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بی ام دبلیو از طرح اولیه خودروی خود که در طول رانندگی رنگ آن بسته به سلیقه راننده تغییر میکند ،رونمایی کرد.به گزارش ایسنا
خودروی ، MiniVision Next 100از ماده ای پوشیده شده که اجازه تغییر رنگ از پیش فرض نقره ای را به رنگ دلخواه راننده میدهد.هنگامی
که راننده جدیدی پشت این خودرو قرار میگیرد،خودرو به طورخودکار با تغییر رنگ قبلی،طرح مورد نظر وی را پیاده میکند.

خودرویی که به سلیقه راننده
تغییر رنگ میدهد!

...

کوتاه از جهان علم
گوگل کشتی فضایی می سازد
مهر -یکی از موسسان گوگل مخفیانه مشغول ساخت
کشتی فضایی اســت.بــراســاس گـــزارش هــا طراحی
آن نیز مانند کشتی هــای هوایی قدیمی دهــه١٩٣٠
است .کشتی مذکور هم اکنون در مرکز تحقیقاتی ناسا در
سیلیکون ولی قرار دارد و ساخت چارچوب آن تکمیل
شده است .البته هنوز مشخص نیست با چه هدفی ساخته
می شود.

ساخت جمجمه و مغز قابل جراحی با چاپ
سهبعدی
ایسنا-محققان موفق شدند با چاپ سهبعدی ،نمونهای از
جمجمه و مغز انسان را برای تمرین جراحان مغز و اعصاب
تولید کنند.تالش شده است این نمونه نزدیکی زیادی
با واقعیت داشته باشد و به همین دلیل پمپ الکترونیک
برای حرکت مواد مغذی و نخاعی در مغز تعبیه وهمچنین
ضربان مغز شبیه سازی شده است.

محققان تاثیرایبوپروفن را 2برابر کردند
ایرنا  -محققان دانشگاه نورث وسترن به روشی دست
یافتند که سرعت عمل و تاثیر داروه ــای ایبوپروفن را
افزایش میدهد.ایبوپروفن نوعی داروی ضدالتهاب و
ضد درد است.

شیرجههای مرگبار "کاسینی"
ایسنا -ماموریت "پایان بزرگ" کاسینی از  22شیرجه
تشکیل میشود.کاسینی در آخرین ماموریت خود در 22
شیرجه به فضای بین سیاره و حلقههای آن برای اولین بار
به تصویربرداری از زحل از نزدیکترین فاصله ممکن اقدام
خواهد کرد.اولین شیرجه کاسینی با موفقیت انجام و چند
تصویر منحصر به فرد از اتمسفر این سیاره و توفا نهای
موجود در قطبهای آن به زمین فرستاده شده است.
مهم ترین خطری که کاسینی را در این شیرجهها تهدید
میکند ،برخورد با ذرات موجود در فضای بین زحل و
حلقههای آن است.با برخورد کاسینی با سطح زحل در15
سپتامبر سال میالدی جاری این ماموریت شگفتانگیز به
پایان خواهد رسید.

ارسال تصاویر به تلویزیون با نرم افزارگوگل
ایرنا  -گوگل امکان ارســال تصاویر به تلویزیون را با
 AirPlayدر اختیار کــاربــران م ـیگــذارد.آخــریــن به
روزرسانی نرمافزار تحت  iOSگوگل موسوم به Google
 Photosامکان ارسال تصاویر و عکسها را از  iPhoneبه
 Apple TVفراهم میکند .این به روز رسانی با فناوری
 AirPlayانتقال تصاویر را امکانپذیر میکند.

