تا رفرش صفحه شروع
شود.همچنین اگر گوشی را با دست راست
نگهداشتهاید ،با کشیدن انگشت شست از
گوشهسمتراستصفحهبهصورتقوسواربه
پایین،میتوانیدمنویکرومراباز کنید.
حرکتبینتبهایکرومباکشیدنانگشت
روینوارآدرس:عالوهبردکمهرفرشدرباالی
صفحه کروم در دستگاههای اندرویدی ،در
این بخش شاهد دکمه دیگری هستیم که از
طریقآنمیتوانبهتبهایموجوددسترسی
داشت .اما روش سریعتری نیز برای حرکت
بین تبهای مرورگر وجود دارد .اگر چندین
تبدرمرورگرباز کردهاید،میتوانیدباکشیدن
انگشت روی ن��وار آدرس ،به تبهای دیگر
حرکت کنید.با این کار ،تب دیگر بهصورت
اسالیددرصفحهظاهرمیشود.
حرکت مکاننما با کشیدن انگشت روی
دکمه اسپیس:در دستگاههای اندرویدی
زمانیکهمتنیراتایپمیکنید،برایویرایش
یک کلمه باید انگشت تان را چندین بار روی

متنحرکتدهیدتابهبخشموردنظربرسید.
درچنینشرایطی،مکاننمامخفیمیشود.اما
راهکاریبرایحرکتدادناینمکاننماوجود
دارد.کاربرانازطریقصفحهکلیدپیشفرض
اندروید،میتوانند با عقب یا جلو کشیدن
انگشت روی دکمه فاصله (،)Spaceموقعیت
مکاننماراتغییردهند .برایاستفادهازقابلیت
حرکت مکاننما از طریق کشیدن انگشت
روی دکمه  ،Spaceباید تنظیماتی اعمال
کنید .برای شروع وارد بخش تنظیمات شوید
و به قسمت زبان و ورودی (& Languages
 )inputبروید و روی صفحه کلید مجازی
()Virtualkeyboardکلیککنید.حالباید
صفحه کلید گوگل ( )Google Keyboardرا
انتخاب کنید و سپس به س��راغ ژستهای
تایپ ( )Gesture typingبروید .اکنون باید
گزینه ژستهایکنترلیمکاننما(Gesture

)cursorcontrolرافعالکنید.
پاک ک��ردن کلمات با کشیدن انگشت از
روی دکمه Backspaceبه سمت چپ:حتما
ح��ی��ن ت��ای��پ م��ت��نه��ای ط���والن���ی متوجه
شدهاید که با گذاشتن انگشت روی دکمه
،Backspaceح������روف متن به ترتیب پاک
میشوند؛البتهبهدلیلپایینبودنسرعت،این
فرآیند خستهکننده است .اما دستور حرکتی
دیگرینیزوجودداردکهباعثمیشودهرچه
سادهترکلماتراپاککنید.دکمهBackspace
را لمس کنید و سپس انگشت را به سمت چپ
بکشید تا پاک کردن کلمات سرعت بیشتری
بگیرد.با این ک��ار ،بخشهای بزرگتری از
حروفبرایپاکشدنانتخابومتنموردنظر
زودتر پاک میشود .اما اگر نظرتان تغییر کرد،
میتوانیدانگشترابدونرهاکردن،بهسمت
راستورویدکمه Backspaceبکشید.

کنترل گجت های هوشمند خانه با یک دستبند

ساخت رنگینکمان مصنوعی در یک موزه

موتورسیکلت هوشمند ضد تصادف!

دستبند  Force Bandبا ویژگیهایی نظیر کنترل گجتهای خانه
هوشمند عرضه شد .به گزارش ، zoomitاین دستبند که از قابلیت
تشخیصحرکتدستبهرهمیبرد؛قادر
استبهاپلیکیشنهاوگجتهایخانههای
هوشمند متصل ش��ود و امکان کنترل
آنها را در اختیار کاربرانش قرار دهد.با
 ForceBandمیتوانازطریقتکاندادن
دست(زمانیکهدستبندبهمچکاربربسته
شدهباشد)،دستگاهقهوهسازراروشنکرد.

