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ساخت رایانه  ۱۶۰ترابایتی
با توانایی نگهداری  160میلیون کتاب

...

اخبار کوتاه داخلی
بهره مندی  1700نخبه از تسهیالت
نظام وظیفه درسال 95
حاجیان  -معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان
از بهره مندی 1700نخبه از تسهیالت نظام وظیفه درسال
 95خبر داد .دکتر منتظر درگفت و گو با خراسان افزود :
تسهیالت نظام وظیفه نخبگان از جمله تسهیالتی است
که از ابتدای تاسیس بنیاد نخبگان ؛ برای مشموالن نخبه
در نظر گرفته شده و نخبگان مشمول می توانند در قالب
تسهیالت نظام وظیفه و با هماهنگی با ستاد کل نیروهای
مسلح،یک پروژه تحقیقاتی به جای خدمت نظام وظیفه
انجام دهند  .نخبگان مشمول نظام وظیفه ابتدا باید
اقدام به ثبت نام کنند ؛ پس از ثبت نام ،درخواست ارزیابی
می شود و افراد براساس امتیازهایی که کسب می کنند،از
این تسهیالت بهره مند می شوند .در سال  95حدود 2
هزار نفر برای بهره مندی ازاین تسهیالت ثبت نام کردند که
بیش از  1700نفر توانستند از تسهیالت استفاده کنند .

انعقاد قرارداد ساخت دستگاه تامینکننده
برق نیروی محرکه واگن مترو
پارسا–قرار داد طراحی وساخت دستگاه تامینکننده برق
نیروی محرکه واگن مترو ( رکتیفایر ) روز گذشته بین جهاد
دانشگاهی و شرکت مپنا در نمایشگاه بین المللی تهران
امضا شد .اخوان رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت در
حاشیه مراسم گفت:موضوع این قرارداد "طراحی و ساخت
یکسوفازهای پستهای ترکشن مترو " است که به منظور
تامین یکسوفازهای خط 6مترو تهران منعقد شد.رکتیفایر
دستگاه تامینکننده برق نیروی محرکه واگن مترو است
که به همت محققان جهاد دانشگاهی طراحی و ساخته
میشود و تمام دانش فنی این تجهیزات نیزدر داخل به
دست آمده است.

نانوکامپوزیتی برای حذف ترکیبات
سرطانزا از پساب صنعتی
ایسنا-پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان در مرحله
آزمایشگاهی نانوکامپوزیتی تولید کردند که قابلیت
جداسازی ترکیبات آروماتیک به عنوان مواد سرطانزا را
از پسابهای آلود ه صنایع دارد.

ساخت اولین سیستم شناسنامه هوشمند
تجهیزات پزشکی
حاجیان  -اولین سیستم شناسنامه هوشمند الکترونیکی
تجهیزات پزشکی درکشور ساخته شد .این سیستم که
درتبریز راهانــدازی شده ،این قابلیت را دارد که تمامی
اطالعات تجهیزات پزشکی را به صورت الکترونیکی و
آنالین ثبت وشناسنامه کاملی ازوضعیت تجهیزات پزشکی
فعال وغیر فعال درکشورارائه کندو ازا ین حیث گام مهمی
درجهت راهاندازی بیمارستان های هوشمند درکشور به
شمار می رود .آرش روحی طراح این سامانه درگفت وگو با
خراسان گفت:با نزدیک کردن تبلت و گوشی هوشمند به
بارکدرویتجهیزاتپزشکیکهتمامیاطالعاتشناسنامه
دستگاه در آن ذخیره شده ،ازطریق وای فای این اطالعات
روی گوشی و تبلت بارگذاری میشود.

مخابرات:تبدیل رایگان سیم مسی به فیبر
نوری ممکن شد
فارس -مدیرعامل شرکت مخابرات ایــران از گسترش
شبکه دسترسی فیبر نــوری مخابرات (تانوما) در تمام
استان ها به شرط توجیه اقتصادی خبر داد و گفت :امکان
تعویض رایگان سیم مسی به فیبر نوری فراهم شد.هم
اکنون از طریق سایت  TCI.IRمتقاضیان میتوانند شماره
تلفن ثابت خود را اعالم کنند و اگر شماره در منطقه تحت
پوشش قرار داشت ،فرایند ثبتنام را انجام دهند.

