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کوتاهازجهانعلم
ترامپ بودجه ناسا را افزایش داد
مهر-دونالد ترامپ الیحه بودجه  19.5میلیارد دالری
ناسا را امضا کرد .حاال این آژان��س فضانوردی با نگاهی
جدی به مریخ فکر می کند.این قانون تحت عنوان NASA
 Transition Authorization Actاز ناسا می خواهد
طرحی برای مأموریت سرنشین دار به سوی مریخ در دهه
سوم قرن حاضر ترتیب دهد.این بودجه و امضای آن توسط
ترامپ چشم انداز جدیدی را در زمینه اکتشافات فضایی
می گشاید.

مصرف حبوبات خطر ابتال به دیابت نوع  2را
کاهش می دهد
ایرنا -نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد مصرف زیاد
حبوبات خطر ابتال به دیابت نوع 2را به میزان زیادی کاهش
می دهد و در این میان عدس قوی ترین ارتباط را با کاهش
خطر ابتال به دیابت نوع  2دارد.احتمال ابتال به دیابت
نوع 2در افرادی که مصرف باالتر حبوبات را داشتند35،
درصد کمتر بود.

پیوند موفقیتآمیز سلولهای شبکیه از
سلولهای بنیادی شخص دیگر
مهر-پزشکانموفقبهپیوندسلولهایشبکیهچشمتولید
شده از سلول های بنیادی فرد دیگری شده اند .این اقدام
حیرتانگیز برای نخستین بار در دنیا انجام گرفته است.
در این برنامه پیچیده پزشکان سلولهای پوستی را از بانک
اهداکننده دریافت و آن ها را دوباره برنامهریزی کردند تا در
نهایت سلول های  iPSرا از آن ها استخراج کنند.پزشکان
سلول های  iPSرا درون نوعی از سلول های شبکیه پرورش
دادند و سپس آن ها را به درون شبکه چشم فرد گیرنده
تزریق کردند.

زندگی در نزدیکی فرودگاه خطر ابتال به
دیابت نوع  2را افزایش می دهد
ایرنا -نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که نزدیک
فرودگاه ها و زیر مسیر پروازی هواپیماها زندگی می کنند،
 86درصد بیشتر از افرادی که ساکن مناطق کم سر و صدا
هستند ،در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2قرار دارند.سر
و صدای ناشی از هواپیماتاثیر مخربی بر سوخت و ساز بدن
دارد و به افزایش سطح قند خون منجر می شود.

با  iOS 10.3نگران حمله بدافزارها نباشید
ایتنا  -اپل آخرین نسخه از سیستم عامل موبایلی خود را
با نام  iOS 10.3عرضه کرد.اپل عالوه بر افزودن برخی
قابلیتهای جدید ،بیشترین تاکید را در  iOS 10.3بر
امنیت معطوف کرده است و پیشبینی میکند که از این
طریق جلوی بروز هرگونه مشکل را بگیرد.

مایکروسافت اطالعات مهم کاربران را لو داد
ایتنا  -کاربرانی که از مجموعه نرمافزاری Office 365
مایکروسافتاستفادهمیکنند،بایدنگرانانتشاراطالعات
حساسومهمخوددردیگرسرویسهاباشند.رمزهایعبور
و اطالعات سوابق پزشکی افراد اهمیت بسیار زیادی دارد
کههماکنونرویسایتاینترنتی docs.comمایکروسافت
ذخیره میشود.

دغدغه  ۶۳درصد کاربران خاورمیانه
درباره سالمت فضای سایبر
ایتنا  ۶۳-درصد کاربران ساکن در منطقه خاورمیانه ،از
ناامنیهای سایبری آگاهی دارند و به همین دلیل ،نگران
هک شدن حساب کاربری خود هستند.ایجاد رمز عبور
قوی یکی از مشکالت اصلی مردم در این منطقه محسوب
میشود و بررسیهای کسپراسکای نشان داده است ۳۶
درصد مردم تاکنون سرقت رمز عبور خود را به دلیل انتخاب
عبارت های ساده و در دسترس تجربه کردهاند.

