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واعظی 94 :درصد مردم از
نرم افزار های داخلی استفاده می کنند

...

کوتاهازجهانعلم
رشد  ۹۹درصدی بدافزارهای موبایلی
در سال ۲۰۱۶
ایتنا -در مجموع طی سال  2016تهدیدهای سایبری
نسبت به سال قبل از آن ،رشد  24درصدی را تجربه کرد.
به گزارش شرکت مکآفی ،بدافزارهای امنیتی مربوط به
پلتفورمموبایل،رشد ۹۹درصدیراتجربهکردند.

معاون وزیر ارتباطات:گرانی اینترنت ارتباطی به قیمت پهنای باند ندارد
معاونوزیرارتباطاتنحوهمحاسبهقیمتپهنایباندرابرای
شفافسازینرخنهاییاینترنتیکهدراختیارکاربرانقرار
میگیرد،تشریحکردوگفت:نرخپهنایباندفقط ۱۱درصد
رویقیمت ADSLتاثیردارد.ویقیمتپهنایبانداینترنت
را در دو بخش تشریح و اظهار کرد :قیمت پهنای باند باید
در2بخشخردهفروشیوعمدهفروشیبررسیشود.بخش

خردهفروشیمربوطبهپهنایباندیاستکهمردماستفاده
میکنندوشاملهزینه ADSLودیتایموبایلمیشود.اما
بخش عمده فروشی ،مربوط به قیمت پهنای باند عمده ای
است که از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها
فروخته می شود.تاثیر قیمت پهنای باند عمده که توسط
شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها فروخته می شود،

بهروزرسانیاندرویدکاربرانرابهدردسر
انداخت
فارس-برخی کــاربــران گوشیهای پیکسل و نکسوس
میگویندبعدازبهروزکردناندرویدبهنسخه 7.1.2حسگر
اثرانگشتگوشیهایآنهاازکارافتادهاست.

اعتراضبهفروشگجتهایتقلب
درامتحاناتدر"آمازون"و"ایبی"
مهر-فروش گجت های مخصوص تقلب در امتحانات ،به
اعتراضمقاماتآموزشیدرانگلیسمنجرشدهاست.

با دوچرخه بدون زنجیر راحت رکاب بزنید
مهر-یکی از مشکالت همیشگی دوچرخه ها زنجیرهای
آن هاست که در بسیاری از مــوارد با خطر پــاره شدن یا
در رفتن مواجه هستند.اما این مشکل با تولید دوچرخه
های بدون زنجیر برطرف شده است .در این دوچرخه ها
به جای استفاده از روش های سنتی از چرخ دنده های
تنگستن استفاده شده که نیازی به روغن کاری ندارند و
هرگز زنگ نمی زنند.مواد مورد استفاده در ساخت این
دوچرخه هم کیفیت باالیی دارد و در ساخت بدنه آن از آلیاژ
منیزیم با چگالی باال استفاده شده است.با توجه به استفاده
از دیسک ترمز جلو و عقب در آن ،با فشردن مختصر ترمز این
دوچرخه به سرعت در سر جای خود متوقف می شود.یکی
دیگر از مزایای این دوچرخه 799دالری امکان فعال کردن
چرخ عقب به صورت مستقل است که باعث می شود قابلیت
مانور آن به صورت چشمگیری افزایش یابد.

سطوح خانه را به کنترل از راه دور تبدیل کنید
مهر-به وسیله دستگاهی کوچک می توان هر سطحی را
به یک کنترل از راه دور برای وسایل الکترونیکی مختلف
تبدیل کرد .این دستگاه ســاده می تواند هر سطحی را
به کنترل کننده هوشمند تبدیل کند.می تــوان فقط با
لمس سطح ،دستگاه هــای هوشمند دیگر را روشــن یا
خاموش کرد .این دستگاه که  WELLEنام دارد ،حاوی
الگوریتم های حساس است.

