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اسکوترسواری
در عمق 40متری آب!

...

کوتاهازجهانعلم
اولینماهوارهالکتریکیاروپابهفضارفت
ایسنا -آژانس فضایی اروپــا اولین ماهواره تمام برقی
خــود را از پــایــگــاه فضایی آریـــان بــه فضا پــرتــاب کــرد.
مــاهــواره  15-SESاولــیــن مــاهــواره تــمــام  الکتریکی
"زمینآهنگ" است که توسط بوئینگ تولید شده است.
مزیت ماهوارههای "زمینآهنگ" این است که نسبت به یک
نقطه خاص روی زمین و نیز نسبت به ایستگاههای زمینی
همیشه در یک محدوده از آسمان باقی میمانند.

اتحادیهاروپافیسبوکرا ۱۱۰میلیونیورو
جریمهکرد
اتحادیه اروپا فیس بوک را به دلیل گمراه کردن مسئوالن
این اتحادیه در مــورد خرید واتــساپ ۱۱۰ ،میلیون یورو
جریمه کرد.به گزارش ، zoomitدلیل شکایت این بود که
فیس بوک به مسئوالن کمیسیون اروپا گفته بود قادر نیست
اطالعات اکانتهای فیس بوک و واتساپ افراد را ادغام
کند .اما در آگوست  ،۲۰۱۶دو سال پس از خرید واتساپ،
فیس بوک اعالم کرد که میتواند شماره تلفن افــراد را به
پروفایلفیسبوکآنهامتصلکند.

تولیدخونازسلولهایپوستبیمار!
مهر-دانشمندان با سلول هــای بنیادی طیف وسیعی
سلولهایخونیانسانراساختند.براساساینتحقیقمی
تواناز پوستبیمارسلولهایخونیتولیدکردودیگرنیازی
بهاهدایخوننخواهدبود.

گوشیهوشمندقندخونراافزایشمیدهد
ایسنا -نور آبی که از نمایشگر دستگاههایی مانند تلفن
همراهساطعمیشود،میتواندموجبافزایشوزنوابتالبه
دیابتدرانسانشود.مطالعهایجدیدنشاندادهنورروشن
نمایشگرگوشیهایهوشمندمیتواندزمینهسازمقاومتبه
انسولین،قندخونباالوافزایشچربیبدنشود.

ارزشسرمایههایاپلتاپایان2017؛
یکتریلیوندالر
ایتنا  -از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بعد
ارزش هر سهام اپل  50درصد بیشتر شد".اپل" نخستین و
تنهاشرکتآمریکاییاستکهارزشمجموعسرمایههایآن
از ۸۰۰میلیارددالرهمفراتررفتهاست.اگرشرایطبههمین
صورتدنبالشود،ارزشمجموعسرمایههایاپلپایانسال
جاریمیالدیبهیکتریلیوندالرخواهدرسید.

فیسبوکپارالیراراهاندازیمیکند
ایتنا-فیسبوکیکمحیطآزمایشیبهنامپارالی()ParlAI
را بــرای هوش مصنوعی و روباتها راه انــدازی میکند.
به موجب این طرح ،تمرکز اولیه ،روی آمــوزش مکالمه به
ماشینها به صورت متنباز بوده و سایر پژوهشها در پارالی
روی بینایی رایانه و زمینههای هوش مصنوعی فراتر از درک
زبانطبیعیبرایاینکارتمرکزخواهدکرد.

آپدیتبزرگتلگرامهمراهباپیامهایویدئوییوتلسکوپ
تیم تلگرام آپدیت بسیار مهمی را بــرای ایــن اپلیکیشن
منتشر کرده که قابلیت های مختلفی را به آن می افزاید .به
گزارش ، digiatoبرایارسالپیامویدئوییبهطرفمقابل،
کافی است در هر صفحه چتی که هستید دکمه میکروفن را
یک لمس کوتاه کنید تا وارد حالت دوربین شوید .حاال مثل
ارسال پیام صوتی ،باید انگشت تان را روی آیکن دوربین
نگه دارید تا پیام ویدئویی تان ضبط شود .بعد از این کار می
توانید پیام را به طرف مقابل بفرستید.تلگرام پیش از ارسال
پیام های ویدئویی آن ها را فشرده می کند .بنابراین سرعت

