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گوشینانوفونسیباوزن 30گرمعرضهشد.بهگزارش باشگاهخبرنگاران؛ گوشیهوشمند  ElariNanoPhoneCعنوانسبکترین گوشی جهان
را به خود اختصاص داده است.سایز صفحه نمایش  TFTآن یک اینچ ،رزولوشن آن  96در  128پیکسل و ضخامت آن  7.6میلیمتر با پهنای
 35.5میلیمتر و طول  94.4میلیمتر است .رم آن  32مگابایت با حافظه داخلی  32مگابایت و دارای باتری  480میلیآمپر ساعتی است.

سبک ترین
گوشی هوشمند جهان

...

کوتاهازجهانعلم
تلگرام گروه تخصصی ضد تروریستی
تشکیل می دهد
مهر -پس از آن که دولت اندونزی اعالم کرد تلگرام را
در این کشور مسدود می کند ،این پیام رسان اعالم کرد
مشغول ایجاد گروهی از ناظران آشنا به زبان اندونزیایی
است تا محتویات تروریستی سریع تر گزارش شوند.هدف
از این اقدام حذف سریع تر محتویات مربوط به تروریسم
است.

پاداش  160هزار دالری چین برای چاپ
مقاله در معتبرترین مجالت غربی
ایسنا -چین پــاداش محققانی راکه تحقیقات آن ها در
مجالت خارجی و معتبر منتشر شود،به طور قابل توجهی
افزایش داده و این میزان برای مقاالتی که در معتبرترین
مجالت غربی به چاپ میرسند ،به بیش از  160هزار دالر
رسیده است.محققان با بررسی  168مقاله و پاداشی که
گرفتهاند ،دریافتند از سال  1999میزان پاداش گاهی
برای یک مقاله ساده که در پایگاه ""Web of Science
ثبت شده ،از  30دالر به  165هزار دالر افزایش داشته
است .متوسط پرداختی برای انتشار هر مقاله در "ساینس"
و "نیچر"  44هزار دالر بوده و بیشترین پرداختی نیز 165
هزار دالر بوده است.

آمازون برنامه پیام رسان می سازد
مهر -آمازون مشغول راه اندازی یک برنامه پیام رسان به نام
 Anytimeاست که قابلیت رقابت با شبکه های اجتماعی
کنونی را دارد.در این برنامه تمرکز روی ارسال پیام های
نوشتاری ،صوتی ،ویدئویی ،قابلیت تماس و اشتراک
گذاریعکساست.همچنینکاربرانمیتوانندفیلترهای
مختلفی برای عکس ها و ویدئوهای خود به کار گیرند .پیام
رسان دارای استیکرها و  GIFهای مختلف نیز است.

ذخیره بی دردسر و یکپارچه فایل ها
با خدمات تازه گوگل
خبرگزاری صدا و سیما -گوگل خدمات جدیدی به نام
پشتیبان گیری و همگام سازی یــا Backup and Sync
معرفی کرده که جایگزین خدمات درایو و آپلود عکس ها
در برنامه گوگل فتو می شود.این برنامه کاربردی از تمامی
داده هــای کــاربــران در گوگل درایــو و گوگل فتو نسخه
پشتیبان تهیه می کند تا جست وجو برای یافتن آن ها در
رایانه ،گوشی و  ...به یک کار پردردسر مبدل نشود و برای
استفاده از این خدمات آپلود فایل های منتخب در گوگل
درایو یا گوگل فتو ضروری است.

با این برنامه موبایلی جلوی پرخوری را
بگیرید
مهر -برنامه موبایلی  Sweetgreenکه برای آیفون عرضه
شده ،به شما کمک می کند ساده تر میزان کالری های
دریافتی در هر وعده غذایی را ثبت کنید.برنامه مذکوررا
می توان به برنامه های موبایلی سفارش غذا از رستوران
هم متصل کرد تا میزان کالری های دریافتی فرد از این
طریق هم به راحتی محاسبه شود.این اتصال به شما کمک
می کند ارزش غذایی خوردنی هایی که قصد خرید و
سفارش آن ها را دارید نیز به راحتی محاسبه کنید.