هکرها هنگام استفاده از گوشی رمز را پیدا
می کنند
ایرنا  -یک مطالعه تازه نشان می دهد نحوه دست گرفتن
و گرداندن گوشی در زمان هایی که از آن استفاده می
کنید ،می تواند به هکرها امکان دهد رمز یا کد عبور شما
را پیدا کنند.متخصصان دانشگاه نیوکاسل حرکات
گوشی هوشمند هنگام استفاده را تجزیه و تحلیل کردندو
دریافتندکد عبور 4رقمی اندروید را بار اول با دقت 70
درصد و بار دوم با دقت  100درصد تشخیص دادند.این
متخصصان مدعی هستند شرکت های تولید کننده از
این مشکل آگاه هستند ،اما نمیتوانند چار های بیابند.
این گروه پژوهشی  25حسگر مختلف را شناسایی کرده
اند که به طور استاندارد دربیشتردستگاه ها وجود دارد.
پژوهشگران دریافتند هرکاری که میکنید مانند کلیک
کــردن ،باال و پایین رفتن در صفحات ،کشیدن یا زدن
انگشت به صفحه ،باعث می شود دستگاه در حالت خاصی
قرار گیرد که حسگرها آن وضعیت را ثبت می کنند.

اینستاگرام از مرز  ۷۰۰میلیون کاربر گذشت
اینستاگرام اعالم کرد که تعداد کاربرانش در 4ماه گذشته
 ۱۰۰میلیون نفر افزایش یافته و به بیش از  ۷۰۰میلیون
نفر رسیده است.

"سیری" پیغامهای واتس َاپ را با صدای
بلند میخواند
س َاپ روی آیفون و آی پداین
خبرآنالین -آپدیت جدید وات 
اجازه را به کاربران میدهد تااز طریق هوش مصنوعی
توسعهیافته روی سیری Siri/بدون این که گوشی را باز
کنند ،پیغامها را بشنوند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی:

فعالیت گارانتی اینتل ،حمایت آشکار از قاچاق گوشی همراه است
تلفنهای همراه بدون مجوز را نیز وارد میکنند که برای از
دست ندادن بازار خود با گارانتی اینتل ،خدمات رسانی به
این گوشیهای قاچاق را انجام میدهند.وی استفاده از
ایننوعگارانتیرازمینهسازتخلفاتمتعدددانستوگفت:
پس از مکاتبات انجام شده با واردکنندگان گوشی همراه،
امیدواریم تا  ۲ماه آینده از فعالیت این گارانتی جلوگیری

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی گفت:
فعالیت گارانتی اینتل در بازار به معنای حمایت آشکار از
گوشیهایهمراهقاچاقاست.کریمیخراسانیدرگفت
وگوباخبرگزاریصداوسیما با اشارهبهضرورتجلوگیریاز
فعالیتایننوعگارانتیدربازارافزود:برخیواردکنندگان
برندهای گوشی تلفن همراه با گوشیهای دارای مجوز،

شــود.وی با اشــاره به ارائــه هفتگی  ۵۰مــورد شکایت از
گوشیهای همراه ادامه داد :این تعداد شکایت فقط  ۳تا
 ۴درصد مشکالت موجود در بــازار گوشی همراه است.
کریمیبااشارهبهبیاعتمادیمردمنسبتبهخریدگوشی
افزود :بیش از ۹۵درصد شکایت های ارائه شده به اتحادیه
در خصوص گوشیهای قاچاق است.وی با ابراز نارضایتی

ازاجرایینشدنطرحثبتسریالگوشییارجیستریپس
از  ۲سال از تصویب گفت :این طرح باید در یک ماه اجرایی
میشد که پس از چندین دوره عملیاتی نشدن ،طبق قول
مسئوالنذیربطازاولتیرامسالاجراییخواهدشد.وی
کد ۱۵رقمیهکشدهرویجعبهتلفنهمراهراشناسهای
بسیارمعتبردانستوگفت:قبلازبازکردنجعبهگوشیبا
ارسالاینکد ۱۵رقمیبهسامانه ۳۰۰۰۸۸۸۷میتوان
از قاچاق و غیر قاچاق بودن گوشی مطمئن شد.وی افزود:
دریافتبرگهرسمیکهدرآننامفروشندهونشانیدرجشده
باشد،نیزالزامیاست.

