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کاله ایمنی هوشمند
با دوربین و بلندگو

باخریدیککالهایمنیجدیدوهوشمندمیتوانیدحینهدایتموتورسیکلتبهراحتیباتلفنصحبتکنید،مسیرمناسبحرکتخودرابیابید
وبهموسیقیگوشکنید.بهگزارش مهر،کالهایمنی CrossHelmetبهنمایشگریمجهزاستکهدربرابرصورتقرارمیگیردواطالعاتنقشه
ومسیرراهرابهکاربرنشانمیدهد.همچنینبابرنامهعرضهشدههمراهاینکالهمیتوانفرامینراباحرکاتسرصادرکرد.
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کوتاهازجهانعلم
دیابت نوع  2را در  4ماه درمان کنید
ایرنا-محققان کانادایی معتقدندمیتوان دیابت نوع 2را از
طریقکاهشکالریمصرفی،ورزشوکنترلگلوکز،دردوره
ای 4ماهه به طور کامل درمان کرد.برنامه درمانی محققان
شامل رژی��م ،تمرین اختصاصی و کاهش کالری مصرفی
روزانه به میزان  500تا  750واحد است.با این برنامه پس
از 4ماه ،بدن  40درصد داوطلبان شروع به تولید انسولین
کردوتوانستندداروهاراکناربگذارند.بهعبارتدیگرمحققان
توانستنددر 4ماهفرآینددیابترامعکوسکنند.

هشدارمحققاندربارهسوءاستفادهازهوش
مصنوعیرایانهها
مهر-محققان آژانس امنیت ملی آمریکا می گویند فناوری
هوش مصنوعی و رایانه هایی که ت��وان یادگیری دارن��د،
توسط هکرها و دشمنان سایبری هر کشور قابل استفاده
هستندوسوءاستفاده از این الگوریتم ها می تواند امنیت و
آسایشانسانهارابهخطربیندازد.

بدترینزمانبرایخریدمحصوالتاپل
ایسنا-زمانکنونیبدترینزمانبرایخریدیکآیفون SEیا
آیپداست،زیرااپلمیخواهدمدلهایجدیدآیفونوآیپد
رادرروزهایآیندهعرضهکند.

ویندوزویستافقطتا ۳۰روزدیگرزندهاست
ویندوزویستا تا  ۳۰روز دیگر ب��رای همیشه از رده خارج
خواهدشد وپسازآن،دیگرهیچبهروزرسانیوپشتیبانیاز
جانب مایکروسافت نخواهدداشت .مایکروسافت قصددارد
ویندوزویستارابرایهمیشهبهخاطراتبسپارد.

امکانهکتلگراموواتساپباارسالتصاویر
آلودهبهبدافزار
امکان هک حسابهای کاربری واتس اپ و تلگرام با ارسال
تصاویر آلوده به بدافزار وجود دارد.محققان شرکت امنیتی
چکپوینتاعالمکردندروشجدیدیبرایهکحسابهای
کاربری تلگرام و واتس اپ وجود دارد.به گزارش zoomit
بکاربریافراددراین2پیامرسانباارسال
،دراینروشحسا 
فایلهای چندرسانهای هک خواهد شد.چکپوینت موفق
شده عکسی آماده کندکه از نظر ظاهری شبیه عکسهای
معمولیاست،اماکاربرانرابهیکصفح هاچتیامالهدایت
خواهدکردکهپسازبارگذاریآن،دادههایذخیرهشدهروی
دستگاه مخاطب توسط هکرها خوانده و امکان دسترسی
بکاربریقربانیانفراهمخواهدشد.
هکرهابهحسا 

دادستانکل ۱۶:تا ۲۰هزارکانالتلگرامهرهفتهفیلترمیشود
دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری
زندگی روزمره مردم دانست وگفت :ما امکان آن را نداریم
که از مردم فضای مجازی را بگیریم و این مسئله خواست
مسئوالن هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید
فضای مجازی را رها کنیم.به گزارش فارس،وی در برنامه
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اف��زود :دولت2
سال پیش بخشنامه ای را به دستگاه های مختلف ابالغ و
درآن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعالم کرده که
متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.حجت االسالم