هکرهای سنگاپوری مجوز فعالیت می گیرند
مهر-هکرهای اخالقی در سنگاپور به زودی می توانند
برای تداوم فعالیت خود از دولت این کشور تقاضای مجوز
کنند تا از هکرهای خرابکار متمایز شوند.دولت سنگاپور
معتقد است با توجه به افزایش تهدیدهای سایبری ،اجرای
قانون مذکور ایمنی کاربران اینترنت و صنایع را تضمین
می کند.با شناسایی هکرهای اخالقی ،شرکت های
تجاری می توانند آن ها را برای شناسایی آسیب پذیری
های دیجیتال با آسودگی خاطر بیشتری استخدام کنند.

استونی اولین سفارتخانه اطالعات مجازی
را درجهان افتتاح میکند
ایــرنــا  -استونی ابــتــدای ســال آیــنــده مــیــادی ،اولین
سفارتخانه اطالعات مجازی را در لوکزامبورگ افتتاح
می کند.این سفارتخانه که به صــورت اتــاق ســرور تحت
مراقبت شدید است ،اطالعات دولت الکترونیک استونی
را یک جا در یک نقطه ذخیره می کند تا در صورتی که دولت
این کشور نتواند از طریق سرورهای داخل یا شبکه ملی
خود به این اطالعات دست پیدا کند ،از این سفارتخانه به
عنوان پایگاه اطالعاتی ارزشمند بهره بگیرد.

شناسایی بدافزار جدید مک با قابلیت
تخریب باال
فارس -بدافزاری برای نفوذ به رایانههای مک موسوم به
 OSXDokشناساییشدهکهبادستکاریسیستمعاملیاد
شده قابلیتهای امنیتی آن را از کار میاندازد.این بدافزار
به دنبال سرقت اطالعات با ورود به سایت های بانکداری
الکترونیک است و تالش می کند پس از دستیابی به این
اطالعات حساب های بانکی کاربران را خالی کند.

دبیر کارگروه فیلترینگ:

8هزار کانال تلگرامی با محتوای مجرمانه هنوزمسدود نشده است

دبیرکارگروهفیلترینگازشناسایی۴۰هزارکانالمجرمانه
در تلگرام خبر داد و گفت :ازاین تعداد 8هزار کانال هنوز
مسدود نشده است.به گزارش مهر ،خرم آبادی یکشنبه
شب در یک مناظره تلویزیونی با آذری جهرمی معاون وزیر
ارتباطات درخصوص وضعیت فضای مجازی و سیاست
مدنظردربارهفیلترینگشبکههایاجتماعیتوضیحداد.
ویبابیاناینکهبعضیخبرنگارانازعدمفیلترشدنورها
شدن کانال های تلگرامی علیه نظام و علیه عفت عمومی
گلهمندهستند،ادامهداد:ماتالشمانرادرجهتکنترل
فضای مجازی در این حد که بتوانیم با جرایم آن مقابله
کنیم،بهعملمیآوریم.معاوندادستانکلکشوربااشاره
به این که کانال های مجرمانه زیادی توسط مردم و رصد
گران فضای مجازی شناسایی شده اند ،اضافه کرد :همه
این ها را همه روزه به وزارت ارتباطات ارسال می کنیم و
این وزارتخانه این کانال ها را برای مسدود شدن به مراجع
ذیربط ابالغ می کند.وی بابیان این که بیش از دو سوم

فضای مجازی در اشغال بیگانگان است ،خاطر نشان کرد:
کنترل بسیاری از پایگاه های فضای مجازی در اختیار ما
نیست.ما  8هزار کانال مجرمانه را شناسایی و به وزارت
ارتباطات ارسال کرده ایم که هنوز بسته نشده است .این8
هزار کانال در جهت اقدام علیه امنیت ملی ،عفت و اخالق
عمومی و علیه مقدسات نظام در حال فعالیت هستند.وی
گفت :ما نمی گوییم تمامی فضای مجازی رها شده  ،اما
قسمت اعظم فضای مجازی کشور غیرقابل کنترل است.
وی تاکید کرد :دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی از
سوی مقامات کشور و کارگروه مصادیق مجرمانه است که
ریاست آن را دادستانی کل کشور بر عهده دارد.خرم آبادی
بابیاناینکهسازمانمنافقین ۱۷هزارشهیدازایرانگرفته
است،افزود:امااکنونکانالاینسازمانبهراحتیفعالیت
می کند و با وجود این که اجازه انتشار کتاب علیه نظام و
انقالبدرکشوردادهنمیشودامادشمناننظامبهصورت
آنالین علیه نظام محتوا در اختیار مردم می گذارند و کسی