یک طراح مکزیکی موفق به ایجاد رنگین کمان جذاب و مصنوعی در مرکز
یک گالری هنری شد.به گزارش ایسنا  ،این رنگین کمان باعث فریب حضار
شد به طوری که آن ها فکر میکردنداین یک
رنگین کمان حقیقی اس��ت،ام��ا ای��ن طیف
جذاب و فریبنده از انعکاس نور ایجاد نشده
بلکه نتیجه استفاده از ه���زاران رشته نخ
رنگی است که چشمان حضار را فریب داده
و به شکل طیف رنگهای مختلف نمایان
میشود.

بی ام و ازموتورسیکلت هوشمندی رونمایی کرده که می توان آن را
نمایشی قدرتمند از آینده این صنعت به شمار آورد.ب��ه گزارش مهر،
هوشمند ب��ودن مهم ترین ویژگی موتورسیکلت غول پیکر Vision
 ۱۰۰اس��ت که به گونه ای طراحی شده
که احتمال بروز تصادف با آن صفر است.
موتورسیکلت سوار به جای کاله ایمنی از
عینک فوق پیشرفته استفاده می کند که در
واقع نمایشگر با کارایی زیاد است.

ب��ازار در دس��ت 2ن��وع م��اوس لیزری و
آموزش
اپتیکال است .سوال این است که تفاوت
این دو چیست؟ ک��دام بهتر است وهر
کدام چه مصارفی خواهند داشت؟
ماوس اپتیکال:این  2ماوس بیش از آن چه فکر کنید،به
ه��م شبیه هستند .م��اوس اپتیکال از طریق ی��ک نور
(عموما  )LEDو حسگر  CMOSمانندحسگردوربینی
که در دوربینها و گوشیهای ما موجود است ،حرکات و
قرارگیری ماوس روی سطوح مختلف را محاسبه میکند.
این ماوسها در هر ثانیه هزاران تصویر را ثبت میکنند تا
درک بهتری نسبت به حرکت داشته باشند .ماوسهای
اپتیکال در سال 1980دردانشگاه MITخلق شد تا جای
ماوسهای مکانیکی را بگیرند.
م��اوس لیزری:ماوس لیزری نیز همان فرآیند ماوس

اپتیکال را در ثبت تصاویر و محاسبه حرکات دارد،ام��ا
به جای استفاده از یک نور  LEDاز لیزر اینفرارد دیود
استفاده میکند تا تصاویر را ثبت کند .این ماوس ابتدا
در سال  1998توسط شرکت Sun Microsystems
معرفی شد .البته عرضه این محصول به سال 2004
بازمیگردد.
کدام بهتر است؟
تفاوت اصلی این  2ماوس در نوع ثبت تصاویر آنهاست.
به گزارش فارنت،همانگونه که گفته شد ماوس اپتیکال از
نور  LEDو ماوس لیزری از لیزر دیودی استفاده میکند.
تفاوت اصلی این 2محصول به  DPIآنها بازمیگردد.
به زبان ساده اگر کاربری معمولی هستید و کارهایی
روزمره با ماوس انجام میدهید نباید شاهد تفاوتهای
چندانی بین  2ماوس باشید ،به این صورت که ماوس

اپتیکال باید روی سطوحی مناسب مانند پد یا سطحی
غیرشفاف باشد تا کارایی کامل داشته باشد و ماوس
لیزری روی هر سطحی کارایی دارد ،از شیشه گرفته تا
پارچه و… .اساسا هیچچیز جلودار این ماوس نیست،
اما هنگامی که روی سطوح شفاف از این ماوس استفاده
کنید ،کارایی آن تفاوتی با م��اوس اپتیکال روی یک
ماوسپد نخواهد داشت.به صورت کلیتر تفاوت این2
محصول به این شکل اس��ت:م��اوس اپتیکال:ارزا نتر
از ن��وع لیزری اس��ت،ن��ور  LEDبه ثبت حرکات کمک
میکند،رزولوشن پایینتری را در این نوع شاهد هستیم
(اغلب حداکثر )DPI 3000وبهتر است روی سطوح
غیرشفاف مانند ماوسپد از این محصول استفاده شود.
ماوس لیزری:قیمت گرانتر،استفاده از لیزر اینفرارد
دی���ودی ب��رای ثبت ح��رک��ات،ای��ن محصول رزول��وش��ن
بیشتری را دارا س���ت( DPI 6000یا بیشتر)وسطح
خاصی برای کاربا این ماوس الزم نیست ،چه شفاف و چه
غیرشفاف کارایی مناسبی خواهید داشت.