هر حمله سایبری به سازمانهای بزرگ
 ۸۶۱هزار دالر خسارت میزند
ایتنا  -نتایج حاصل از بررسی جدید نشان داد هر حمله
سایبری به طور میانگین  ۸۶۱هزار دالر به سازمانهای
بزرگضررواردمیکندوایندرحالیاستکهسازمانهای
کوچک و متوسط ( )SMBبه دنبال هر حمله سایبری،
 86.5هزار دالر خسارت میبینند.

فناوری صدای سه بعدی «اوزو» روی
گوشی نوکیا ۹
خبرآنالین  -نوکیا در حال آمادهسازی حداکثر توان خود
برای ساخت وعرضه پرچمدار  2017خود به نام نوکیا
 9است HMD .مالک جدید برند نوکیا ،درحا لتوسعه
فناوری ص��دای سه بعدی  OZOب��رای ساخت نوکیا 9
بهعنوان گوشی سال خود است.نوکیا  9به پردازنده اسنپ
دراگون 835مجهزواولینگوشیخواهدبودکهبهفناوری
صدای سه بعدی  OZOمجهز میشود.

اپراتورهای آمریکایی:تاریخچه وب
کاربران خود را نمیفروشیم
خبرآنالین  -کنگره آمریکا قانون حمایت بیشتر از کاربران
اینترنتی مصوب دولت اوباما را ملغی کرد.این حرکت که
باعث واکنش خشمآلود کاربران در شبکههای اجتماعی
شده ،واکنش دیگری را از سوی اپراتورهای اینترنتی در
آمریکا برانگیخته است.کام کست ،ورای��زون و  AT&Tدر
بیانیهای اعالم کردند هرگز دست به فروش تاریخچه مرور
وب توسط کاربران خود نمیزنند.آن ها تأکید کردند چه
قبل از تصویب الیحه در دولت اوباما و چه حاال که این قانون
ملغی شده ،اطالعات ریز مربوط بهمرور صفحات وب توسط
کاربران خود را هرگز نفروخته و نخواهند فروخت.دولت
ترامپ قصد دارد با نقض این مصوبه ،دسترسی به اطالعات
کاربران در صورت لزوم را در اختیار بگیرد.

انتقاد از جایگاه نامناسب جهانی ایران در توسعه دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات برای راه اندازی دولت الکترونیک باز هم وعده داد
پارسا-دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این
که ای��ران از نظر شاخص توسعه دول��ت الکترونیک در
بین  193کشوردر جایگاه  106قرار دارد،گفت  :کم
توجهی به زیر ساخت ها مهم ترین مانع توسعه دولت
الکترونیک است.فیروزآبادی در گفت و گو با ایرنا ،رده
کنونی کشوردرتوسعه دولت الکترونیک را بد توصیف
کرد و افزود :وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و
امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.وی فراهم
ش��دن زیرساخت هایی مانند اصالت و اح��راز هویت،
امنیت ارتباطات ،حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار

در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.کشورها
از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک در  5گروه شامل
ﭘﯿﺸﺘﺎزان ،خدمت دهندگان ،عقب ماندگان ،نوآوران
و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ای��ران در
کنار کشورهایی مانند بولیوی ،کنیا و تانزانیا در خوشه
مایل به رشد قرار دارد.ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در خوشه مایل
به رشد ق��رار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل  9ﮐﺸﻮر می شود ،وضع بهتری دارند.
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی گفت :تا زمانی که

این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم
نشود ،فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی
و موردی خواهیم داشت.برای مقابله با تهدیدها نیزباید
تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات
با تمهیدهایی باشد که زمینه کالهبرداری و سوء استفاده
از بین برده شود زیرا در حد اعالی دولت الکترونیک
تراکنش های مالی خواهیم داش��ت.وی اف��زود:در هر
حال آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است ،فراهم
شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت
ارتباطات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده

