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مهندسان دانشگاه MITپهپادی ساختند که میتواند 5روز بدون توقف پرواز کند.به گزارش ایسنا ،پهپاد جدید به منظور استفاده در حوادث
غیرمترقبهطراحیشدهوبیشاز 7متروسعتو 68کیلوگرموزندارد.اینپهپادمیتواندتاارتفاع 4570متریاوجبگیردوهمچنینتا 9کیلوگرم
تجهیزاتراهمراهباخودحملکندوازموتورگازوئیلیباقدرت 5اسببخاربهرهمیبرد.

پهپاد امدادی
با قابلیت  5روز پرواز مداوم

...

کوتاه از جهان علم
نیاز به فناوری روسی آمریکا را وادار به
تغییر قانون تحریم کرد
فارس -سنای آمریکا مجبور به افــزودن اصالحیهای به
طرح تحریم مشترک ایران و روسیه شد تا این کشور بتواند
از موتورهای ساخت روسیه در موشکهای فضاپیمای
خود استفاده کند.اگر اصالحیه یاد شده در طرح مذکور
گنجانده نمی شد،نه ناسا و نه شرکت های خصوصی
آمریکایی دیگر قادر به استفاده از موتورهای موشکی
ساخت روسیه نبودند و این امر مشکالت جدی را برای آن
ها به وجود می آورد.
در طرح اولیه تحریم ایران و روسیه ،آمریکایی ها از خرید
محصوالت روسی از سازمان هایی که با صنایع دفاعی و
اطالعاتی روسیه همکاری داشته اند ،منع شده بودند .اما
در اصالحیه انجام شده ،تغییراتی ایجاد شده تا واردات
موتورهای  180-RDو  181-RDبه آمریکا از روسیه
کماکان ممکن باشد .این موتورها در موشک های اطلس
 5و  Antaresاستفاده می شوند .قرار است این اصالحات
برای اعمال به سرعت تقدیم کنگره و سنا شوند و بعید
به نظر می رسد بر سر راه تصویب آن ها مشکل خاصی
وجود داشته باشد .پرتاب بسیاری از موشک ها و ماهواره
های غیرنظامی و تجاری آمریکایی به فضا با موتورهای
روسی صورت می گیرد و این کشور نمی تواند به سرعت از
وابستگی خود به این موتورها بکاهد و موتورهای آمریکایی
را جایگزین کند.

گوگل ویدئوهای خشن را حذف می کند
مهر-گوگل اعالم کرده موضع سخت تری نسبت به انتشار
ویدئوهای خشن یا تروریستی اتخاذ می کند.آلفابت ،
شرکت مادر گوگل  ،ابزارهای بیشتری برای شناسایی
و حذف محتویات خشن یا تروریستی در بستر ویدئویی
یوتیوب به کار خواهد گرفت.

اسکنر اثر انگشت برای سامسونگ
مشکل ساز شد

مهر -سامسونگ برای همخوان ســازی دستگاه های
خوانش بصری اثر انگشت دچار مشکل شده است .زیرا
فناوری موجود به مشکالتی در میزان نور دستگاه منجر
می شود.به گفته کارشناسان ،در منطقه ای که اسکنر
اثر انگشت کار گذاشته می شود ،صفحه نمایش بیش از
اندازه روشن می شود.به هرحال سامسونگ اعالم کرده
بهار  ۲۰۱۸فناوری اسکنر بصری اثر انگشت و مجموعه
گلکسی  S۹را به بازار عرضه خواهد کرد.

تنها 50درصد سازندگان به امنیت
اپلیکیشنهایشان توجه می کنند
ایسنا-امروزه شرکتهای بزرگ به طور متوسط ساالنه
 ۳۴میلیون دالر برای توسعه برنامههای موبایل صرف
میکنند و ما از آن ها در مغازه ،بانک و بیشتر جاها استفاده
میکنیم .با وجود این ۵۰ ،درصد شرکتها هیچ بودجهای
برای تامین امنیت برنامههای تلفن همراه خود اختصاص
نمیدهند .همچنین شرکتها کمتر از نیمی از برنامههای
تلفن همراه ساخت خود را تست میکنند و  ۳۳درصد آن
ها هرگز برنامههای خود را برای اطمینان از ایمنی تست
نمیکنند.