نتیجهگیری :در استفاد ههای روزم��ره شاهد تفاوت
چندانی نخواهید بود ومتوجه سرعت و دقت ماو سها
نخواهید شد .اما اگر گیمر حرفهای هستید یا از ماوس
به عنوان قلم یا براش برای طراحی دیجیتال استفاده
میکنید،قضیه کمی متفاو تتر اس��ت .ام��روزه دیگر
ماوسهای بیسیم و سیمی با هم تفاوت چندانی ندارند.
اما اگر قصد دارید کمی دقیقتر کار کنید و محاسباتی
دقیقتر داشته باشید ،ماوس لیزری را پیشنهاد میکنیم.
همچنین نگران سطوح مختلف نیز نباشید ،ماوسهای
امروزی قابلیتی دارند که میتوانید ماوس را روی سطح
مورد نظر قرار دهید و  DPIمورد نظر را تنظیم کنید تا
استفاده بهتری از محصول داشته باشید.کالم آخر
اینکه اگر استفاده حرفهایتر دارید،کمی بودجه خود
را بیشتر کنید و ماوس لیزری و حرفهای خریداری کنید،
اما اگر کاربر معمولی هستید و خیلی دقت برایتان اهمیت
ندارد با بودجه کم نیز میتوانید یک ماوس اپتیکال دقیق
خریداری کنید.

خواندنی

ساخت پروتزی برای بازگشت بینایی

کشف صفحه غولپیکر یخ در مریخ

محققان دانشگاه پیزای ایتالیا روشی برای بینایی دوباره
مبتالیان به اختالل پیشرونده انحطاط شبکیه یافته
اند.به گزارش مهر ،پروتز بصری جدید به افراد کمک
می کند سیگنال های بصری را در مغز ذخیره کنند.
سیستم شبکه مصنوعی آرگوس  ۲در چشم  7بیمار
دچار«رتینیتپیگمانته»نصبشد.اینسیستمسیگنال
های نوری کوچک تری به آنچه از شبکیه باقیمانده می
فرستد .سیگنال ها چند سلول باقیمانده شبکیه را
تحریک می کنندو اطالعات بصری را از طریق اعصاب

محققان با رادار نفوذ در زمین مدارگرد شناسایی مریخ
موفق به کشف صفحه یخی غول پیکر در مریخ شدند.به
گزارش ایسنا،ضخامت این صفحه یخی  260در 560
فوت است که از ایالت نیومکزیکو در آمریکا بزرگ تر
است.محققان بر این باورند که این منطقه به دلیل ترک
خوردگیها و تورفتگیهای موجود در سطح ،دارای
آب است اما تاکنون توانایی بررسی عمقی این ناحیه را
نداشتند.این صفحه یخی به احتمال زیاد بخشی از یک
عصر یخبندان مریخ بوده که انباشته شده و قبل از آنکه

به مغز می فرستند ،به این ترتیب فرد می تواند الگوهای
نوری را شناسایی کند و ببیند.

روحانی:مصممبهحفظشبکههایاجتماعیو
پیامرسانهستیم
خبرآنالین -رئیس جمهور در اکانت توئیتری خود به خبر
فیلترشدنتلگرامدرایرانکهازسویآی.تی.ایراننقلشده
بود،واکنش نشان داد.در پیام توئیتری رئیس جمهور آمده
است":با وجود همه فشارها ،دولت یازدهم مصمم به حفظ
شبکههایاجتماعیوپیامرساناست.مشکلآدرسمذکور
برطرفشد".

مهر-شورایعالیفضایمجازیشنبهشبباتشکیلجلسه
ای به ریاست حسن روحانی فعالیت های مختلف در شبکه
هایمجازیرابررسیکرد.شورایعالیفضایمجازیشامگاه
شنبهبهریاستحسنروحانیبرگزارشدودراینجلسهاعضای
شوراباتوجهبهگسترشفعالیتهایمختلفدرشبکههای
اجتماعی،سیاستهاواقداماتساماندهیپیامرسانهای
اجتماعیبرخطراموردبحثوبررسیقراردادند.درابتدای
این جلسه همچنین ،فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای
مجازیگزارشیازاقداماتانجامشدهدرزمینهپوششاینترنت
و خدمات فنی و محتوایی در شبکههای اجتماعی از سوی
دستگاههایمتولیونهادهایفرهنگیمرتبطبرایزائران
اربعینحسینیارائهکرد .