مدیردفتر پایش آلودگی سازمان محیط زیست:

تجهیزاتکافیبرایسنجشپارازیتهانداریم
مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی
سازمانحفاظتمحیطزیستگفت:
به دلیل نبود تجهیزات کافی در حوزه
سنجش پــارازیــت ها،نمیتوانیم
در ایــن زمینه اظهار نظری داشته
باشیم.شینا انصاری در گفت و گو
با فارس با اشــاره به بندهای الیحه
هوای پاک ومصوبه اخیر مجلس در
تعیین مجازات برای انتشار امواج
و پرتوهای بیش از حد مجاز ،اظهار
کرد :سازمان محیط زیست مکلف
شــده اس ــت ،بــا همکاری ســازمــان
انـــرژی اتــمــی و وزارت ارتباطات
نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه
امــواج غیرمجاز رادیــویــی ،الکترو
مغناطیسی ،پرتوهای یون ساز و غیر

یون ساز اقــدام و به منظور حصول
اطمینان از عــدم افزایش میزان و
شدت امــواج و پرتوهای یون ساز و
غیریون ساز از حــدود مجاز تعیین
شــده در هــوای آزاد شبکه پایش را
راهاندازی کند.به گفته وی ،سازمان
حفاظت محیط زیست تــا بــه حال
روی پــرتــوهــای غیر یونیزوسیون
مطالعه کـــرده اســت و تنها بــرای
سنجش امــواج الکترومغناطیسی
در  3دامنه (محدوده امواج موبایل،
دکل های فشار برق وکلیه دامنه ها
به غیر از پارازیت) دستگاه هایی را در
اختیار دارد و در این زمینه کارکرده
اســت ،امــا دستگاهی بــرای انــدازه
گیری پارازیت ها در اختیار ندارد.

وی با تاکید بر آن که ایــن سازمان
در3محدوده امواج رادیویی پوشش
و پایش داشته است ،گفت :براساس
بندهای مصوب الیحه هــوای پاک
کلیه دستگاه های مسئول ( وزارت
بهداشت ،سازمان تنظیم مقررات و
وزارت ارتباطات) باید برای تدوین
آیین نامه اجرایی حضور فعال داشته
باشند و برای تدوین آیین نامه اجرایی
تصمیم بگیرند.وی با اشــاره به این
که تا به حــال هر کــدام از دستگاه
های مسئول جداگانه وظایف خود
را در ایــن زمینه انــجــام داده انــد،
یــــادآور شــد:تــوســط ســازمــان ملی
استاندارد،استاندارد ملی 8567
برای حدود مجاز امواج تعیین شده

است .اما درباره نحوه همکاری بین
سازمان های متولی باید چارچوب
مشخص و مــدونــی وجـــود داشته
باشد.به نظر می آید مدت  6ماهه
تعیین حــدود مجاز انتشار امــواج و
پرتوهای مجاز توسط سازمان انرژی
اتمی ایران که با همکاری مشترک
سازمان محیط زیست ،وزارت خانه
های ارتباطات و بهداشت و سازمان
ملی استاندارد ایــران تعیین شده،
مــدت مناسبی اســت ،چراکه همه
دستگاه ها در حوزه مسئولیت خود
تا به حال برنامه هایی داشته اند و
در این زمان تعیین شده دستگاه ها
موظفند برنامه های خود را به صورت
مدون و محوری مشخص کنند.وی

درخصوص انــدازه گیری پارازیت
هــا نــیــز گــفــت :دســتــگــاه سنجش
امواج الکترومغناطیسی در اختیار
سازمان محیط زیست 3محدوده
انــــدازه گــیــری داردکــــه در ایــن3
محدوده پایش انجام می دهد ولی
در خصوص پارازیت ها تجهیزاتی که
باید در اختیار سازمان محیط زیست
باشد ،وجود ندارد و نمی توانیم در
این زمینه اظهار نظری داشته باشیم.