وزیر ارتباطات گفت :در2سال گذشته حدود 128هزار نرم افزار بومی نوشته شد،اکنون در داخل کشور 94درصد مردم از نرم افزار های داخلی و
فقط 6درصدازنرمافزارهایخارجیاستفادهمیکنند.بهگزارشایرنا،واعظیافزود:بسیاریازنرمافزارهایداخلیوبومینیزبهکشورهایمختلف
صادرمیشود.

تماس صوتی تلگرام
باحکم قضایی مسدود شد
در فاصله کمتر از ۴روز از فعال شدن سرویس
تماس صوتی تلگرام بــرای کاربران ایرانی،
این سرویس با حکم قضایی غیرفعال شد.به
گــزارش مــهــر ،امــکــان استفاده از سرویس
تماس صوتی در تلگرام برای کاربران ایرانی
از ظهردیروزغیرممکن شده است.اطالعات
به دست آمده نشان می دهد که این سرویس

به دستور قضایی فیلتر شده است.گفته می
شودروزگذشتهحکمقضاییبرای ۲۰شرکت
ارائــه کننده خدمات دسترسی ارســال شده
است تا این سرویس را از دسترسی کاربران
خارجکنند.
قابلیت مکالمه صوتی تلگرام که از بستر
اینترنت استفاده میکند،با مصرف حجم

درقیمتنهاییاینترنتADSLکاربران۱۱،درصداستوبه
همیندلیل،اینکهگفتهمیشودبهعلتگرانیپهنایباند،
قیمتاینترنتنهاییگرانمحاسبهمیشود،درستنیست.
شرکت ارتباطات زیرساخت،برای هر «مگابیت برثانیه»
پهنای باند ۵،تا ۶دالر هزینه می کند که عددی حدود۲۲
هزارتومانبهازایهرمگابیتمیشود.امااینترنتیکهلب

پایین اینترنت،کیفیت باالی تماس و امنیت
رمز نگاری شده یک رقیب جدی برای مکالمه
از طریق اپراتورهای موبایل در کشوراست.
این قابلیت برای کاربران ایرانی از دسترس
خارج شده است و فعال نمیتوان با استفاده از
اینترنتموبایلواینترنتخانگیتماسرایگان
تلگرامیبرقرارکرد.
پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود که برای
برقراری تماس صوتی تلگرام با مدیران این
شبکهواردمذاکرهشدهاستوبایدوضعیتاین
سرویس در مواجهه اپراتورهای موبایل کشور
با آن بررسی شود ،اما پس از آن واعظی اعالم
کرد  :تماس صوتی تلگرام پیرو مجوز وزارت
ارتباطاتفعالشدهاستواگرمشکلیدراین
زمینه وجود داشت ،تلگرام صوتی راهاندازی
نمیشد.تاکنون وزارت ارتباطات در مورد
اختالل به وجود آمده در این سرویس واکنش
نشانندادهاست.مسدودشدناینسرویسدر
حالی است که سرویس تماس صوتی از طریق
سایر اپلیکیشن ها و پیام رسان های خارجی
برایکاربرانایرانی،فعالاست.سایتتینیوز
نیزدراینبارهگزارشداد:باصدوریک دستور
قضایی ،تماس صوتی تلگرام تحت شبکه

مرز تحویل می گیریم،قابل استفاده در داخل نیست و به
همیندلیلنرخهرمگابیتپهنایباندبرایارائهبهاپراتورها
تا حدودی با این قیمت متفاوت است.شرکت ارتباطات
زیرساخت در ابتدا هر  STM۱را  ۳۷میلیون تومان می
فروختکهبهتدریجایننرخرابه ۲۷میلیونتومانکاهش
دادیموامروزقیمتهر STM۱به ۲۰میلیونتومانرسیده
است .در واقع ۴۲درصد کاهش هزینه در سال ۹۵داشته
ایمکهاینکاهشقیمتبایدازسویاپراتورها،رویسرویس
نهاییکاربرانملموسباشد.