کمبوداعتبارمانعساختموتورهواپیمای۱۵۰
نفره
مهر-رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت:ساخت موتور
هواپیمایجتمسافربری ۱۵۰نفرهبهدلیلعدمتخصیص
اعتبار مالی ،کند شده است.برخورداری با تاکید براین که
ساختموتورهواپیمایملی،معطلتخصیصاعتباربهدانشگاه
است،اضافهکرد:اینپروژهملیبرایساختهواپیمایجت
مسافربری۱۵۰نفرهتعریفشدهوباوجودیکههربخشآنبه
یکدانشگاهوپژوهشگاهسپردهشدهامامتاسفانهاعتبارمالی
موردتقاضابرایآنتخصیصنیافتهاست.

خبرآنالین  -روابطعمومیایرانسلساعتهاپسازقطعی
اینترنت موبایل مشترکان ،اطالعیه ای منتشر کردو به روز
رسانیشبکهایوتغییردرشبکهدیتایخودرادلیلقطعیذکر
کرد.ایناطالعیهزمانیمنتشرشدکهاغلبکاربرانبهوضعیت
عادی بازگشته بودند.اغلب اپراتورهای بزرگ قبل از به روز
رسانیسیستمهایخوداطالعرسانیمیکنند.

انعقاد۵تفاهمنامهنانوییبینایرانوچین
مهر-درپیبرگزاریروزنانوفناوریایراندرچین ۵،تفاهم
نامهمنعقدشدوقراراستخدماتآموزشیفناورینانوایراندر
قالبآموزشوتجهیزاتبهچینارائهشود.براساساینتفاهم
نامه ۱۰۵قلم تجهیزاتآزمایشگاهیبهچینارائهمیشود.

وزیربهداشت ۳۰۰:نفرتاکنوندرحوزهطب
سنتیدانشآموختهشدهاند
مهر -وزیر بهداشت با تأکید بر رونق طب سنتی در کشور،
گفت:کوتاهیهادراینحوزهجبرانمیشود.درحالحاضر
متخصصاناینرشتهپسازگذراندندورههفتسالهپزشکی
3سال دوره تخصصی گیاهان داروی��ی را می گذرانند و در
این حوزه متخصص میشوند.وی با تأکید بر این که در حال
حاضر  ۳۰۰نفر در این حوزه دانش آموخته شدهاند ،گفت:
تأسیسسالمتکدههابااستفادهازتخصصدانشآموختگان
اینرشتهضروریاست.

مشکلکاربرانایرانیدربازیکلشآوکلنز
وکلشرویال
خبرآنالین -بسیاریازکاربرانباارسالکامنتازبازنشدن2
بازیموبایلیمحبوبنوشتهاند2.بازیکلشآوکلنزوکلش
رویالرویموبایلوتبلتبرخیکاربرانباآیپیهایعمومی
بازنمیشودوخطایاتصالرانشانمیدهد.ایندرحالیاست
کهتوسعهدهندهبازیوشریکایرانیآنهیچاطالعیهرسمی
دربارهدلیلایناختاللمنتشرنکردهاند.مدیرعاملبنیادملی
بازیهایرایانهایاعالمکردمشکلپیشآمدهبهدلیلاختالل
دراینترنتسراسریکشوراست.

...

آیامیدانید؟
تاثیرجایگاهاجتماعیبرسیستمایمنیبدن

ذوب و به دریاچه تبدیل یا در فضا تبخیر شود ،در این ناحیه
مدفون شده است.