وعده راه اندازی دولت الکترونیک باز هم محقق نشد
کشور اجرایی نشده است.مطابق با اهداف برنامه پنجم
توسعه ،دولت و دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات
به صورت آنالین و الکترونیکی تا پایان سال  ۹۵ملزم
شدند و برمبنای این قانون ،مقرر شد زیرساخت دولت
الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطالعات تامین
شود و با اتصال تمامی دستگاه های دولتی و اشتراک
گذاری داده ها ۱۰۰ ،درصد خدمات دولتی در کشور
به صورت آنالین و الکترونیکی ارائه شود.با توجه به این
الزامات ،وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای
کار ،تالش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت
و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در
ایــران سابقه ای  ۱۵ساله دارد ،به نحوی که آییننامه
اجرایی تحقق دولت الکترونیک ،مصوب شورای عالی
اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطالعات
 تکفا -مربوط به  ۱۵تیرسال  ۸۱اســت .طبق اینمصوبه ،دولت وقت ،مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری
به مــردم در راستای بهبود کیفیت ،کاهش هزینهها
و گــردش سریع اطــاعــات بین دستگا ههای اجرایی
شد.از آن زمان به بعد ،دولت های مختلف با تبصره های
متفاوتی قصد عملیاتی کردن این طرح را داشتند ،اما
به دالیل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در

پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد اما در آستانه پایان
عمر دولت یازدهم ،شواهد نشان می دهد که این دولت
هم موفق به اجرای تمام و کمال پروژه دولت الکترونیک
نشد.فروردین سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور،
در دیدار نوروزی با مسئوالن ارشد وزارت ارتباطات بر
ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای
مقابله با فساد تاکید کرد.پس از این تاکیدات و با توجه به
راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطالعات به عنوان
زیرساخت های اصلی دولت الکترونیک ،وزیر ارتباطات
و مسئوالن اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی
شبکه ملی می دانستند ،زمان های مختلفی را برای راه
اندازی این پروژه اعالم کردند.
بهمن ســال  ۹۵پــس از افتتاح فــاز دوم شبکه ملی
اطالعات ،وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز

نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و تا پایان سال
 ۹۵مراسم افتتاح طرح دولت الکترونیک برگزار خواهد
شد.پس از عملیاتی نشدن این وعــده ،وزیر ارتباطات
تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک را به دلیل نبود
وقت خالی در برنامه رئیس جمهور و مشغله های وی
عنوان کرد و گفت :در صورتی که ایشان به ما وقت دهند
تا چند روز آینده (روزهــای پایانی سال  ) ۹۵این پروژه
افتتاح میشود.پس ازآن نیز ،وزیر ارتباطات بار دیگر در
سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست
به فروردین موکول کرد و درنهایت اردیبهشت و خرداد،
زمان هایی بودند که از سوی مسئوالن وزارت ارتباطات
برای بهره بــرداری رسمی از دولت الکترونیک مطرح
شد اما این وعده ها هم محقق نشد و دولت در تحقق این
پروژه ناکام ماند.

مشکالتنرمافزاریدلیلاختاللتلفنهمراهدرمشهداعالمشد
زهرا حاجیان  -بروز اختالل در برقراری
ارتباطات تلفنی مشترکان مخابرات در شهر
مشهد ،باعث مشکالتی بــرای مشترکان
در برقراری ارتباط شد.این اختالالت که
از ابتدای روز یکشنبه آغــاز شده بود برای
2روز متوالی ادامــه پیدا کرد واعتراضات
گسترده ای را نیز به دنبال داشت  ،به طوری
که بسیاری از مشترکان هنگام برقراری
ارتباط تلفنی موبایل به موبایل وموبایل به
تلفن ثابت  ،موفق به برقراری ارتباط نمی
شدند  .اختالل ایجاد شده به گونه ای بود که
مشترکان برای بر قراری یک تماس تلفنی ،
ناچار می شدند چندین بار شماره مورد نظر
خود را شماره گیری کنند و هر بار با وجود

آن که عالیمی از جمله فعال سازی تماس
و شروع زمان مکالمه روی گوشی ظاهر می
شد و این طور به نظر می رسید که اتصال
برقرار شده است اما از آن سوی خط صدایی
از مخاطب شنیده نمی شد و این مسئله عالوه
براین که بــرای ساعت های طوالنی منجر
به ایجاد اختالل در امور روزمــره مشترکان
شده بود در عین حال این شائبه و نگرانی را
نیز در بین مشترکان ایجاد کرده بود که در
نتیجه این تماس های ناموفق هزینه ای نیز از
آنان کسر شده است .
در پی بروز این مشکل به سراغ معاون امور
مشترکان شرکت مخابرات ایــران رفتیم و
دالیل ایجاد این اختالالت را جویا شدیم .