باشد.دراین رابطه وزیر ارتباطات درحاشیه دیدارنوروزی
بامعاونان و کارکنان وزارت ارتباطات درباره راه اندازی
دولت الکترونیک که اسفندسال  ۹۵وعده داده شده
ب��ود ،گفت  :ق��رارب��ود ای��ن ط��رح اسفند س��ال گذشته با
حضور رئیس جمهور افتتاح شود اما به دلیل مشغلههای
ایشان این فرصت مهیا نشد اما تالش میکنیم فروردین
امسال این پروژه را عملیاتی کنیم .شایان ذکر است وزیر
ارتباطات در ماه های پایانی سال  ۹۵در چندین نوبت
وعده داده بود که پروژه دولت الکترونیک تا پایان سال
 ۹۵طی مراسمی با حضور رئیس جمهور عملیاتی شود.
به عالوه در شرایطی که واعظی تاکید کرده بود حتی در
صورت عدم امکان هماهنگی برای حضور رئیس جمهور
در مراسم افتتاح ،این پروژه را راه اندازی خواهدکرد این
وعده محقق نشد و اکنون تحقق آن به سال جاری موکول
شده است.

واعظی راه اندازی شبکه ملی اطالعات را به بعد انتخابات موکول کرد
تنها 2درصد استفاده از اینترنت در کشور نامناسب است

زهراحاجیان -وزیر ارتباطات اعالم کرد در
حال حاضر تنها 2درصد استفاده از اینترنت
در کشور نامناسب است.دکتر واعظی در
دیدار نوروزی با معاونان و کارکنان وزارت
ارتباطات افزود  :در گذشته حدود  ۹۵درصد
استفادهای که از اینترنت می شد ،درست بود
و تنها 5درصد استفاده از اینترنت ممکن بود
به مسائل نادرست و غیراخالقی مرتبط شود
امااکنون این روند به 2درصد کاهش پیدا
کرده وهمچنان معتقدیم باید این عدد کمتر
شود.وی در ادامه سخنان خود،اجرای فاز
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سوم و پایانی شبکه ملی اطالعات را به پس
از انتخابات ریاستجمهوری موکول کرد.
واعظی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطالعات
گفت :در دولت یازدهم در خصوص شبکه
ملی اطالعات گامهایی برداشته شد که این
گامها همچنان دنبال شده است و فاز سوم
شبکه ملی اطالعات نیز در سال ج��اری و
پس از انتخابات مورد بهرهبرداری قرار می
گیرد .وی ادامه داد  :البته قرار بر آن بود که
فاز نهایی شبکه ملی اطالعات اردیبهشت و
همزمان با روز جهانی ارتباطات رونمایی و

راهاندازی شود ،اما با توجه به این که فضای
انتخاباتی در کشور حاکم است ،گذاشتیم که
فاز سوم این طرح پس از انتخابات رونمایی
شود.وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی
در این بخش عنوان کرد :در سال گذشته
بیش از  ۷۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شد
که امیدواریم امسال با افزایش  ۳۰درصدی
اشتغال،حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
را با  ۱۳۰هزار موقعیت شغلی جدید دنبال
کنیم.عالوه بر این ،تالش داریم  ۱۷تا ۱۸
هزار روستا را در سال جاری تحت پوشش

اینترنت قرار دهیم .وزیر ارتباطات در
ادامه از توسعه نسل های سوم و چهارم
موبایل در کشور در س��ال ۹۶
خبر داد و گفت :بنا داریم
در  ۶ماهه اول امسال،
ت��م��ام ش��ه��ره��ا را به
نسل سوم شبکه
ت��ل��ف��ن ه��م��راه
مجهز کنیم.

همچنین قصد داریم  ۷۵۰تا
 ۸۰۰شهر را به نسل چهارم
موبایل مجهز کنیم.