باالیی را در ارسال آن ها شاهد هستید .پیام های ویدئویی
به طور خودکار دانلود و سپس برایتان پخش می شوند.نکته
عالیدرموردپیامهایویدئوییاینکههنگامپخشآنهامی
توانیدآزادانهدرمحیطتلگرامجابهجاشوید،چراکهاینپیام
ها می توانند به شکل پاپ آپ در گوشه تصویر پخش شوند.
: Telescopeدیــگــر قابلیت جــدیــد تــلــگــرام در ایــن
نسخه  Telescopeنامدارد،یکپلتفرماختصاصیمیزبانی
ویدئو برای افــرادی که از محتوای ویدئویی برای ارتباط
با مخاطبان خــود استفاده می کنند .تلسکوپ میزبان

ویدئوهایی دایره ای شکل و یک دقیقه ای خواهد بود،برای
تماشایآنهانیازیبهداشتن یکحسابکاربریدرتلگرام
ندارید.هر کانال عمومی در تلگرام از این به بعد دارای یک
آدرس Telesco.peاختصاصی خواهد بود.هر بار که یک
پیام ویدئویی را در کانال عمومی تان بارگذاری کنید ،آن
ویدئوبهطورخودکاروارداکوسیستم  Telesco.peمیشود
وازطریق URLاختصاصیمیتوانبهآندسترسیداشت.
امکانپرداختبرایروباتها:توسعهدهندگانروباتها
حاالمیتوانندورودیاطالعاتبانکیراازکاربراندریافت
کنند تا از طریق آن امکان خرید مهیا شود .برای بهره بردن
از این قابلیت باید حداقل نسخه  4.0تلگرام را نصب کرده
باشید.اگرتوسعهدهندههستیدنیزمیتوانیدازاینامکان

یک استارتاپ چینی کوچک ترین اسکوتر آبی جهان را به بازار عرضه کرد.به گزارش ایسنا  ،اسکوترهای آبی برای جلو بردن سریع غواصها استفاده
میشود.ایناسکوتر 3کیلوگرمیتاعمقحداکثر 40مترباسرعت 5.6کیلومتربرساعتحرکتمیکند.شارژباتریایناسکوترآبی 2.5ساعتطول
میکشدویکساعتمیتواندکارکند.اینگجتشاملرانشگریاستکهدستگاهرازیرآبدنبالخودمیکشد،بنابرایندیگرالزمنیستفردشناکند!

برایمحبوبترساختنفروشگاهواجناسخودبهرهبگیرید
وخریدرابرایکاربرانسادهترکنید.
قابلیت InstantViewبرایهمه:قابلیت InstantViewتا
پیش از این در اختیار چندین وب سایت قرار داشت اما حاال
زمانی فرا رسیده که نیازی به مرورگر و باز کردن سایت ها
نیست.همهلینکهارامیتوانیدباقابلیتInstantView
روی تلگرام باز کنید و ببینید.در حالت ،Instant View
مقاالت روی سرورهای تلگرام ذخیره و حتی با پایین ترین
سرعتهانیزسریعالودمیشوند.تفاوتینمیکنددرلینک
ارسالشدهمتنباشدیاعکسوویدئووفرمتهایدیگر.این
ویژگی به ویژه برای وب سایت ها و وبالگ هایی که قالب
مشخصیبرایموبایلندارند،بسیارمفیدخواهدبود.