جلوی آن ها را نمی گیرد.وی با اشاره به این که بیش از۳۰
درصدکانالهایمجرمانهفعالیتعلیهامنیتکشوردارند،
ادامه داد :با این حال وزارت ارتباطات به راحتی می گوید
که تلگرام دستور ما را اجرا نمی کند .ما چرا امکان خدمات
دهی به خارجی ها بدهیم.وی اضافه کرد :ما با بسته شدن
اینشبکهاجتماعیموافقنیستیم،اماوزارتارتباطاتدر
کار خود بسیار کوتاهی و شرایطی ایجاد کرده که مردم به
جای استفاده از شبکه ملی اطالعات ،ارتباطات خود را در
شبکه خارجی تلگرام مدیریت کنند.معاون وزیر ارتباطات
در پاسخ به این اظهارات گفت :فیلترینگ فضای مجازی
کشوروشبکههایاجتماعیمطابقبا ۶۶محتوایمجرمانه
تعریف شده انجام می شود.آذری جهرمی با بیان این که در
ابتدایدولت٩٠درصدمصرفکاربرانازاینترنتجهانی
و ١٠درصدمربوط به محتوای داخلی بود ،اظهار داشت:
امــروز این آمــار  ٦٠بــه ٤٠درصــداســت ،به نحوی که ٤٠
درصد مصرف کاربران داخلی و ٦٠درصد خارجی است.

از محتوای خارجی مصرفی کاربران  ٢٥درصد مربوط به
تلگرامو ١٥درصدمربوطبهاینستاگراماست.ویدرپاسخ
به این که چرا تلگرام و اینستاگرام در کشور ما فعال و تبدیل
به قطبی شده اند ،ادامه داد :دلیلش این است که زمانی
که باید کار می کردیم کار انجام نشده و  ۱۰تا  ۱۲سال
قبل باید برای امروز فکر می کردیم و زیرساختها را تامین
می کردیم که کوتاهی شد.وی با اشاره به این که رفتار ما
با سرویس دهنده های بین المللی عمدتا سلبی بود و به
فیلترینگ ختم می شد ،اضافه کرد:مشکالت داخلی را به
درستی رفع نکردیم و با سرویس دهندگان خارجی هم به
خوبی تعامل نکردیم.به گفته وی  ،ماهانه  ١٣هزار و ٢٠٠
کانال تلگرامی با مصادیق مجرمانه مسدود می شوند.وی
با بیان این که فهرست  8هزار کانال به دست ما نرسیده
،خاطرنشان کرد :دادستانی به طور متوسط روزانه ٢٠٠
لیست کانال غیراخالقی را برای وزارت ارتباطات می
فرستد و براساس برآوردها در این کانال ها حدود ٢٥
مصداقمجرمانهتشخیصدادهشدهاست.ویازمذاکرات
با مدیران تلگرام برای مسدودکردن این کانال ها خبر داد و
گفت :اما به دالیل متفاوتی ،امکان مسدود کردن برخی از
این کانال ها از سوی تلگرام وجود نداشته است.

وزیر ارتباطات:

تلگرام صوتی رفع فیلترشود؛مخابرات و اپراتورها ورشکست می شوند

تعرفه تلفن ثابت،اینترنت و موبایل امسال گران نمی شود
زهــرا حاجیان  -وزیــر ارتباطات در حاشیه
یــک مــراســم افــتــتــاح پـــــروژه هـــای بخش
خصوصی درزمینهموضوعات مختلفی چون
آخــریــن تصمیم گیری هــا دربـــاره سرویس
تماس صوتی تلگرام ؛ تعرفه مکالمه تلفن
ثــابــت ومــوبــایــل و ارائـــه اینترنت نامحدود
توضیحاتی ارائــه کــرد .واعظی در پاسخ به
سوالی مبنی براین که آیا برنامه ای برای رفع
فیلتر تماس صوتی تلگرام وجود دارد ،گفت:
خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه نداریم.وی
تصریح کرد  :چرا اصرار دارید سرویسی برای
شرکت های خارجی ایجاد کنیم ،در حالی
که مخابرات و اپراتورهای موبایل می توانند
این سرویس را ارائــه دهند .قــرار نیست این
شرکت ها ورشکسته شوند.اگر میخواهید
آن ها را ورشکست کنید ،تماس صوتی تلگرام
را باز کنید.وی همچنین در خصوص طرح
توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت
پرسرعت نامحدودگفت :در این زمینه بحث
های مفصلی شده و البته شبهه ای هم وجود
دارد ،این که چنانچه اینترنت کامال نامحدود
شودتقاضابرایمصرفافزایشخواهدیافتو
ایناحتمالوجودداردکهظرفیتشبکهانتقال
کشورپاسخگویاینحجمتقاضانباشدو نیازبه