انبوهی از ویژگیهایکاربردیدرنسخه جدید اینستاگرام
به لطف آخرین بهروزرسانی اینستاگرام با شماره نسخ ه
 ۱۰.۲۱افکتهایمحبوبواقعیتافزودهبهسبکاسنپ
چتوچندقابلیتجالبدیگربهایناپلیکیشناضافهشد.به
گزارش ، zoomitاز آنجاکه این افکتها در اسنپ چت از
محبوبیت غیرقابل تصوری در بین کاربران برخوردارند،
انتظار میرفت اینستاگرام خیلی زودتــر از اینها چنین
قابلیتی را به اپلیکیشن خود اضافه کند .حال در نسخه
 ۱۰.۲۱انتظارکاربراناینستاگرامبهپایانرسید.
واقعیت افزوده:اگرچه تعداد این افکتها فعال به ۸نمونه

خالصهشده؛امامطمئنااینستاگرامبرنامههایویژهایبرای
این بخش دارد و بهزودی شاهد اضافه شدن تعداد بیشتری
خواهیمبود.برایاستفادهازاینویژگیکافیاستدوربین
داخلی اینستاگرام را اجرا کنید و با لمس آیکن صورتک
جدیدی که به این صفحه اضافه شده اســت ،به فهرست
افکتهایواقعیتافزودهدسترسیداشتهباشید.درواقعبا
کلیکرویگزینهچهره،میتوانیدسلفیهایمتفاوتیشبیه
حیواناتوکاراکترهایجذابودوستداشتنیتهیهوبرای
دوستانارسالکنیدیادراستوریقراردهید.

اچپیازمحصولیرونماییکردهکه ۱۶۰ترابایتحافظهداردومیتوانداطالعات ۱۶۰میلیونکتابراذخیرهکند.بهگزارش مهر ،اینرایانهمی
تواند ۵برابراطالعاتتمامکتابخانهکنگرهآمریکارانگهداریکند .ایندرحالیاستکهتاکنونحفظونگهداریچنینمجموعهایازاطالعات
دریکسیستمحافظهامکانپذیرنبودهاست.

استفاده از هشتگ در استوری :عالوه بر این ،امکان
استفاده از هشتگ در استوری نیز به برنامه اضافه شده
است .از این پس میتوانید با قرار دادن  #در ابتدای کلمات
دلخواه خود ،در بخش ابزار متنی ،روی استوریهای خود
هشتگ ایجاد کنید و به موضوعات دلخواه خود لینک
دهید .همچنین با استیکر هشتگ در بخش استیکرها نیز
میتوانید هشتگ مورد نظرتان را به شکل زیباتری روی
عکسبچسبانید.
امکان  :Eraser Brushامکان بسیار جذاب دیگری که
به این بهروزرسانی اضافه شده ،خلق آثار هنری و خالقانه
به کمک  Eraser Brushاست .تاکنون  ۳مدل قلممو در
بخش استوری وجود داشت .به کمک این ابزار از این به بعد

یک پاککن هم به این بخش اضافه شده تا بتوانید با حذف
بخشهایمختلفازطرحقلمموهاطرحهایخالقانهایجاد
کنید.برایمثالبهکمکقلمموهایکالیهرنگکاملروی
عکسیاویدئویخودتانبکشیدوسپسبابراشپاککننده،
طرح دلخواه خود را از روی این الیه رنگی حذف کنید تا
عکسیاویدئویزیرآننمایشدادهشود.
ویدئوهای : Rewindویدئوهای  Rewindامکان جدید
دیگری است که در این به روزرسانی در اختیارتان قرار
خواهدگرفتوبهکمکآنمیتوانیدویدئوهایضبطشده
خودراازانتهابهابتداپخشومنتشرکنید .البتهحتیبعداز
آپدیت به نسخه جدید ،باید از چند ساعت تا چند روز منتظر
بمانیدتااینویژگیهابهاکانتشمااضافهشود.