 12رونماییمهمگوگل؛ازاندرویدOتالنزهوشمند

نطق اصلی کنفرانس توسعه دهندگان امسال ،در زمان
نسبتاکم،مواردبسیاریراپوششداد.دراینمراسماعالم
شدکهسالگذشت همیالدیبیشاز۸۲میلیارداپلیکیشناز
طریقگوگلپلینصبشدهاستودرحالحاضر ۲میلیارد
دستگاهاندرویدیفعالدرسراسردنیاوجوددارد.
در این مطلب بهطور خالصه به  ۱۲مورد از مهمترین موارد
معرفیشدهدرکنفرانساخیرگوگلمیپردازیم.
.۱پاسخهوشمنددرجیمیل:سیستم یادگیریماشین
گوگلبهتجزیهوتحلیلمخاطبانایمیلیموجوددرنرمافزار
اندروید یا  iOSمیپردازد و پاسخهای ساده و سریعی به
یکایمیلپیشنهادیمیدهد.بهگزارش، zoomitقابلیت
یادشده مشابه نحو ه عملکرد گوشی هوشمند در قبال پیام
متنیاست.
 .۲گوگل لنز :گوگل لنز مجموعهای از قابلیتهای
محاسباتیبصریاستکهقادربهمشاهد ههمانتصویری
است که کاربران در حال تماشای آن هستند و مطابق با آن
اطالعاتیدربارهشیءموردنظربهکاربرارائهمیکند.برای
مثال ،در صورتی که لنز دوربین گوشی هوشمند محبوب
خود را روی یک گل زیبا بگیرید ،گوگل لنز نوع گل را برای
شمامشخصخواهدکرد.
:Find My device .۳گوگل پس از 2سال ،با رونمایی از
نسخهجدیدنرمافزار AndroidDeviceManagerموسوم
بــه  ،Find My Deviceبـــهطـــور جـــدی وارد رقــابــت با
نرمافزار  Find My iPhoneپلتفرم  iOSاپل شده است.
 .۴گوگل اسیستنت :گوگل در حال ساخت و انتشار
بهروزرسانیعظیمیبرایدستیارصوتیوهوشمند گوگل

اسیستنت است .اولین و برترین قابلیت افزوده شده به این
دستیار شخصی ،قابلیت تایپ است.گوگل اسیستنت از
این پس به گوگل لنز هم گره خواهد خورد و با آن در ارتباط
خواهدبود.
 .۵گوگل اسیستنت برای آیفون:دستیارهوشمندگوگل
اسیستنت در اقدامی جالب از سوی گوگل و برای اولین بار
پا به گوشی آیفون اپل خواهد گذاشت .گوگل اسیستنت
جایگزین نرمافزار معمولی گوگل موجود در سیستم عامل
 iOSخواهدشد.
 .۶گوگل هوم:سرانجام گوگل هوم از ویژگی فعال شدن
بیدرنگ ( )Proactiveپشتیبانی میکند؛ به این معنی
که گوگل هوم بدون نیاز به درخواست کاربر ،قادر به روشن
شدن و جلب توجه او برای مبادله اطالعات خواهد بود.
دومین قابلیت گوگل هوم مربوط به تماس بدون دخالت
دست()Hands Freeاست.
 .۷گوگل فوتوز :گوگل 3ویژگیکامالجدیدرابهنرمافزار
گوگل فوتوز ( )google photosاف ــزوده اســت .اولین
ویژگی مربوط به پیشنهاداشتراکگذاری موسوم به
 Suggested Sharinggاست که با یادگیری ماشین اقدام
به یادآوری اشتراک گذاشتن تصویر مورد نظر با افراد درون
تصویر میکند .برای مثال ،اگر از گروه پنج نفر ه دوستان
دوراندانشجوییخودعکسبگیرید،نرمافزارگوگلفوتوز
ازطریقیکپنجر هفرعی اقدامبهیادآوریاشتراکگذاری
تصویر ثبتشده با هر یک از افراد حاضر در تصویر خواهد
کرد.قابلیت  Shared librariesویژگی دیگری است که
امکان پیکربندی بخش تصاویر گوشی هوشمند کاربر را به