تازه های فناوری
روبات های خاص برای جست وجو در کرات یخ زده

باتری که گرمای بدن رابه برق تبدیل می کند

سیمان رسانا برف و یخ را آب می کند

ناسا در حال طراحی روبات های خاص
برایجستوجودرکراتیخزدهمنظومه
شمسیاست.بهگزارش مهر،اینروبات
ها قادر به جمع آوری نمونه از سطح یا
زیرسطح ماه های یخ زده سیاره های
منظومهشمسیخواهندبود.بااینروبات
هامیتوانپیبردآیاامکانزندگیروی
اقمارمختلفسیارههاوجودداردیاخیر.همچنینمیتواناکوسیستم
اقمار سیارات را بررسی کرد .این روبات هااز چرخ های منعطف برای
حرکت روی سطوح یخ زده و ناهموار اقمار و بازوهای تاشو ی 10متری
برایجمعآورینمونههاازراهدوربرخوردارند.

دان��ش��م��ن��دان ی��ک وص��ل��ه پالستیکی ژله
ای ساخته اند که گرمای بدن را به انرژی
الکتریکی تبدیل می کند .به گزارش مهر
 ،ساخت چنین وصله ای ب��دان معناست
که ف��ن��اوری ه��ای پوشیدنی مانند ساعت
هوشمند ودستگاه های کنترل سالمتی را
می توان با این وسیله ساده که به بدن می
چسبد ،شارژ کرد .براساس این فناوری 2صفحه آهنی در 2طرف یک
وصله پالستیکی ژله ای قرار داده می شود که الکتریسیته را از خود عبور
می دهد.این فرآیند سلول های الکتریکی کوچکی می سازد که قابلیت
اتصال به یکدیگر را دارند.

محققان سیمان رسانای الکتریسیته
ساخته اند که برف و یخ را آب می کند .به
گزارش مهر ،این سیمان در فرودگاه
 Des Moinesدر حال آزمایش است.
ماده مذکور در قطعه ای با ابعاد  4.6در
 4.1متر در محوطه پ��رواز به ک��ار رفته
است.ضخامت ه��ر بلوک ای��ن سیمان
 ۱۹سانتی متر و شامل 2الی��ه اس��ت .الیه زیرین با قطر  ۱۰سانتی
متر از سیمان معمولی اس��ت .اما الیه روی��ی ح��اوی یک درص��د فیبر
کربنی اس��ت که با سیمان و شن و ماسه ترکیب ش��ده اس��ت .میان
این 2الیه  6الکترود قرار گرفته که به منبع برق متصل می شوند.

خواندنی

نخستین تصاویر از تازه ترین کپسول فضایی

خودرویبدونرانندهایکهبهاتاقکنفرانستبدیلمیشود

شرکت بلواوریجین نخستین تصاویر از کپسول فضایی
را منتشر کرده است .سال آینده تعدادی گردشگر با این
کپسول به فضا سفر می کنند.به گزارش مهر ،فضای
داخلی این کپسول بانام  New Shepardج���ادار به
نظر می رسد New Shepard .گنجایش  6نفر را دارد
و مسافران می توانند از پنجره های بزرگ کامل فضا را
تماشا کنند.فضای داخلی کپسول بلو  ۱۴مترمربع
است ،بنابراین مسافران می توانند هنگام بی وزنی ،در
آن معلق شوند.سیستم ارسال  New Shepardشامل
یک کپسول است که روی یک موشک نصب می شود

خودروی  Eveظرفیت حمل  6نفر را دارد و صندلیهای
آن ،میتوانند به سمت یکدیگر برگردند تا فضای
داخلی شبیه اتاق کنفرانس شود.به گزارش فارس ،این
خودروی برقی با توان یک مگاوات  ،از سال  2020وارد
خیابانهای آمریکا میشود و قادر است بدون سرنشین
و راننده فاصله بین مبدا تا مقصد را طی کند .فضای
داخلی خودرو بسیار جادار است و سقف آن از شیشه
ضدضربه ساخته شده است .این خ��ودروی هوشمند
انواع فناوریها برای کنترل خودکار و سرگرمی را شامل
میشود و حتی از آن میتوان در مسابقات اتومبیلرانی

و مسافر و بار را به ارتفاع ۱۰۰متری باالی زمین می
فرستد .سپس کپسول از موشک جدا و به آرامی در فضا
رها می شود.