آنتی ویروس ایرانی جلوی باج افزارجهانی را گرفت
درپــی حمله جهانی بدافزارسایبری که به
بیش از  150کشور آسیب رسانده ،وزارت
ارتباطات اعالم کرد که آنتی ویروس ایرانی
موفق به جلوگیری از حمالت این باج افزار
شده است.
به گزارش مهر ،طبق آخرین آمارها ،بیش از
 ۵۰اپراتور ارتباطی و سازمان ،قربانی این
باج افــزار در کشور شده اند که بیشتر این
آلودگی ها در حوزه اپراتورهای ارتباطی و
حــوزه پزشکی ،سالمت و دانشگاه ها و در
تهران و اصفهان شناسایی شده است.وزارت
ارتباطاتکشورماناعالمکردهسیستمهایی
که از ضدبدافزار بومی «پادویش» استفاده
کرده اند ،از این حمالت مصون مانده اند.
شیوهعملکرداینباجافزاربهاینصورتاست
که اقدام به رمزنگاری کلیه فایلها و دادههای

رایانه اشخاص میکند و سپس درخواست
باج (واریــز پول به طریق اینترنتی و  )...در
قبال رمزگشایی میکند.وزارت ارتباطات
به کاربران فضای مجازی توصیه کرده برای
جلوگیری از آسیب های احتمالی و آلوده
شدن سیستم های خود ،عالوه بر نصب «آنتی
ویروس بومی» در ویندوز و اندروید  ،از داده
های خود نیز پشتیبان تهیه و سیستم عامل
رایانه خود را به روز کنند .همچنین اشتراک
فایل ویندوز را غیرفعال و ویندوزهای قدیمی
پایینتر از ویندوز ۷شامل  XPو  ...را کنار
بگذارند.همچنین به همه کاربران توصیه
اکید میشود ،آنتی ویروس بومی را همراه
نسخه باج گیر آن روی سیستمهای رایانه
و موبایل خود نصب کنند چرا که این آنتی
ویروس نه تنها واناکرای ( )WannaCryرا

حتی قبل از این که منتشر شود ،تشخیص می
دهد و خنثی می کند ،بلکه جلوی انواع دیگر
باج گیرها را نیز می گیرد.
ضــدبــدافــزار بومی پــادویــش تنها محصول
کامل کشور است که با همکاری پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات و یک شرکت
دانش بنیان با به کارگیری دهها نیروی نخبه
و متخصص جوان ایرانی درداخل تولید شده
و در سال  ۹۵نسخه تکامل یافته خانگی و
تجاری آن منتشر شد.
درهــمــیــن حـــال مــرکــز مــدیــریــت امــــداد و
هماهنگی رخــدادهــای رایــانــه ای (ماهر)
وابسته به سازمان فناوری اطالعات ایران
نیزبا اشاره به تولید ضد باج افزار بومی برای
مقابله با واناکرای ،اعالم کرد که این آنتی
وی ــروس توسط مرکز ماهر مــورد ارزیــابــی

چینی ها پارک بازی های الکترونیک
تاسیس می کنند
مهر -شرکت چینی تنسنت به منظور افزایش عالقه به
بازی های ویدئویی و رایانه ای پارکی با موضوع بازی های
الکترونیک تاسیس می کند.

فقط صداهای دلخواه را با این هدفون
بیسیم بشنوید
فارس -هدفون های بی سیم و پیشرفته ای به نام دش پرو
روانه بازار شده که در عین سهولت استفاده ،دریافت صدا
را با کیفیت عالی ممکن می کند.
عمر باتری ایــن هدفون ها بعد ازهــر بــار شــارژ  5ساعت
ودارای  4گیگابایت حافظه داخلی و ضدآب و میکروفون
توکاراست.