روشنایی و سایه

بازرس روباتیک در بزرگ ترین برخورد دهنده جهان

عکس روز ناسا به تصویر گرفته شده توسط بابک امین
تفرشی،ستارهشناس آماتور ایرانی اختصاص پیدا کرده
است .این عکس صبح یکی از روزهای نوامبر گرفته شده
کههاللماهبههمراهستار هصبحگاهیازافقپارکملی
آمبوسلی در کنیا طلوع کرده است.
در افق شرق و پشت درختان آکاسیا میتوان موقعیت
طلوع خورشید را به خوبی دی��د .پرتوهای خورشید
همه در قسمت سمت چپ عکس همگرا شدهاند .این
پرتوها با نام پرتوهای پگاهرو ()Crepuscular rays

برخورد دهنده بزرگ هادرونی در مرکز سرن که بزرگ
ترین شتابدهنده ذره جهان است ،به بازرس روباتیک
مجهز شده که مستمربر سیستم تونلی این تاسیسات
نظارت میکند.به گزارش ایسنا  ،سیستم روباتیک TIM
میان تونلهای برخورددهنده روی مونوریل متصل به
سقفحرکتمیکند.روبات"تیم"باسرعت6کیلومتردر
ساعتمیانتونلهاحرکتمیکندوبامجموعهایابزاربه
نظارتبرساختار،دماودرصداکسیژنتونلوهمچنینبه
نقشهبرداری از تابش می پردازد و تصاویر بصری و مادون

شناخته میشوند .در سمت راست پرتوها هم میتوان
قل ه کلیمانجارو را دید.

درواکنشتوئیتریبهخبرفیلترتلگرام

اطالعیهدیرهنگامایرانسلدربارهدلیلقطعی
اینترنتموبایل

تازه های فناوری

ماوسهای اپتیکال و لیزری؛ کدامیک بهتر است؟

...

اخبارکوتاهداخلی

بررسیسیاستهایساماندهیپیامرسانهای
اجتماعیدرجلسهشورایعالیفضایمجازی

بروزاختالالتبیناییپسازلیزیکچشم
مهر-مطالعات اخیر محققان نشان می ده��د ،بسیاری
از اف��رادی که جراحی های لیزیک انجام می دهند پس از
گذشت چند ماه با مشکالت بینایی دست و پنجه نرم می
کنند.اینمطالعه نشانمیدهد ۴۰درصدافرادیکهتحت
جراحیهایلیزیکقرارگرفتهاند،پساز 3ماهبامشکالتو
اختالالتبیناییمواجهمیشوندکهپیشازاینتجربهنکرده
بودند.محققان سازمان غذا و داروی آمریکا در این رابطه می
گویند :مطالعات ما نشان می دهد که جراحی لیزیک یکی
از موفق ترین جراحی های چشم محسوب می شود که در
بیشترمواقع موفقیت آمیز بوده و عوارض خاصی به دنبال
نداشته  ،اما محققان اعالم کرده اند که نیازمند مطالعات
دقیقتریبرایتوضیحچگونگیاینرویدادهستند.

11

قرمزازدرونتونلدراختیاراپراتورهاقرارمیدهد 2.روبات
تیمدراینتونلبافرماناپراتورهاکارمیکنند.

یک پژوهش جدید نشان میدهد که سیستم ایمنی افراد
با تغییر جایگاه اجتماعی آن ها تغییر می کند و تحت
تاثیر قرار میگیرد.این تیم تحقیقاتی با بررسی 9000
ژن ،نشان دادند که سیستم ایمنی افراد با تغییر جایگاه
اجتماعی آن ها تغییرمی کند و تحت تاثیر قرار میگیرد.
این تفاوت به ویژه در سلولهای کشنده طبیعی رایج بود.
سلولهای کشنده طبیعی(Natural killer cell) (NK
 )cellsلنفوسیت هایی از سیستم ایمنی بدن هستند که در
ایمنی سلولی و ایمنی ذاتی ()Innate immune system
دخیل هستند.این سلول ها جزو سیستم ایمنی ذاتی بدن
هستند.مردمیکهازنظراجتماعیواقتصادیدررتبهپایین
قرار دارند،بیشتر مستعد ابتال به بیماریهای قلبی و دیابت
هستند.تفاوتدرامیدبهزندگیبینکسانیکهدررتبههای
پایین و باالی اجتماعی قرار دارند متفاوت است .به گزارش
ایسنا ،البته عوامل مختلفی در محل کاراز جمله دسترسی
به مراقبتهای پزشکی و تفاوت در عاداتی مانند ورزش،
رژیم غذایی و سیگار کشیدن نیز بر طول عمر افراد تاثیر
دارد.با این حال ،این امر واضح است که استرس مزمن در
زندگی افرادی که در رتبههای پایین اجتماعی قرار دارند،
بر عملکرد سیستم ایمنی آن ها تاثیر بسزایی دارد.
CMYK