نگرانی دانشگاههای آمریکا برای از دست
دادن نوابغ ایرانی
ایسنا-صدها دانشجوی ایرانی که در دانشگاههای آمریکا
پذیرفته شدهاند ممکن است پاییز سال آینده نتوانند ادامه
تحصیل دهند و این موضوع استادان آمریکایی را نگران
کرده است .مهم ترین قشری که از فرمانهای مهاجرتی
ترامپ متضرر شدهاند دانشگاهیان هستند.در حال حاضر
دانشگاههایآمریکاییدرمجموع 500نامهقبولیپذیرش
برای دانشجویان تبعه 6کشور مسلمان که ترامپ فرمان
ممنوعیت ورود آنهارا ابالغ کرده،ارسالکردهاندکه ایران
بیشترینسهمرادربیناینکشورهادارد.دانشجویانایرانی
توانمندیفراوانیدررشتههایمهندسیوعلومرایانهدارندو
تواناییآنهادراینرشتههادرجهانزبانزداست.باوجودلغو
فرمان مهاجرتی ترامپ از طرف دادگاههای فدرال آمریکا،
همچنان دانشجویان تصویر واض��ح و روشنی ب��رای آینده
تحصیل خود در این کشور ندارند.ابالغ فرمانهای اجرایی
جدید از سوی ترامپ یا حکم دادگاههای دیگر ممکن است
محدودیتهای ورود را مجددا برقرار کند.کاظم کازرونیان
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کانکتیکات گفت :عدم
دسترسی به این استعدادها برای دانشگاههای آمریکایی
یک خسارت بزرگ است.وی افزود :این که دانشگاههای
مهندسیوفنیدرسراسرآمریکاایننوابغراازدستبدهند
غیرقابلتصوراست.سالگذشته 12هزاردانشجویایرانی
در آمریکا تحصیل کردهاند که بیش از نیمی از آن ها دانش
آموختهرشتههایفنیومهندسیوعلومرایانهبودهاند.

امیدهای تازه محققان کشور برای درمان
سرطان ریه
ایسنا-محققاندانشگاهتهراننانوسامانهلیپوزومیحاوی
دارو را برای از بین بردن سلولهای سرطانی ریه عرضه
کردند وامیدوارند با توسعه این نانو دارو بتوانند راهکاری
برای درمان این بیماری ارائه دهند.

بیش از ۲۷میلیون کاربر اینترنت موبایل در
ایران وجود دارد
ایسنا -آمارهای رسمی گویای آن است که بخش قابل
توجهی از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه
بهره میگیرند و بدین ترتیب بیش از  ۲۷میلیون کاربر
اینترنت موبایل در ایران وجود دارد.آمارهای  ۹ماهه سال
گذشته گویای این نکته است که در زمینه اینترنت تعداد
مشترکان پهن باند سیار بیش از  ۲۷میلیون و  ۱۷۰هزار و
 ۶۱۹نفر بوده و تعداد مشترکان پهن بند ثابت به بیش از ۹
میلیون و  ۳۱۸هزار و  ۹۴۳کاربر رسیده است.اما در حوزه
ارتباطات موبایلی همچنان حدود نیمی از سیم کارتهای
کشور در حالت بدون استفاده و غیر فعال قرار دارد.طبق
آمارهای وزارت ارتباطات تا پایان آذر ۹۵در کشور ۱۵۱
میلیون و ۸۸۰هزار سیمکارت از سوی اپراتورهای مختلف
واگذارشده،اماتعدادسیمکارتهایفعالتنها ۸۰میلیون
و  ۵۲۰هزار و  ۲۴۹مورد بوده و بدین ترتیب میتوان گفت
همچنان نیمی از سیمکارتهای کشور در حالت غیر فعال
قراردارد.ضریبنفوذتلفنهمراهدرکشورنیزطیاینمدت
به  101.05رسیده است.