ترفندهای شارژ سریع گوشی
امنیتی قرار گرفته و در پیشگیری کامل از
آلودگی به باج افزارها ،از جمله باج افزار
مذکور موثر شناخته شده است.
کـــاربـــران م ـیتــوانــنــد جــهــت دســتــرســی
بــه نسخه رایــگــان خــانــگــی آنــتــی وی ــروس
مــذکــور و دانــلــود آن ،از طریق وب سایت
 www.padvish.comاق ــدام کنند.به
گزارش فارس،رئیس پدافند غیر عامل کشور
نیز در این رابطه گفت :ما همه اجزای باج گیر
را شناسایی کردهایم و موضوعی نیست که

در مورد این باجگیر ندانیم وبا ضد بدافزار
ایرانی می توانید از حمالت آن در امان باشید.
سردارجاللی گفت :در بررسی های اولیه
مشخصشدهمرکزانتشاراولیهاینویروسدر
آمریکاست و مربوط به آژانس اطالعاتامنیت
آمریکاست و خود آمریکا در این حمله آسیبی
ندیده است.این بدافزار در برخی زیر ساخت
ها ورود و دررون ــد عــادی آن ها اختالالتی
ایــجــاد مــی کند مانند سیستم هــای آبــی و
برقی که الیه خدمات آن ها درگیر می شود.

تازه های فناوری
سایه کوتاه شده زحل

با این دستگاه از فاصله  ۳۰متری باهم نجوا کنید

هدست واقعیت افزوده برای بازیابی خاطرات

کاسینی موفق به ثبت تصویری زیبا از
حلقههای زحل و سایه کوتاه شده این
سیاره شده است .به گــزارش ایسنا ،
این تصویر نشان دهنده سمت روشن
حلقههای زحل است که سایه کوتاه
شده این سیاره اجازه میدهد جزئیات
حلقههای آن مشاهده شود.روی زمین ،تغییر فصول را میتوان با
طول سایهها مشخص کرد .این روش در زحل نیز کاربرد دارد ،به این
صورت که با تغییر فصل در آن ،طول سایه هم تغییر میکند.این تصویر
از فاصله  1.2میلیون کیلومتری زحل گرفته شده است.

محققان دستگاهی ساخته اند که اگر فردی
در آن نجوا کند ،شنونده در فاصله  ۳۰متری
می تواند بشنود.به گزارش مهر  ،این فناوری
پوشیدنی با امواج اولترا سوند کلمات فردی
راکه سخن می گوید،برای شنونده ارسال
می کند.
صدایی که فرد می شنود ،بسیار آرام است و شنونده نمی داند از کجا شنیده
می شود ،مانند این که کسی در گوش او نجوا کند.برای استفاده از این
گجت بلندگویی به پیشانی یا قفسه سینه سخنگو و  4الکترود هم به لب ها
و فک می چسبد.

هدستواقعیتافزودهمبتکرانانگلیسی،
به مبتالیان به زوال عقل کمک میکند
خاطراتشان را به یــاد آورنــد.بــه گــزارش
ایسنا ،ســامــانــه  VirtuCareبــه کاربران
صحنههایی را نشان میدهد که برای آرام
کردن آنها طراحی شد ه وشامل ساحل
و جنگل مملو از حیوانات است به این امید که خاطرات این افراد در ذهن
آنها زنده شود.این سامانه از فناوری سهبعدی زمان واقعی برای خلق
تجاربیاستفادهمیکندکهکاربررادرگیرمیکند وهمچنینبهویامکان
میدهد،آنچهرادرهرصحنهرخمیدهد،کنترلکند.

بلندگوی انعطاف پذیر به نازکی کاغذ

کوچک ترین خودروی پرنده جهان

محققان دستگاهی انعطاف پذیر و به
خواندنی
نازکی کاغذ ساخته انــد که نه تنها از
حرکاتانسانانرژیتولیدمیکند،بلکه
میتوانازآنبهعنوانبلندگوومیکروفوناستفادهکرد.به
گزارش مهر ،این دستگاه با نام نانو ژنراتور فروالکتریک
ازویفر سیلیکونی ساخته شده که دارای چند الیه از مواد
حافظ محیط زیست است.انرژی الکتریکی نیز زمانی به
وجودمیآیدکهدستگاهباحرکتانسانیاانرژیمکانیکی
فشرده شود.ماده به کار رفته در دستگاه مانند میکروفون