توسعهدرحوزهشبکهانتقالزیرساختداشته
باشیم.برایناساسجلسهایباحضورمدیران
عامل شرکت زیرساخت و مخابرات برگزار
شده و قرار است نتیجه برنامه ریزی ها توسط
این 2شرکت هفته آینده به ما اعــام شود تا
بتوانیم بر اســاس آن تصمیم نهایی را اتخاذ
کنیم.وی همچنین در خصوص پیشنهادی
که از سوی مخابرات برای افزایش تعرفه نرخ
های مخابراتی در سال جاری ارائه شده است
؛ تاکید کرد  :هیچ قصدی برای افزایش تعرفه
ها در حوزه تلفن ثابت ،اینترنت و موبایل در
سال جاری نداریم .واعظی در پاسخ به این
سوال که آیا خدمات پرداخت در شبکههای
اجتماعی خارجی ممنوع است یا خیر ،تاکید
کرد  :بله این تصمیمی است که از روز اول و
4ســال پیش گرفته شده که طبق مصوبات
قانونی،هرگونهخدماتپرداختوتبلیغاتدر
شبکههایاجتماعیخارجیممنوعشود واین
تصمیم برایناساسگرفتهشدکهشبکههای
اجتماعی داخلی به وجــود بیایند .بنابراین
هرگونهتبلیغ،پرداختوامتیازرادرشبکههای
خارجی ممنوع کردیم و در مقابل ،شبکههای
داخلیاگر 3میلیونعضوبگیرند،اجازهتبلیغ
خواهند داشت ،اگر  5میلیون عضو بگیرند،

اجــازه پرداخت به آن ها داده میشود و اگر
بیش از آن عضو بگیرند ،امتیازات دیگری به
آن ها داده خواهد شد تا شبکههای داخلی
اقتصادی شوندو کوچک ترین امتیازی به
شبکههایاجتماعیخارجینمیدهیم.ویبا
تأکیدبراینکهنبایدبهگونهایباشدکههزینه
خدمات  ITاز سبد خانوار حذف شود،افزود:
بستههای اینترنت را باید طوری تعریف کنیم
که برای مردم استفاده از آن اقتصادی شود.
واعظی از مخابرات و اپــراتــورهــای موبایل
خواست با نوآوری و تعریف بستههای مختلف
اینترنت،مجموعهمتنوعازبستههایمختلف
اینترنت را به صورت تلفیقی از صوت و دیتا
برای مردم تعریف کنند .درصورتی که قیمت
این خدمات گــران باشد،مردم مجبورند از
شبکههای اجتماعی خارجی که سرویس
تماس صوتی دارند ،استفاده کنند؛ پس بهتر
است خودمان شرایطی فراهم کنیم تا مردم
دنبال تماس صوتی شبکههای اجتماعی
نــرونــد.در مــورد تعرفههای تلفن و اینترنت
نباید کاری کنیم که به مردم فشار بیاید ،بلکه
معتقدیم مخابرات میتواند با ارائه بستههای
متنوع از خدمات خود سود هم ببرد و برای
توسعهآیندهسرمایهگذاریکند.ویهمچنین

قولدادباوزیرنیروبرایحلمشکلقیمتبرق
مصرفی دیتاسنترهای داخلی وارد مذاکره
شود.وی از مخابرات خواست با توجه به این
که تمامی اپراتورهای ارائهدهنده خدمات
در کشور وابسته به شبکه مخابراتی هستند،
اجازه استفاده از این ظرفیت و پتانسیل را به
ایناپراتورهابدهد.مدیرعاملمخابرات نیزدر
حاشیهاینمراسمدربارهطرحوزارتارتباطات
بــرای فــروش اینترنت نامحدودگفت :مدل
جدیدفروشاینترنتنامحدودکامالنامحدود
نیستبلکهطبقمصرفمنصفانهخواهدبود.
وی با بیان این که مشترکان نامحدود را حذف
وبهبستههامنتقلمیکنیم،ادامهداد:مشکل