ارائه گواهی «دانش نماد» به محصوالت
فناوری
استفاده کرد.در قسمت مرکزی خودرو یک میز تاشو قرار
گرفته که باز میشود وورودی شارژر برای لپتاپ یا تبلت
را هم در خود جا داده است.

تولید پنجه روباتیک همه کاره با الهام از اختاپوس

ساخت پهپاد بادشدنی با قابلیت نشستن روی آب

یک شرکت آلمانی باالهام از اختاپوس یک پنجه همه
کاره برای خط تولید کاال ساخته است .این پنجه قابلیت
بلند کردن اشیای مختلف را دارد.به گزارش مهر ،پنجه
روباتیک همه کاره OctopusGripperمانند اختاپوس
مکندههاییدارد کهباچسبیدنبهاشیایمختلفآنهارا
جابهجامیکند.پنجهروباتیکمیتوانداشیارادرمحیط
هایصنعتیبلندکند،نگهداردوبهآرامیزمینبگذارد.
پنجه روباتیک همه کاره مانند اختاپوس واقعی دارای 2

شرکت فرانسوی ای��روادا ب��رای اولین بار در جهان از
ساخت پهپادی با بازوهای بادشدنی با استفاده از هوا
خبر داده که بعد از خالی کردن آن ،قابل تا زدن هم است.
به گزارش مهر  ،این پهپاد بعد از خالی شدن از هوا فقط
 ۲۰سانتی متر فضا اشغال می کند و در شرایط نامساعد
جوی و در زمان بارش ب��اران هم پ��رواز می کند.پهپاد
"دیادون "در عرض  ۶۰ثانیه برای پرواز آماده می شود
و به همان سرعت هم از حالت پروازی خارج می شود و

ردیفمکندهاست.

...

اخبار کوتاه داخلی

مهر -معاون ن���وآوری و تجاری س��ازی ف��ن��اوری معاونت
علمی گفت:به منظور ساماندهی استاندارد و توسعه بازار
محصوالت دانش بنیان ،گواهی انطباق یا گواهی محصول
برای محصوالت دانش بنیان صادر می ش��ود.وی با بیان
این که گواهی انطباق محصوالت دانش بنیان در پایان
سال ۹۵به عنوان یک اقدام عملیاتی و موثر محقق شد،
اظهار کرد :این گواهی از سوی سازمان ملی استاندارد به
محصوالت دانش بنیان اعطا می شود.

 ۱۰۰میلیون تومان پژوهانه امسال به
استادان جوان اعطا می شود

می توان آن را تا زد و در جیب گذاشت.

مهر -رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونت علمی گفت :در سال  ۹۶به  ۲۰نفر از اعضای
هیئت علمی تا  ۱۰۰میلیون تومان گرنت پژوهشی اعطا
می شود.

گوگل با پیام رسان  Alloجاسوسی می کند
اپلیکیشن پیام رسان  Alloکه اوایل سال جاری توسط
گوگل رونمایی شد ،نگرانی هایی را برای کاربران ایجاد
کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ مشخص شده است پیام
رسان Alloبدون اطالع کاربران ،جست وجوهای قبلی
آن ها در گوگل را با دیگر دوستان شان به اشتراک می
گذارد.این موضوع زمانی مشخص شد که خانم "تاون
سند" از طریق این پیام رس��ان در حال چت با یکی از
دوستانش بود.
وی می گوید" :در میان گفت وگوهایمان ،دوستم از
اپلیکیشن ( Assistantدستیار صوتی) خواست که
خودش را معرفی کند ،اما او به جای این کار ،لینک وب
سایت هواداران هری پاتر را معرفی کرد .این در حالی