متخصصانژاپنیدرحالساختماشین
خواندنی
پــرنــده ای هستند کــه کــوچــک ترین
خودرویپروازیدنیالقبگرفتهاست.به
گزارش ایرنا ،این ماشین پرنده تا سال  ۲۰۲۰که توکیو
میزبان بــازی های المپیک و پارالمپیک اســت ،ساخته
واستفاده می شود.این خودروی دارای سرنشین  ،دارای
 2.9متر طول و 1.3متر عرض است وحین پرواز می تواند
سرعتیمعادل۱۰۰کیلومتردرساعتداشتهوتافاصله10
متری زمین پایین بیاید.این خودروبدون نیاز به باند پرواز،

عمل می کندو قابلیت جذب لرزش های ناشی از صوت یا
انرژیمکانیکیوتبدیلآنبهانرژیالکتریکیرادارد.

...

کوتاهازجهانعلم

ایتنا -در این مطلب چند روش بیان میشود که بهترین
روشهای شارژ گوشیهای هوشمند اندروید و آیفون و
تبلتهایی نظیر آ یپد محسوب می شود .اولین نکته،
استفاده از یک شــارژر با کیفیت و قــوی اســت .یکی از
سریعترین شارژرهای موجود در بازار ،شارژر آیپد است.
با این شارژر میتوان تقریب ًا تمام دستگاههای موجود در
بازار را شارژ و در زمان صرفهجویی کرد.یک روش دیگر
آن است که گوشی را در حالت هواپیما قرار دهید .با این
کار ،وقتی گوشی خود را شارژ میکنید ،دستگاه از باتری
برای تأمین شارژ خود استفاده نمیکند .وقتی گوشی
را هنگام شارژ در حالت هواپیما قرار میدهید ،نسبت به
زمانی که در حالت عادی قرار داشته باشد ،سرعت شارژ
آن  2برابر میشود.
یک نکته مهم دیگر آن است که تمام قا بها را از گوشی
خــود بــرداریــد و اجــازه دهید گوشی خنک بماند .این
مسئله به ویژه وقتی مهم میشود که گوشی شما در قاب
پالستیکی ضخیم قرار داشته باشد چون وقتی باتری گرم
باشد،سرعت شارژش ُکند میشود.همچنین میتوانید
گوشی خود را هنگام شارژ در یک محل خنک نگه دارید.
هنگام شارژگوشی ،سعی کنیداز آن استفاده نکنید و یک
باتری یدکی قابل حمل همراه خود داشته باشید تا در
مواقع ضروری استفاده کنید.

باجافزار  Jaffساعتی  5میلیون ایمیل آلوده
ارسال میکند
ایتنا  -یک باجافزار جدید که خود را با نام  Jaffمعرفی
میکند،هر ساعت بیش از  ۵میلیون پست الکترونیکی
میفرستد تا از این طریق بتواند کاربران را به دام بیندازد.
این باجافزار پس از قفل کردن اطالعات داخلی رایانه،
 ۲۷۸۰پوندپول درخواست میکند تا قفل اطالعات را باز
کند و آن ها را بار دیگر در اختیار کاربر بگذارد.سازمانهای
انگلستان و آمریکا نخستین هدف این باجافزار بودهاند.

کروم به حالت دید در شب مجهز شد

هم بر فراز آسمان و هم روی زمین ،به صورت عمودی و
درمسیرجادههایعمومیحرکتمیکند.

فارس -از این پس کاربران سیستم عامل کروم میتوانند
حالت دید در شب آن را فعال کنند تا در زمان وب گردی
در فضای تاریک چشمهایشان کمتر آسیب ببیند.برای
دسترسی به قابلیت  Night Lightکاربران باید به منوی
تنظیمات مراجعه و آن را انتخاب کنند.

کنسرو پسته تولید شد
مهر-محققانکشورموفقبهتولیدکنسروپستهشدندکهبه
کمکموادنگهدارندهمتشکلازگیاهاندارویی،مشکالت
بسته بندی این محصول را به شکل موثری کاهش می دهد.
در کنسرو پسته درصدآفالتوکسین به صفر می رسد .
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