تمامی ISPهایارائهدهندهاینترنتدرسراسر
کشور و همچنین اپراتورهای موبایلی همراه
اول ،ایرانسل و رایتل فیلتر شد .گزارش های
دریافتشدهازکاربرانتاییدمیکندکهدرصد
بسیار باالیی از اپراتورها در حال حاضر نسبت
بهفیلترکردنتماسصوتیتلگراماقدامکرده
اندوامکاناستفادهازاینقابلیتبرایکاربران
فراهم نیست.به گزارش فارس،در اولین روز
راهانــدازی این خدمت نیز(روز جمعه)تماس
صوتیتلگرامبرایچندساعتغیرفعالوپس
از آن اخبار تایید نشده ای درباره فیلتر شدن
اینسرویستوسطوزارتارتباطاتواپراتورها
منتشرشد.وزارتارتباطاتواپراتورهابارداین
اخبار هرگونه اقدام برای فیلتراین سرویس را
تکذیبکردندکهساعاتیپسازرسانهایشدن
اینخبر،تماسصوتیتلگرامیکبارهدرتمامی
سرویسدهندههایاینترنتبرقرارشد.اماروز
گذشتهباردیگرتلگرامصوتیدرایرانغیرفعال
شد.وزارتارتباطات،اپراتورهایثابتوموبایل
اینترنت وحتی مدیر تلگرام هنوز در این باره
توضیحی ندادهاند ،اما برخی منابع در وزارت
ارتباطات تایید کــردهانــد که ایــن سرویس
با دستور قضایی مسدود شــده است.طبق

بررسیهایخبرگزاریایلنا،استفادهازقابلیت
مکالمه صوتی دارای صرفه اقتصادی بسیار
باالیی است چرا که میتوانید با بسته اینترنت
 ۲۰۰مگابایتی یک روزه همراه اول با قیمت
 ۱۵۰۰تومان ،بسته اینترنت ۲۰۰مگابایتی
یک روزه ایرانسل با قیمت  ۱۲۰۰تومان و
بستهاینترنت ۲۰۰مگابایتییکروزهرایتلبا
قیمت ۲۰۰۰تومان،باباالترینکیفیتممکن
تا  ۸ساعت یعنی  ۴۸۰دقیقه از طریق تلگرام
صوتی با افراد مورد نظر خود مکالمه کنید که
نسبت به هزینه مکالمه درون و برون شبکهای
بسیار پایینتر است و نشان از صرفه اقتصادی
آنبهویژهدرزماناستفادهازاینترنتنامحدود
خانگیدارد.خبرآنالیننیزدراینبارهگزارش
داد:تماس صوتی مجددا از سوی اپراتورهای
مخابراتی مسدود شده است و کاربران قادر به
برقراری تماس تلفنی از طریق تلگرام نیستند
ومدیراناپراتورهادراینزمینهسکوتاختیار
کردهاند.خبرنگارخراسانبرایبررسیدلیل
اختالل تماس صوتی تلگرام،چندین بار با
روابطعمومیوزارتارتباطاتوبرخیاعضای
کمیتهفیلترینگتماسگرفت،اماپیگیریها
نتیجهایدرپینداشت.

تازه های فناوری
تهیه اولین عکس ازسیاهچاله

استخر قابل حمل

کنترل زخم با بانداژهای مجهز به اینترنت

فضانوردان با تلسکوپ پیشرفته Event
 Horizonعکسی تهیه کردند که به
احتمال زیاد مربوط به یک سیاهچاله
فضایی است.به گزارش فارس ،یک سر
سیاهچاله ای که دانشمندان موفق به
عکاسیازآنشدهاند،درمرکزکهکشان
راه شیری و سر دیگر آن در مرکز یک
کهکشانمجاورقرارداردکه M87نامیدهمیشود.مجموعاطالعات
این عکس به 500ترابایت می رسد که در 1024هارد دیسک ذخیره
شده است.