داوود زارعیان با بیان این که اختالل ایجاد
شده در جریان برقراری مکالمات مشترکان
مخابرات  ،بــه دلیل بــروز یــک مشکل نرم
افــزاری بــوده است،گفت :همکاران ما در
ساعت  11و 30دقیقه روزگذشته(دوشنبه )
اقدام به رفع این مشکل کردند .
وی هــمــچــنــیــن در پـــاســـخ بـــه نــگــرانــی
مشترکان نسبت به کسر هزینه بابت تماس
های ناموفق در نتیجه این اختالل،خاطر
نــشــان ک ــرد  :بــا تــوجــه بــه ای ــن کــه مشکل
ایجاد شــده ناشی از اختالل نــرم افــزاری
بوده ،طبیعتا امکان شارژ (دریافت هزینه
مکالمه ) نیز در سیستم وجود نداشته ،اما
با این حال به منظور رفع نگرانی مشترکان

؛ مرکز مخابراتی مربوطه مکلف شده است
که چنانچه هزینه ای بابت این تماس ها از

مشترک کسر شده باشد،بایدبه مشترک باز
گردانده شود .

با یک بار شارژ خودرو ۶۵۰ ،کیلومتر برانید

سریعترین رایانه دنیا با  130کوادریلیون محاسبه در ثانیه

محققان یک شرکت خارجی ،خودروی
الکتریکی تولید کــرده اند که با یک بار
شارژ ۶۵۰،کیلومتر را طی می کند .این
شرکتبرایتولیدنانوباتریمورداستفاده
دراینخودرو،شرکتجدیدیراهاندازی
کــرده است.به گزارش مهر ،بدنه این
خــودرو از کامپوزیت ،الیاف کربنی و
آلومینیم ساخته شده و باتری آن یک فناوری نوآورانه است.این شرکت
محصولجدیدیبرایذخیر هانرژیتولیدکردهکهدرآنترکیبیازباتری
یونلیتیموابرخازنگرافنیبهکاررفتهاست.

ســریـعتــریــن رایــانــه دنــیــا م ـیتــوانــد 130
کوادریلیون( 10به توان  )15محاسبه را
درهر ثانیه انجام دهد.
به گزارش ایسنا  ،پرسرعتترین رایانه دنیا
با قدرت محاسبه  130کوادریلیون عملیات
در هر ثانیه به سرعت محاسبه مغز انسان
نزدیک شده است.برخالف تصور ،این رایانه
درآمریکا یا چین ساخته نشده  ،بلکه ژاپــن موفق به ساخت این رایانه
قدرتمند شده است.ژاپن با ساخت این رایانه وارد رقابت در دنیای سرعت
ابررایان هها شد.

مجهزترین زیردریایی جهان در هلند
با گنجایش  ۲۰نفر رونمایی شــد .این
زیردریایی که سال  2018عرضه می
شود ،می تواند درعمق  ۴۹۹متری آب
حرکت کند و دارای دماغه ای از جنس
شیشه است.به گــزارش فــارس ،این زیر
دریایی دارای تجهیزاتی نظیر کتابخانه،
آشپزخانه کامل و مجهز و همچنین سالنی برای پذیرایی از مهمانان
ی صدا بودن موتور
است .زیردریایی ساخته شده به دلیل سرعت باال و ب 
عنوان "کوسه چاالک" را از آن خود کرده است.

چطور تصاویر اینستاگرام خود را آرشیو کنیم؟
جلوگیری از پاک شدن پستهای کاربران انجام داده
است ،با این هدف که کاربران در لحظه بتوانند تصاویری
که میخواهند را به اشتراک بگذارند .برخی کاربران
اینستاگرام و به ویــژه برخی نوجوانان ،عــادت دارنــد
تصاویری را که به اندازه کافی الیک نگرفتند و یا تصور
میکنند پس از مدتی حالت شخصی به خود گرفتند
،حــذف کنند .البته قابلیت آرشیو لزوما ایــن رفتار را
متوقف نخواهد کرد اما حداقل موجب نگهداری تصاویر
خواهد شد.اینستاگرام آرشیو کــردن و بازگرداندن

تصاویر را هرگز به دیگر کاربران اطالع نمیدهد ،بنابراین
میتوانید هر انــدازه که مایل بودید پستهای خود را
آرشیو کنید و به پروفایل خود برگردانید .همچنین برای
برگرداندن تصاویر آرشیوشده به پروفایل هم یک راه
وجود دارد ،بدین ترتیب تصاویربار دیگردر جای اصلی
خــود قــرار خواهند گرفت .بــرای دسترسی به آرشیو
اینستاگرام ،باید به دکمه کوچکی که حالت عقبگرد
ساعت دارد ،در گوشه سمت راست باالی صفحه خود
مراجعه کنید.