وی افــزود :اغلب مــواردی که پایش
شده است امــواج فشار قوی در حد
مجاز بوده و موارد محدود تخلف به
شهرداری و سازمان های مسئول
اعالم شده است.گزارش های پایش
در اختیار دستگاه های مسئول قرار
می گیرد اما تا به حال این گزارش
ها در اختیار رسانه ها قرار نگرفته
است ،البته محدودیتی در این زمینه
وجود ندارد.

تازه های فناوری
عکس برداری شفاف از داخل استخوان

دوربینی که مانندمشاور لباس عمل میکند!

انجام پیوند مغز تا سه سال دیگر!

محققان بــرای اولین بار روشــی برای
مشاهده جزئیات دقیق از وضعیت
داخلی استخوان های بدن انسان ها
ابــداع کردند.به گزارش مهر  ،با این
روش می توان به دقت از وضعیت سلول
های داخل استخوان های بدن انسان
مطلع شد تا تاثیر بیماری های مختلف
یا مصرف داروها بر بدن انسان را مشخص کرد.در قالب این روش
 ،روکــش هــیــدروژل شفاف روی مولکول هــای مــات دربرگیرنده
استخوان ها تزریق می شود تا زمینه شفاف سازی ترکیبات داخلی
آن ها فراهم شود.

شرکتآمازونبابهرهگیریازهوشمصنوعی
موفقبهساختدوربینیشدهکهمانندمشاور
تخصصی مد،برای داشتن ظاهری بهتر به
کــاربــران کمک میکند.به گ ــزارش ایسنا
فناوری ، Echo Lookعکسهای تمام قد و
فیلمهای کوتاهی از کاربر در زوایای مختلف
میگیرد.این دوربین دارای یک اپلیکیشن
همراه است که به کاربر اجازه می دهد پوشه ای ازتمامی عکسهای خود در
ظواهرمختلف داشته باشد Echo Look.ازالگوریتم ماشینی و توصیههای
مشاوران و متخصصان مد برای ارائه مشاوره استفاده میکند.این فناوری
همچنینبهدستیارصوتیهوشمندآمازون"الکسا"مجهزاست.

جــراح جنجالی ایتالیایی اعــام کرده
تــا 3ســـال دیــگــر نخستین پیوند مغز
دنیا را انــجــام خــواهــد داد.بـــه گــزارش
مهر،پروفسور سرجیوکاناوارو که تصمیم
دارد نخستین پیوند سر دنیا را سال
آتی انجام دهد ،اعالم کرده ،پس از این
جراحی روی پیوند مغز تمرکز خواهد
کرد .وی قصد دارد مغز یخ زده را پس از گرم کردن در بدن فرد پیوند
بزند.درهرحال هرچند او نسبت به ایــده خودخوش بین است اما
تایید می کندپس از قراردادن مغز در بدن  ،مشکالت جسمی و روحی
مختلفی وجود دارد که بایدبررسی شود.

...
اخبار

معاونوزیر:باکاهشقیمتاینترنتازدرآمد
 ۶۴۰میلیاردیچشمپوشیکردیم
ایسنا-مسئوالن شرکت ارتباطات زیرساخت میگویند با
کاهشقیمتاینترنتازیکسومدرآمدمانکهمبلغیحدود
 ۶۴۰میلیاردتومانبودچشمپوشیکردیماماازسویدیگر
ترانزیت ارتباطات از  ۱۰۰گیگابیت در ابتدای سال  ۹۵به
 ۵۶۰گیگابیت در پایان آن سال رسید و افزایش درآمد این
بخش را به دنبال داشته است.معاون وزیر ارتباطات کاهش
قیمت پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را با
هدفکاهشقیمتسرویسهایبومیمبتنیبربسترشبکه
ملیاطالعاتعنوانکردهوگفتهاست:فقطنمیتوانستیمبه
فکردرآمدزاییباشیموبههمیندلیلبااینکاهشقیمتاز
یکسومدرآمدمانکهمبلغیحدود ۶۴۰میلیاردتومانبود
چشمپوشیکردیم.