والمسلمین منتظری تصریح کرد :وقتی سرور تلگرام در
خارج از کشور است و هیچ نظارتی برآن نداریم ،چرا باید
اطالعات خودمان را در آن قرار دهیم.دادستان کل کشور
گفت:براساسمصوباتکارگروهتعیینمصادیقمجرمانه
هر هفته  16تا  20هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما
این کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود آید.وی افزود:
شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی
است که البته طرحی زمان بر است و الزم است اجرای آن
را تسریع کنیم.

آیاپیامک"اعالمتماسازدسترفته"هزینهدارد؟
حاجیان -طی هفته های اخیر پیامی در شبکه های
اجتماعی ازسوی کاربران دست به دست می شودکه
نگرانی هایی را ایجاد کرده است .مضمون این پیام بدین
شرح است«:درصورت فعال بودن سرویس تماس بان
(اعالمتماسبیپاسخ)بهازایهراعالممبلغ ۴۰۰تومان
بهعنوانخدماتمبتنیبرمحتوادرقبضموبایلشمالحاظ
میشودومیتوانیدبا ارسال عددصفربه شماره ۹۹۱۴
ازفعال بودن آن اطالع یابیدو با ارسال عدد 5به ۹۹۱۴
آنراغیرفعالکنید».دراینپیامبهمشترکانتلفنهمراه

هشدارداده شده است کسانی که سرویس تماس بان
خود را که طی آن تماس های بی پاسخ به مشترک اعالم
می شود؛فعال کرده اندباهر بار استفاده ازاین سرویس
بایدهزینهای معادل  ۴۰۰تومان بپردازند.حال آن که
ایناپراتورپیشتراعالمکردهبودفعالسازیاینسرویس
هزینهایبرایمشترکاندربرندارد.زارعیانمعاونامور
مشتریان شرکت مخابرات ایران درتوضیح این موضوع
می گوید:سرویس تماس بان امکانی است که ازسوی
اپراتورهیچهزینهایبابتآنازمشترککسرنمیشود.

 7روش طالیی برای مقابله با هکرها
با دستگاه هایی که به طور روزم��ره از آن ها
استفادهمیکنید،مانندتلویزیون،گوشی،لپ
تاپ و ...به نوعی به اینترنت متصل می شوید و
بههمیندلیلموردتوجهویژههکرهاهستند.
دراین مطلب با  7روش آشنا می شوید که با
استفاده از آن ها می توانید از دستگاه های
هوشمندخود در برابر حمله هکرها محافظت
کنید .ایجاد کلمات عبور قوی:بهترین
کلماتعبورمیتوانندترکیبیازعدد،حروف
و کاراکترها ی خاص باشند ولی مهم تراین
است که از یک کلمه عبور برای چند حساب
کاربری استفاده نکنید چرا که مجالی برای
هکرهاایجادمیکندکهبهراحتیبهرمزعبور
شمادستیابند .بهگزارش باشگاهخبرنگاران
؛اگرنگرانفراموشکردنرمزعبورخودهستید
ونمی توانید رمزعبور پیچیده ای بسازید ،می
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توانید با سرویس  LastPassیا 1Password
رمزعبورپیچیدهایجادکنیدتاموردحملههکر
ها قرار نگیرید.بایک نوار روی دوربین لپ
تاپ یا وب کم خود را بپوشانید:هکر ها می
توانند با استفاده از یک نرم افزارمدیریت از راه
دور،از طریق دوربین لپ تاپ شما  ،آن را هک
و به فیلم های شخصی شما دسترسی پیدا
کنند.میتوانیدباپوشاندندریچهدوربینلپ
تاپ خود از نفوذ هکر ها به لپ تاپ جلوگیری
کنید.غیر فعال کردن موقعیت جغرافیایی
گوشی هوشمند :بسیاری ازبرنامه ها از
شما درخ��واس��ت می کنند موقعیت مکانی
خودرا اعالم کنید تا بتوانند خدمات بهتری به
شما ارائه دهند.می توانید با رفتن به قسمت
تنظیماتگوشیهوشمندخوددکمهنمایش
موقعیت مکانی را غیر فعال کنید تا ازورود