خواندنی

قابلیت جدید گوگل؛ ذخیره هارددیسک
شما در فضای ابری

این دستبند جلوی آفتاب سوختگی را می گیرد

کولر قابل حمل با قابلیت پخش موسیقی

ایتنا  -با قابلیت جدید گوگل درایو ،قادر خواهید بود تمام
هارد دیسک خود را به فضای ابری منتقل کنید .از این پس
گوگل نه تنها از همه فایلهای شما در فضای مزبور نسخه
پشتیبان تهیه خواهد کــرد ،بلکه قــادر است یک نسخه
بکآپ از تمامی حجم هارددیسک سیستم (حاوی تمام
فایلها و پیکربندی و نیز اطالعات سیستمی) شما تهیه و
روی گوگل درایو ذخیره و آن را به عنوان پشتیبان سیستم
تان نگهداری کند.

شـــرکـــت  Netatmoدستبند هوشمند زیــبــایــی به
نام  JUNEتولید کرده که مدت زمان حضور افراد در
معرض نــور خورشید را محاسبه و بــرآورد می کند و
شدت اشعه ماورای بنفش را که افراد در معرض آن قرار
می گیرند  ،می سنجد.بنابراین اگر افراد برای مدت
طوالنی در معرض نور خورشید قرار گیرند JUNE ،آن
ها را از طریق یک برنامه تلفن همراه مرتبط مطلع می
کند .به گزارش مهر  ،این دستبند با درک عادات افراد
در زمینه قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به آنان در

یک شرکت نوپا در سان فرانسیسکو کولر قابل حمل
جذابی تولید کرده که نه تنها شما را خنک می کند ،بلکه
قادر به روشن کردن محیط اطراف بوده و با استفاده
از بلوتوث می تواند موسیقی پخش کند .تامین برق
دیگر محصوالت الکترونیکی اطراف هم از جمله دیگر
قابلیت های این کولر است.به گزارش مهر  ،کولر Zero
 Breezeبه باتری های قابل شارژ مجهز است و پس از
شارژ کامل تا  ۵ساعت قابل استفاده است و بعد از روشن
شدن می تواند محیطی به وسعت  4.6متر مربع را در

تالش آمریکاییها برای ممنوعیت استفاده
کودکان از گوشی هوشمند

فارس-مردم و مسئوالن محلی برخی ایالت های آمریکا در
تالش برای ممنوع کردن استفاده کودکان زیر  ۱۳سال از
گوشیهای هوشمند هستند.بر اساس پیشنهاد یاد شده
از سال  2018فروش گوشی های هوشمند به افراد زیر
 13سال در این ایالت ها ممنوع خواهد شد .دلیل تالش
برای تصویب چنین قانونی در کلرادو خطرات استفاده از
گوشی های هوشمند برای مغز افراد کم سن و سال است.

فواصل متوالی و در صورت لزوم هشدارهای دیگری
ارائه می کند.

ایرنا  -عضوهیئت علمی پژوهشگاه رویان گفت :تولید شبه
پوست یا پوست زیست مهندسی شده با تالش محققان این
مجموعه و تعدادی از مراکز تحقیقاتی و درمانی ،وارد مرحله
انسانی شده است.دکتر اقدمی با اشاره به این که در این
طرح تحقیقاتی از پرده آمنیوتیک جنین به عنوان داربست
استفاده شده است ،افزود :تعدادی از محققان با بهره گیری
ازپردهآمنیوتیکجنینوسلولبنیادیپوستدرتالشبرای
تولید الیه اول پوست هستند.وی به کاربردهای این پوست
اشاره کرد و گفت :این پوست عالوه بر ترمیم سوختگی ها به
ویژه از نوع شدید در درمان زخم بستر و بیماری پروانه ای نیز
کاراییدارد.