وقوع2خورشیدگرفتگیو 2ماهگرفتگیتا
پایانسال
ایسنا-در سال جــاری عــاوه بر رخــداد  4ماه گرفتگی و
خورشید گرفتگی شاهد بارش شهابی زیبای برساووشی و
جوزاییهستیم.مهندسعتیقیمدیرانجمننجومآماتوری
ایرانگفت:ازجملهمهمترینپدیدههاینجومیدرماههای
پیشرو میتوان به ماه گرفتگی دوشنبه  16مرداد امسال
اشاره کرد که از ساعت  22به وقت ایران آغاز میشود ولی
بسیار جزئی اســت.وی با تاکید بر این که ماه گرفتگی در
ایران با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود ،یادآور
شد:بارششهابی«برساووشی»ازدیگررویدادهاینجومی
سال  96است که  21مرداد سال جاری رخ میدهد.وی از
رخداد کسوف کامل در روز 30مرداد خبر داد و یادآور شد:
چهارشنبه  11بهمن نیزماه گرفتگی کاملی رخ خواهد داد
و بیشترین نقاط کشور شاهداین پدیده خواهند بود.وی
خورشید گرفتگی  26بهمن را از دیگر رویدادهای آسمانی
مهمامسالبرشمردوگفت:متاسفانهاینواقعهدرایرانقابل
مشاهدهنیست.

آغازجشنوارهملیفنآفرینیشیخبهایی
ایرنا -سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به
عنوان بزرگ ترین رویداد کارآفرینی کشور روز پنجشنبه در
اصفهانآغازبهکارکرد.پیشبینیشدهاستامسالبیشاز
 300سرمایهگذاربرایبررسیفرصتهاوایدههایسرمایه
گذاریدرجشنوارهشیخبهاییشرکتکنند.معاونپژوهش
و فناوری وزیر علوم در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت:
شرکت های دانش بنیان از  3سال گذشته بیش از 520
میلیوندالرصادراتدانشفنیداشتهاند.

خواندنی

خانههایی با کولرهای طبیعی
در ویتنام خانههایی وجود دارد که ساکنان آن ها سال
هاست با گیاهان به صــورت طبیعی محیط زندگی
خود را خنک میکنند.به گــزارش ایسنا ،در طرحی
موسوم به "خانهای برای درختان" در فضای داخلی به
صورتی از گیاهان مختلف استفاده میشود که تهویه
و خنکسازی محیط به وسیله گیاهان انجام شود.در
واقع گیاهان به صورت سپری در برابر جریان هوای گرم
عمل می کنند و مکانهای پر رفتوآمدتر مانند اتاق
نشیمن وغذاخوری در قسمتهایی طراحی میشود
که بیشترین خنکی وجود دارد.نکته قابل توجه تنظیم

فشار هوای داخل خانه با محیط بیرون است ،ب ه گونهای
که سبب کشیده شدن هوای بیرون به داخل و تهویه
همیشگی هوا میشود.

خانه های مریخ آجری می شود
تحقیقاتنشانمیدهدنخستینانسانهایساکنمریخ
می توانند در خانه های آجری زندگی کنند که از خاک
سیارهساختهشدهاست .بهگزارش مهر ،جالبآنکهبرای
ساخت آجرها و خانه مریخی به کوره یا مواد دیگری نیاز
نیست .اینآجرهاازتحتفشارقرارگرفتنخاکسیارهبه
وجودمیآیند.تکنیکساختآجرمریخیتوسطمحققان
دانشگاه کالیفرنیا ایجاد شده است .محققان از خاکی
استفاده کردند که ترکیبات آن شباهت زیادی به خاک
مریخ داشت و توانستند در دمای باال این آجر را بسازند.

آجر ساخته شده شبیه سنگ است و مقاومت آن از فوالد
تقویتشدهباسیمانهمبیشتراست.
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