بود که نه من و نه دوستم در مکالمات مان هرگز به این
سایت اشاره نکرده بودیم.بعد متوجه شدیم که دوستم
چند روز پیش هری پاتر را در گوگل جست وجو کرده بود
یعنی هری پاتر در تاریخچه جست وجوهای او در گوگل
ثبت شده بود و  Assistantبدون این که از ما اجازه بگیرد،
آن را وارد گفت وگوهای ما کرده بود".
پاسخی که گوگل در این باره داد این بود که :اطالعی
چنینی  Assistantدر چت های گروهی
از عملکرد این
ِ
نداشتیم .تالش می کنیم این موضوع را بررسی و رفع
کنیم.اما موضوع به همین جا ختم نمی ش��ود؛ زمانی
که"  تاون سند" از  Assistantپرسید "شغل من چیست؟"،
این نرم اف��زار تصویر گوگل مپ را به اشتراک گذاشت
و حتی آدرس محل کار قبلی او را در گوگل مپ نشان

داد .خانم "تاون سند" می گوید "چون قب ً
ال آدرس را در
تنظیمات گوگل مپ وارد کرده بودم ،در فایل موجود بود
و  Assistantآن را نشان داد بدون این که از من اجازه
بگیرد" .در حالی که انتظار می رود گوگل قبل ازاشتراک
گذاری اطالعات کاربران در پیام رسان  Alloبه آن ها
اطالع دهد .اسنودن زمانی که گوگل از این پیام رسان
رونمایی کرد با انتشار پستی در توئیتر درباره استفاده از
آن به کاربران هشدار داد .اسنودن معتقد بود اپلیکیشن
 Alloنرم افزار جاسوسی گوگل است.گوگل می گوید
جمع آوری اطالعات ،کارآیی این پیام رسان را بهتر می
کند.کاربران اما نظر دیگری دارند؛ آن ها معتقدند گوگل
با جمع آوری اطالعات خصوصی ،آن ها را در معرض خطر
جاسوسی از سوی دولت قرار می دهد.

پولی شدن تلگرام برای ایرانیها ،دروغ  ۱۳بود؟
در حالی که خبرگزاری صداوسیما با انتشار خبری ،مدعی
شدهامکانتماسصوتیدرنسخهجدیدتلگرامبرایایرانیان
رایگان نخواهد بود ،یک سایت خبری دیگر گفته این خبر
دروغاست.بهگزارشایسنا،خبرگزاریصداوسیمادرخبری
باعنوان«تماسصوتیتلگرامبرایایرانیانرایگاننیست!»
نوشته:تماسصوتیازقابلیتهاییاستکهمورداستقبال
کاربران نرمافزارهای ارتباطی قرار گرفته است .تلگرام هم
این امکان را فراهم کرده ولی فع ً
ال کاربران اروپای غربی از
آنبهرهمندشدهاندواینقابلیتبرایدیگرکشورهابهزودی
فعال میشود.پاسخ توئیتری مدیرعامل تلگرام قابل تأمل

استبااینمضمونکه«:درحالمذاکرهباوزارتارتباطات
ایرانهستیموامکانداردهزینههاییبهتماسهایصوتی
تلگرامیایرانیاناعمالشود».هنوزجزئیاتبیشتریازاین
هزینهها و نحوه محاسبه آن ارائه نشده ،اما به نظر میرسد
تماسصوتیتلگرامبرایکاربرانایرانیکام ً
المجانینباشد.
بعد از انتشار این خبر« ،اقتصاد آنالین» در کانال تلگرامی
خود نوشت که این خبر «دروغ  »۱۳بوده است.این سایت
خبریباانتشارعکسیازتوئیتمنسوببهمدیرعاملتلگرام،
آورده است :ریشه شایعه پولی شدن تماس تلفنی تلگرام،
این توئیت فتوشاپ شده است .این دروغ ۱۳را باور نکنید!
CMYK