سرویسهای نامحدود بسته بودن سرعت
روی  128کیلوبیت در ثانیه است که  128به
درد کسی نمیخورد و باعث ناراحتی است.
وی همچنین در خصوص پیشنهاد افزایش
تعرفه از سوی مخابرات نیز گفت :مخابرات
هنوز پیشنهادی برای تغییر تعرفههای تلفن
ثابت به رگوالتوری ارائــه نکرده و پیشنهاد
مخابرات فاصله قیمتی تعرفه تلفن ثابت و
موبایل را مدنظر قرار داده که در این راستا
پیشنهاد بسته ترکیبی را ارائــه میدهیم
براین اساس 4سرویس در قالب یک بسته
بدون مشخص بودن قیمت هر دقیقه یا هر
مگ ارائه میشود.

عکس هایتان را با گوگل ویرایش کنید

کنترل گوشی با لبخند

کدگذاری فیلم داخل دیانای باکتری

تهیه عکس های زیبا از مناظر طبیعی
دشــواری هــای خــود را دارد و ویرایش
ایــن عکس ها کــار ســاده ای نیست.به
گزارش مهر ،گوگل با ارتقای فناوری
هــوش مصنوعی خــود بــرای حــل این
مشکل دست به کار شده تا عکس های
طبیعت را بتوان حرفه ای و بدون دخالت انسان ویرایش کرد.هوش
مصنوعیاینشرکتکهقابلیتخودآموزینیزدارد،بادریافتتصاویر
پاناورامایسرویس  StreetViewآنهارامانندعکاسوویرایشگرحرفه
ایانسانیویرایشمیکندونتایجاینویرایشهابسیارچشمگیراست.

پــژوهــشــگــران سیستمی بـــرای تشخیص
دستوراتحرکتیچهرهازطریقگوشتوسعه
دادهاندکه به شما اجازه میدهد گوشی خود
را بدون کمک دست و با دستورات حرکتی
چــهــره کــه از داخ ــل گــوش شما شناسایی
مـیشــود ،کنترل کنید.این فــنــاوری با نام
 EarFieldSensingبهوسیل ه حسگری درون مجرای گوش عمل میکندکه
حرکاتماهیچهایبسیارکوچکراهمراهتغییراتدقیقیکهدرشکلمجرای
گوشاتفاقمیافتد،شناساییمیکندوقابلیتتشخیصدستوراتحرکتی
نظیرلبخندوچشمکزدنبههمراهدستوراتحرکتیکاملسررادارد.

ش ژن موسوم
دانشمندان با تکنیک ویرای 
به  CRISPR-Casمجموعهای از تصاویر و
یک فیلم گیف را داخل دیانای باکتری
 E. Coliکــدگــذاری کردند.به گــزارش
ایسنا،اینموفقیتبهمحققاندراستفاده
ازباکتریهابهعنواندوربینهایویدئویی
ن به آنها دسترسی ندارد کمک
ریز وشکار اطالعات در نقاطی که انسا 
میکند.محققانمیگویندچنانچهباکتریهاراوادارکنیمماننددوربین
اطالعاتجمعآوریکنندوسپسایندادههارادرژنومهایآنهاذخیره
کنیم،میتوانیمبهانواعجدیدیازاطالعاتدستیابیم.

خواندنی

کاشت میکروسکوپ در مغز برای احیای بینایی و شنوایی

آغاز سفر  ۶ساله قایق بادی خورشیدی

مــحــقــقــان مــیــکــروســکــوپ تــخــتــی ابـــــداع کــــرده انــد
کــه  FlatScopeنــام گرفته و با کاشت آن در مغز عملکرد
یاخته های عصبی تحت کنترل قرارمی گیرد و امکان
تحریکآنهافراهممیشود.بااینکارمغزنهتنهامیتواند
جزئیاتبیشتریازمحیطبهثبتبرساند،بلکهقابلیتدرک
شیوه پردازش داده های حسی ورودی به مغز نیز به وجود
می آید .به گزارش مهر  ،این تراشه با چند حسگر میتواند

قایقی کــه سوخت مــورد نــیــازش را از خورشید و باد
دریافت می کند ،سفر ۶ساله اش را از پاریس آغاز کرد.به
گزارش مهر،اینقایقبهصفحاتخورشیدیمجهزاست
که انرژی مورد نیازش را تأمین می کند.قایق Energy
 Observerتوربین های بادی و سیستم سلول سوختی
هیدروژنینیزداردکهانرژیکلیموردنیازدرسفر ۶ساله
راتأمینمیکنند.اینقایقازآبدریابرایتولیدهیدروژن

موردنیازدرسلولسوختیاستفادهمیکند.