ایسنا-یک شرکت فعال حوزه ارتباطات اقدام به صادرات و
پیادهسازی نرمافزار اعالم جرایم رانندگی کرده که هدف از
اجرای آن امکان دستیابی سریع و راحت به اطالعات مورد
نیازکارشناسان،مدیرانوتمامکاربرانمرتبط،همراهباارائه
سریعاطالعاتبهمخاطبانومشتریاناست.

هدفمندسازیتربیتمتخصصانبراساس
نیازهاواولویتهایفناوریکشور
حــاجــیــان  -مــعــاون پــژوهــش وف ــن ــاوری وزیــرعــلــوم ،از
متناسب ســازی رونــد تربیت متخصصان دانشگاهی
براساس اولویت های فناوری و نیاز های کشور خبر داد .
دکتراحمدی درحاشیه برگزاری صدوپنجاه وششمین
جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی عتف ؛ با اشاره به
بررسی طرح هدفمندسازی گسترش یا توسعه آموزش
عالی وتربیت متخصصان متناسب با نیازهاواولویت های
کشور افزود  :در این راستا  ،وزارت علوم موظف شده ظرف۶
ماه برنامه هدفمندسازی گسترش آموزش عالی و متناسب
سازی تربیت متخصصان را با نیازهای کشور تهیه کند تا
شاهد ایجاد هم راستایی و هماهنگی در این2بخش باشیم
.دراین مسیر دستگاههای مختلف و متقاضی بایدبا اعالم
نیازمندیهاوبرنامههایتوسعهدستگاهمربوطهخودبااین
طرح و در نهایت با وزارت علوم همکاری کنند.وی همچنین
از ارائه گزارش نظام ملی نشر علمی کشور در این جلسه
خبر داد و گفت  :با توجه به این که در سطح کشور حوزه های
مختلف انتشارات و توسعه علمی نشر کشور ازجمله کتاب و
پایان نامه را داریم ،به هماهنگسازی و همگرایی در انتشار
این متون نیاز داریم لذا درجلسه قبل شورای عالی عتف ؛
دبیرخانهشورا مکلفشدهبودنظامیرابهنامنظامملینشر
علمیکشورتدوینکندودرنهایتسندیتحتعنوان سند
راهبردی نشر علمی کشور ارائه شود.این سند برای همه
دستگاههایدولتیودانشگاههاستکهدرحوزهنشرعلمی
کشور فعال هستند.

تشخیصماالریابادقت ۱۰۰درصدممکنشد
مهر-تشخیص مــاالریــا کــاری وقــت گیر بــوده و اغلب با
اشتباهاتی همراه است .اما روشی کامال دقیق برای این کار
ابداعشدهاست.دقتروشمذکورتقریبا ۱۰۰درصداست
و تاکنون هیچ اشتباهی در تشخیص ابتالی افراد به ماالریا
نداشتهاست.

اطراف خود روشن کند و در فضای باز نیز به سادگی
افرادی را که در اطرافش نشسته اند  ،خنک می کند.

تصویر جدید از بزرگ ترین قمر زحل

آموزش اسکیت سواری در  5دقیقه!

فضاپیمایکاسینیتصویرجدیدیازقمرتایتانوابرهای
متانی اقیانوسهای هیدروکربنی آن ارســال کرد.به
گزارش ایسنا  ،دریاهای تیرهرنگ هیدروکربنی در قمر
تایتان در نزدیکی قطب شمال این قمر به وضوح قابل
مشاهدههستند.درزحلتابستانبهتازگیآغازشدهواین
موضوع در تغییر رنگ این اقیانوسها موثر است .تایتان
بزرگترین قمر زحل است که در فاصله  ۱٫۲میلیارد
کیلومتری از خورشید واقــع شــدهاســت .کاسینی این
عکسراازارتفاع 315هزارکیلومتریسطحتایتانگرفته

یک استارت آپ با هوش مصنوعی ،کنترل از راه دور و
پدهایحسگراسکیتبوردیساختهکهبهکاربرکمکمی
کندطی۵دقیقهاسکیتسواریبیاموزد!بهگزارش مهر ،
این اسکیت بورد به اسکیت ســواران تازه کار کمک می
کند که سریع تر تعادل خود را حفظ کنند .دلیل سهولت
یادگیرینیزسیستمسهبعدیکنترلوضعیتبدناست
کهشاملپیکانهاییدرلبههایاسکیتاستکهفشاررا
حس می کند .با خم شدن کاربر به جلو ،اسکیت حرکت
میکندووقتیکاربربدنخودراعقبمیکشد،ازسرعت

است.زیر سطح تایتان ،ترکیباتی از آب و آمونیاک وجود
داردوساختاردرونیآنازیکالیهیخیتشکیلشد هاست.