هکرهاجلوگیریکنید .بهروزرسانی نرمافزار
ها:روی گوشی و رایانه شخصی خود مطمئن
شوید که نرم افزارهای امنیتی به روز رسانی
شده اندچرا که با به روز رسانی نرم افزارهای
مختلف اصالحات امنیتی در آن ها به وجود
می آید که به این وسیله از نفوذ هرگونه هکر
به سیستم تان جلوگیری می شود .غیرفعال
س��ازی ردی��اب��ی تلویزیون ها:بسیاری از
تلویزیونهایهوشمندبراثرکنترلمکالمات
و باویژگی کنترل صدا بارها مورد حمله هکر
ها قرار گرفته اند .در این بین تلویزیون هایی
با مارک visioای��ن قابلیت را فراهم کرده اند
که بتوانید تلویزیون خ��ودرا محدود کنید با
این روش که وارد قسمت منوشوید ،بعد به
قسمت سیستم بروید و درآنجا تنظیم مجدد و
مدیریتودرنهایتگزینههوشمندراخاموش
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اخبارکوتاهداخلی
 ۱۴دانشگاهایرانیدرجمعبرترینهایآسیا      
مهر-فهرستدانشگاههایبرترآسیاتوسطپایگاهرتبهبندی
تایمزدرسال ۲۰۱۷منتشرشدوتعداددانشگاههایایرانی
حاضر با اضافه شدن  ۶مرکز به  ۱۴دانشگاه افزایش یافت.
دکتردهقانیسرپرست ISCبااعالماینخبرگفت:دانشگاه
ملی سنگاپور همچون سال گذشته در جایگاه نخست آسیا
قرارگرفتهاست.درپنجمینرتبهبندیدانشگاههایآسیایی
از ایران دانشگاه های شریف ،علم و صنعت ایران ،صنعتی
اصفهان،امیرکبیر،علومپزشکیتهران،شیراز،خواجهنصیر،
تهران ،اصفهان ،شهید بهشتی ،یزد ،فردوسی  ،آزاد کرج و
دانشگاهزنجانتوانستنددرجمعدانشگاههایبرترآسیادر
سال ۲۰۱۷قرارگیرند.
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کنید .غیرفعالسازیویژگیهایتشخیص
صدایگوشیهوشمند:کاربرانگوشیهای
هوشمند با سیستم عامل ها ی اندروید و IOS
می توانند ویژگی تشخیص صدا را غیر فعال
کنندچراکهمانندتلویزیونهایهوشمندهکر
ها از ویژگی کنترل صدا استفاده و دستگاه
گوشی همراه شما را هک می کنند .حذف
اسپیکر اکوآمازون:اگر از آن دسته افرادی
هستید که از اسپیکرهای اکو آمازون استفاده
میکنیدبهتراستبدانیداسپیکرصدایشما

را ذخیره می کندبا این حال می توانید با پاک
کردنتاریخچهضبطصدایخودازورودهکرها
جلوگیری کنید.به این صورت که با رفتن به
نرم افزار alexaوارد قسمت  Settingsشوید
و پس از آن History From thereرا بزنید و در
نهایتصداهایضبطشدهخودراحذفکنید.
همچنینمیتوانیدبارفتنبهسایتAmazon
 Connect and Devicesروی تب Devices
گزینه Echo or Fire TVرا انتخاب و در نهایت
صدایخودراحذفکنید.