استخر  Modpoolمانند یــک کانتینر،
قــابــل حــمــل ،نصب و جــاســازی اس ــت .به
گزارش مهر ،می توان این استخر کوچک
را به حیاط منزل منتقل و پس از نصب در آن
شنا کرد .مهم ترین مزیت این استخر قابلیت
جابه جایی است.این استخر دارای چارچوب
مستحکمی است که از پاره یا شکسته شدن
آن جلوگیری می کند.نصب و جمع کردن استخر تنها چند دقیقه زمان نیاز
دارد و با تجهیزات قابل نصب در این استخر می توان دمای آب را به حداکثر
 ۳۰درجه و به حداقل منفی  ۱۰درجه سانتی گراد تغییر داد.

محققان انگلیسی قصد دارند به وسیله
اینترنت  ۵Gموبایل بانداژهای زخم را
هوشمند کنند.به گزارش مهر،با فناوری
نانو می تــوان بانداژهای زخم را طوری
مجهز کــرد که وضعیت زخــم را بررسی
کنند.ایناطالعاتبهموبایلبیمارارسال
میشودوپزشکبااستفادهازآنمیتواند
وضعیت او را ارزیابی کند .عالوه بر آن اطالعاتی مانند مکان فرد و میزان
فعالیت او در ساعات مختلف روز را ثبت می کند.به وسیله بانداژ های
مجهز به فناوری  ۵Gمی توان تا  ۱۲ماه وضعیت زخم را کنترل کرد.

...

اخبارکوتاهداخلی
 11دانشگاهایرانیدرفهرستبرترینها
ایسنا-رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با
اشاره به انتشار گزارش نظام رتبهبندی «راونــد» گفت :بر
پایه گزارش سال  11 ،2017مؤسسه ایرانی توانستهاند
در فهرست مؤسسههای برتر نظام رتبهبندی «راونــد» قرار
گیرند؛ در حالی که در ویرایش 2016این نظام رتبهبندی،
تنها 7مؤسسه ایرانی در فهرست برترینهای این نظام قرار
گرفته بودند.دانشگاههای «علوم پزشکی تهران»« ،صنعتی
شریف»« ،صنعتی اصفهان»« ،علوم پزشکی کردستان»،
«علم و صنعت»« ،فردوسی مشهد»« ،علوم پزشکی ایران»،
«اصفهان»« ،تهران»« ،شهید بهشتی» و «عالمه طباطبایی»
مؤسسههاییهستندکهتوانستهاندرتبههای نخستتا11
ملیرابهدستآورند.

ساختپهپادعمودپروازهیبریدی
ایرنا -اعضای تیم دانشجویی «برآیند علم و صنعت» اولین
پهپادعمودپروازهیبریدیکشورراطراحیوتولیدکردند.این
پهپادهیبریدیدارای 2موتوربنزینیوالکتریکیاست.این
پرندهدراجرایعملیاتشناسایی،امدادونجاتکاربرددارد.

 91درصدجوانانعکسهایشخصیرادر
شبکههایاجتماعیبهاشتراکمیگذارند
خبرگزاری صداو سیما-تحقیقات اخیر نشان داده است
 91درصدجوانانعکسهایخانوادگیوشخصیخودرادر
شبکههایاجتماعیبهاشتراکمیگذارندوتنها 26درصد
ازکاربرانرسانههایاجتماعیاظهارمیکنندکهاطالعات
به اشتراک گذاشته شده در صفحات و پروفایل هایشان
غیرواقعیاستودلیلآنراحفاظتازحریمخصوصیخود
بیانکردهاند.

پاککنندهنانوییموتورخودروتولیدشد
مهر-محققانایرانیدریکشرکتدانشبنیانموفقشدند
بافناورینانو،پاککنندهموتورخودرورابهتولیدبرسانند.

کارتهایگارانتینامعتبرازبازاررایانه
جمعآوریشد
مهر-رئیس اتحادیه صنف رایانه از جمع آوری کارت های
نامعتبرگارانتیدرراستایساماندهیخدماتپسازفروش
محصوالتوکاالهایبازاردیجیتالواقالمرایانهایخبرداد.
وی ادامه داد :در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش،
سال ۹۵بیشاز ۲هزارو ۵۰۰کارتگارانتیغیرمعتبررااز
سطحبازارجمعآوریکردهایم.
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