فارس-براساس ابــاغ وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ثبت شناسه تلفن های همراه وارداتی از  ۳۱خرداد الزامی
شد .ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه بــرای واردات
گوشیهمراهازتاریخ 31خرداد 96توسطتجاروبازرگانان
الزامی شد .براساس دستورالعمل ابالغی وزیر صنعت و
طبق زمان بندی اعالم شده ،تجهیزات دارای قابلیت نصب
سیمکارتبایدشناسنامهخودراثبتورویکاالهاشناسهآن
رانصبکنند .طبقایندستورالعملتمامیتولیدکنندگان
و واردکنندگان اقالم کاالیی تلفن همراه و سایر تجهیزات
ارتباطیباقابلیتنصبسیمکارتموظفند،درراستایقانون
مبارزهباقاچاقکاالنسبتبهثبتشناسنامهونصبشناسه
کاالاقدامکنند.

طراحینرمافزاراعالمجرایمرانندگیدر
کشور
رونمایی از پیشرفتهترین زیردریایی جهان

اینستاگرام برای تمامی کاربران خود
آموزش
قابلیتی را عرضه کــرده اســت کــه به
واسطه آن میتوان تصاویر خود را در یک
بخش خصوصی آرشیو کرد و در زمان دلخواه ،تصاویر
آرشیوی را به پروفایل خود بازگرداند.
به گزارش ایسنا به نقل از ورج ،پس از این که اینستاگرام
ویژگی «آرشیو» ( )Archiveرا برای گروه کوچکی از
کاربران خود در ماه گذشته فعال کرده بود،در نهایت این
قابلیت را در دسترس همه کاربران قرار داد .این ویژگی

ثبتشناسهتلفنهایهمراهوارداتیاز
 ۳۱خردادالزامیشد

پوستتولیدیمحققانایرانیواردمرحله
انسانیشد

تازه های فناوری

این امکان را برایتان فراهم میکند تا پستهای قدیمی
اینستاگرام تان را آرشیو کنید ،بدون این که مجبور به
پاک کردن آن ها شوید.اگر به بخش موجود در سمت
راست باالی هر پست اینستاگرام بروید ،گزینههایی مانند
ویرایش ،مشاهده و حذف وجود دارد که در قابلیت جدید،
گزینه آرشیو هم به آن اضافه شده است.
با ضربه زدن روی آن ،تصویر شما به یک پوشه خصوصی
یا همان آرشیوتان منتقل میشودکه تنها خودتان قادر
به مشاهدهاش خواهید بود.اینستاگرام این کار را برای

...

اخبارکوتاهداخلی

تاثیرشگفتانگیزکلمبروکلیدردرمان
دیابت
مهر-محققانسوئدیدلیلتازهایبرایمصرفکلمبروکلی
یافته اند .به گفته آنان وجود یک آنتی اکسیدان قدرتمند در
این گیاه موسوم به سولفورافان سالح مخفی طبیعت برای
نجاتبیماراندیابتیاست.

بدافزارتازهاندرویددادههایشخصیشمارا
سرقتمیکند

آن کاسته می شود .کاربر می تواند با بلندکردن انگشتان
پا،ترمزرافعالکند.

فــارس-بــدافــزار تـــازهای بــرای آلــوده کــردن گوشیهای
انــدرویــدی عرضه شده که  Xavierنام دارد و در بیش از
 800برنامهموبایلیفروشگاهاپاستورگوگلموجوداست.
بدافزاریادشده،یکتروجاناستکهقادربهسرقتاطالعات
خصوصیکاربراناست.

خرید  14میلیارد دالری آمازون دنیای
فناوری را شوکه کرد
فــارس -پــرداخــت  13.7میلیارد دالر توسط شرکت
آمازون برای خرید فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی
 Whole Saleاز جهت گیری های تازه این غول فناوری
خبر می دهد.آمازون هر سهم این فروشگاه زنجیره ای را
با پرداخت  42دالر خریداری می کند.مدیر عامل آمازون
در توضیح دلیل این خرید گفت :میلیون ها نفر محصوالت
 Whole Saleرا دوســت دارنــد ،زیــرا بهترین غذاهای
طبیعی و ارگانیک را عرضه می کنند و تولیدات شان سالم
و بهداشتی است.
CMYK