تازه های فناوری
آخرین تصویر از کوچک ترین قمر زحل

تجهیزات هوشمند انعطافپذیردر راه بازار

تحویل کاال با پهپاد در ژاپن

فضاپیمای کاسینی آخ��ری��ن تصویر
خ���ود را از ک��وچ��ک ت��ری��ن ق��م��ر زح��ل
موسوم به "میماس" به زمین فرستاد.
به گزارش ایسنا  ،این تصویر در فاصله
 41ه���زار و  230کیلومتری قمر و
در آخرین گذرکاسینی گرفته شده
است".میماس" نزدیک ترین قمر به زحل محسوب میشود و یکی
از پرچالهترین سطوح را دارد.این قمر هر  22ساعت و  37دقیقه دور
زحل میچرخد و یک فاصله  4800کیلومتری در حلقههای زحل ب ه
وجود آورده است .جنس این قمر بیشترآب منجمد و سنگ است.

محققان ماده انعطا فپذیری ساختند که
ح���اوی حسگرهای لمسی اس��ت و دره��ر
حالتی قادر است انگشتان کاربر را تشخیص
دهد.به گزارش ایرنا ،ماده جدید حتی در
صورت کشیدگی و تا خوردن نیز به درستی
کارمیکند.در این فناوری از حسگرهای
لمسی انعطافپذیر استفاده شده است که در برابر کشیدگی واکنشی
ندارند و برخورد انگشت کاربر را با صفحه لمسی با دقت باالیی تشخیص
میدهند .این فناوری امکان خم کردن ،لوله و حتی تا کردن صفحات
لمسی را در اختیار میگذارد.

ژاپنی ها که از چند س��ال قبل استفاده
ازپ��ه��پ��اد را ب���رای تحویل ک���اال ،تسهیل
ک��ش��اورزی و فعالیت ه��ای عمرانی آغاز
کرده اند ،قصد دارند به طور گسترده تری
ازاینابزاربهرهبگیرند.بهگزارش مهر ،آنان
سیستمیبرایمدیریتترافیکیپهپادها
ابداع کرده اند تا هدایت انبوهی از پهپادها در مسیرهای هوایی ممکن
و از برخورد ناگهانی آن ها به هم جلوگیری ش��ود.ب��اراه ان��دازی این
سیستم،بسیاریازکاالهاازطریقاینترنتباپهپادتحویلدادهمیشود.
حداکثرزمانبرایتحویلکاالازطریقپهپادیکساعتاست.

ایسنا-رئیسبخشواکسنهایباکتریاییانسانیموسسه
واکسنوسرمسازیرازیگفت:سالجاری 5میلیونو300
هزاردوزواکسندوگانهدیفتریوکزازدرموسسهرازیتولید
شد که بیش از یک میلیون دالر صرفهجویی ارزی به همراه
داشتهاست.

تلفنهایثابتقطعدوطرفهوصلمیشوند
مهر-معاون مخابرات گفت :به مناسبت ف��را رسیدن
ایام نوروز  ،۱۳۹۶تلفن های ثابتی که به دالیل مختلف
به جز دستور قضایی قطع شده اند،وصل یک طرفه می
شوندوتلفنهای دایر شده تا رسیدن هزینهها به  ۸۰درصد
ودایع قطع نمیشود.

 76درصدمردمازفیلترشکناستفاده
میکنند
ایتنا-عاملیعضوشورایعالیفضایمجازی،بابیاناینکه
 ۷۶درصدمردمازفیلترشکناستفادهمیکنند،گفت:الزم
استسواداینترنتیمردمراافزایشدهیمتامهارتهایالزم
برایاستفادهازاینفضاراداشتهباشند.

تا ۵۰۰هزارریالازهمراهاولعیدیبگیرید
خبرآنالین-همراهاولبهمشترکانخوددر ۵مبلغمتفاوت
از  ۱۰ه��زار تا  ۵۰۰ه��زار ری��ال عیدی می ده��د.در طرح
نوروزی همراه اول که از یک فروردین تا پایان  ۱۳فروردین
 ۹۶اجرا می شود،برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری،
پس از ثبت نام،یکی از  ۵مبلغ درنظرگرفته شده به صورت
تصادفی فعال می شود .مشترکان برای کسب اطالعات به
پرتال www.mci.irمراجعهکنند.
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