واسط ه اشتراک گذاشتن هر تصویر آن با یک شخص خاص
فراهم میکند.ویژگی سوم گوگل فوتوز مربوط به Photo
 Booksاستکهبهجمعآوریآلبومتصویرکمکمیکند.
 .۸یوتیوب :سخنگوی گوگل سخنان خــود را با نوید
پشتیبانی یوتیوب از ویدئوی  360درجه و پشتیبانی از
آن در نرمافزار تلویزیون هوشمند  Youtubeآغاز کرد .با
این ویژگی  ،کاربران میتوانند با کنترل تلویزیون اقدام به
تغییر نمای ویدئوی  ۳۶۰درجه در حال پخش در صفحه
نمایشکنند.
 .۹انــدرویــد  :Oگــوگــل اولــیــن نسخه بــتــای سیستم
عامل اندروید Oرا اسفندمنتشر کرد.پشتیبانی از قابلیت
تصویردرتصویر()Pictureinpictureدراندروید Oامکان
کوچک کردن اندازه ظاهری ویدئو و قرار دادن آن در یک
گوشهازصفحهنمایشومشاهد ههمزمانفیلمباانجامبازی
را فراهم میکند.یکی از قابلیتهای دیگر اندروید ،Oاتو
فیل ( )Auto Fillاست .قابلیت بعدی موسوم به Smart
،TextSelectionبرایانتخابهوشمندمتنکاربرددارد.
همچنین اندروید  Oشامل بهبودهای فراوانی در بخشی
است که گوگل آن را ویتالس مینامد .محافظت از گوگل
پلی ( )google play protectیکی از ویژگیهای جدیدی
است که در دسته ویتالس قــرار میگیردواسکنر انواع
ویروس است .به عالوه،اندروید  Oسرعت پردازشهای
نرمافزاری را با بهرهمندی از قابلیتهایی مانند محدودیت
عاقالنه ( )Wise Limitsکه از بهرهبرداری زیاد نرمافزار از
منابعسختافزاریومصرفزیادباتریجلوگیریمیکند،
افزایشمیدهد.

...

اخبار کوتاه داخلی
امکان ثبت نام اینترنتی برای تلفن ثابت
ایرنا -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم
مقررات گفت :سامانه ثبتنام الکترونیکی تلفن ثابت
شــرکــت مــخــابــرات ایـــران بـــرای تحقق اهـــداف دولــت
الکترونیکوسهولتدسترسیمتقاضیانبهسرویستلفن
ثابت ،راهانــدازی شد.فالح جوشقانی افزود :متقاضیان
تلفن ثابت در سراسر کشور عالوه بر مراجعه حضوری به
دفتر امور مشترکان و دفتر پیشخوان دولت میتوانند به
شیوه غیرحضوری و با مراجعه به درگاه مخابرات به نشانی
 WWW.TCI.irدر بخش تلفن ثابت به طور اینترنتی
ثبتنام و هزینه را واریز کنند .وی از احراز هویت متقاضیان
هنگام تحویل خط تلفن در محل مشترک خبر داد و اضافه
کرد :مخابرات باید با توجه به تعهدات پیشبینی شده در
پروانه ،حداکثر تا یک ماه پس از ارائه درخواست متقاضی،
خط تلفن ثابت تقاضا شده را دایر کند و به مشترک تحویل
دهد.

سرعت اینترنت ایران چقدر است؟
 .۱۰اندروید گو:اندروید گو نسخ ه سبکتر و ضعیفتری
از انــدرویــد  Oو نسخههای آتــی آن اســت که استفاده از
نــرمافــزارهــای سبکتر را تسهیل میکند .سازندگان
گوشی هوشمند با اندروید گو ،قادر به ساخت گوشیهای
ارزان خواهندبود.
 .۱۱واقعیت مــجــازی و افـــزوده :گوگل مشخصات
بیشتری از هدست واقعیت مجازی رایج دیدریم را اعالم
کرد.پلتفرم دیدریم به سازندگان اجازه میدهدهدست
واقعیت مجازی بسازند که بــرای اجــرا ،بینیاز از گوشی
هوشمنداست.گوگلحتیازیکسرویسمربوطبه واقعیت
افزوده همپردهبرداشتبانامسرویسموقعیتیابیبصری
( )Visual Positioning Serviceکه شبیه  GPSاست.
 .۱۲قابلیت  :Google for Jobsکــاربــران هماکنون
میتوانند هر نوع شغلی را در کادر جست وجوی گوگل
جستوجو کنندودررابطکاربریکارتیشکل،بدونخروج
از وبسایت گوگل ،کارهای موجود و جزئیات استخدام را
مشاهدهکنند.

تازه های فناوری
خودروی خودران با ظاهری متغیر!

روباتی که هواپیما را فرود آورد

یک شرکت هنگ کنگی طرح خــودروی خودرانی را ارائــه کرده که از  ۵بخش
تشکیل شده و می توان آن را به  ۵شکل متمایز سرهم بندی کرد .به گزارش مهر،
این خودروی جدید ماژولی «»Edittدر بخش های جلو ،عقب ،سقف و2در مشابه
خودرو قابل تغییر است .این خودروی خودران به کاربر اجازه می دهدخودرو را به
اشکال مختلف سرهم بندی کند   .با توجه به فناوری ماژوالر کاربران راحت می
توانندفناوریهایخودرانازجمله حسگرهایمختلفرادرخودروبهکاربگیرند.

یک روبات متعلق به سازمان تحقیقات پیشرفته ارتش آمریکا(دارپا) موفق شد با یک
دستعملیاتفرودهواپیمایبوئینگ 737رادرشبیهسازپروازباموفقیتانجامدهد.
بهگزارشایسنا،اینروباتمیتوانددرهواپیماهایفعلینیزبهراحتینصبواستفاده
شود.این سیستمها میتوانند به عنوان کمک خلبان کنار خلبان اصلی قرار گیرند تا از
پیچیدگیها بکاهند و کار را سادهتر کنند.این سامانه یک رابط کاربری نصب شده روی
تبلتداردکهباپردازشگفتارویادگیریماشینمیتواندباکاربرارتباطداشتهباشد.

ایسنا -با اجرایی شدن فاز دوم شبکه ملی اطالعات در
بهمنماه سال گذشته  ،متوسط سرعت دسترسی پهنباند
ثابت به 4مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت دسترسی
پهنباند همراه به 3مگابیت بر ثانیه رسید.

خرید  1000میلیارد تومان محصول
دانشبنیان تا پایان سال
ایسنا-رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت
گفت :تا پایان امسال هزار میلیارد تومان محصول توسط
وزارت بهداشت ،از شرکتهای دانشبنیان خریداری
میشود.مصرف کننده این محصوالت در سطح دانشگاهها
و بیمارستانها وزارت بهداشت است که با مصوبه شورای
فناوری بــرای کل کشور ،تا پایان امسال از محصوالت
شرکتهای دانشبنیان خریداری خواهد شد.

بازار  170میلیارد دالری طب بازساختی
تا 2030
پارسا-مدیر فناوری و تجاریسازی ستاد توسعه علوم و
فناوریهای سلولهای بنیادی با بیان این که پیشبینی
میشود حوزه سلولهای بنیادی تا سال 2030بازار170
میلیارد دالری داشته باشد ،گفت:با توجه به این که ایران
یک درصد جمعیت دنیا را دارد،باید بتوانیم یک درصد
این بازار را از آن خود کنیم.دکتر شعاعحسینی درهمایش
رویکردهایمهندسیپزشکیدردرمانوتشخیصپزشکی
ترمیمی و سلولهای بنیادی در دانشگاه امیرکبیر افزود :
بسیاری از کشورهای اطراف ایران در حوزه طب بازساختی
و سلو لهای بنیادی پیشرفت زیادی نداشتهاند و برای
دریافت این خدمات به ایران سفر میکنند و باید ظرفیت
کشور را در این زمینه توسعه دهیم.

تاثیرعجیبارتباطاترادیوییبرفضایزمین
ایرنا-محققانامآیتیدریافتندفعالیتهایانسانمحیط
نزدیک بهفضای اطراف زمین را تحت تاثیر قرار داده است.
ارتباطاترادیوییبافرکانسهایبسیارپایینبرذراتموجود
درفضایاطرافزمینتاثیرمیگذارد.

امکانمشاهده ۲لکهجدیدرویخورشید
مهر-مدیر انجمن نجوم اهواز گفت :پس از آرامش چند
روزه روی سطح خورشید ،بار دیگر  2لکه روی خورشید
پدیدار شده اندکه به دلیل فعالیت زیاد خورشید به وجود
می آیند که می توان اکنون این لکه ها را با فیلتر مخصوص
رصد کرد.

استفادهنسخهنهاییباجگیرسایبریاز
رمزنگاریقوی
مهر-مرکز ماهر اعالم کرد :باج افزار سایبری «واناکرای»
در نسخه نهایی خود از روش رمزنگاری قوی استفاده
می کند که تاکنون هیچ روشــی بــرای رمزگشایی فایل
های آسیب دیده از سمت این بدافزار ،یافت نشده است.
نرم افزار مخرب تحت عنوان «واناکرای» با قابلیت خود
انتشاری در شبکه حدود 150کشور شیوع یافته و در سطح
شبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی که طبق آخرین
آمار این مرکز ،بیش از  ۵۰اپراتور ارتباطی و سازمان،
قربانی این باج افزار در کشور شده اند.
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