جست وجوی حیات در فضا با دوربین مخصوص

هر سطحی را به بلندگو تبدیل کنید

با دوربین های مخصوص که در هر ثانیه هزار فریم عکس
میگیرند،حیاتهوشمنددرفضاجستوجومیشود.این
دوربینهادرجستوجویکوچکترینبارقههایلیزرفضا
رارصدمیکنند.بهگزارش مهر ،موسسه SETIقصددارد
مجموعه ای از دوربین های نظارتی مخصوص بسازد که
مداوم کل آسمان را به دنبال بارقه های نور لیزرها جست
وجو می کنند .این بارقه ها ممکن است نشانه ای از حیات
هوشمنددرجهانباشند.اینپروژه بارقههایلیزریراکه

دستگاهکوچکیساختهشدهکهمیتواندهرسطحیرابه
بلندگوتبدیلکند.بهگزارش مهر ،ایندستگاهبارزونانس
ارتعاشات می تواند هر سطحی را به بلندگو تبدیل کند.
وقتی این دستگاه روی سطحی (مانند میز) قرار می گیرد
امواج صوتی را ازطریق آن منتشر می کند .به این ترتیب
کاربر می تواند در مکان دلخواه خود یک بلندگوی بسیار
بزرگ بسازد.مینی ترول شامل یک «هسته رزونانس »
اســت که پالس هــای الکترومغناطیسی را به ارتعاش

ممکن است حتی چند میلیونیم یک ثانیه باشد ،ردیابی
میکند .ایندوربینهاهرثانیههزارفریمعکسمیگیرند.

آغازساختسایترصدخانهملی
ایرنا -مجری طرح رصدخانه ملی ایران با اشاره به این که
ساخت سایت رصدخانه آغاز شده است ،گفت :امکان رصد
با تجهیزات کوچک تر تا پایان امسال در این مجموعه وجود
دارد.ویبابیاناینکهاینطرحشاملمجموعهایازامکانات
رصدیاست،افزود:یکیازسامانههاوبهاحتمالزیادسامانه
اپتیکی را امسال تحویل می دهیم و تحویل کل مجموعه
نیز  18ماه زمــان می برد.دکتر خسروشاهی در نشست
گزارش پیشرفت رصدخانه ملی با اشاره به مراحل اجرای
طرح کالن رصدخانه ملی خاطرنشان کرد:رصدخانه ملی
تنها طرح ملی است که تمام زیرساختهای حقوقی خود را
پشت سرگذاشته است.در سال  91طراحی مفهومی این
طرحموردبازبینیقرارگرفتوتاسال 96طراحیتفصیلی
آن پایان یافت.تلسکوپ یکی از بخشهای این طرح ملی
است که با قطر 3.4متری طراحی و ساخته شده است؛ چرا
کهبرایبهرهبرداریازیکسایتمدرننیاز بهتلسکوپمدرن
داریــم ،در غیر این صورت امکان تفکیک کاهش مییابد.
عالوه بر آن آینه اصلی این تلسکوپ طراحی و به کشور وارد
شده و آینه ثانویه بعد از 2سال مطالعات در حال ساخت
است.بخش آینه این تلسکوپ در یکی از شرکتهای آمریکا
ساخته شده است.وی ارتفاع این تلسکوپ را  11متر ذکر
کرد که روی  2محور نصب خواهد شد و گفت :طی  18ماه
عالوهبرطراحی،ساختتلسکوپرانیزبهپایانرساندهایم.
دقت سطح آینه 2نانومتر است.وی محفظه تلسکوپ را از
دیگر بخشهای رصدخانه ملی نام برد و افزود :این محفظه
 16متر قطر و  20متر ارتفاع دارد و قرار است آینه در ارتفاع
 13متری آن قرار گیرد.وی بهروزرسانی ابزارهای رصدی
به ارزش  3میلیون یورو را از دیگر اقدامات برشمرد و ادامه
داد:در صورت راهانــدازی این رصدخانه برای انجام 200
شبرصدینیازمندمنجمانورزیدههستیم.بهگفته وی،در
میانکشورهایهمسایه ،ترکیهوهندوارداینحوزهشدهاند.

هشداردربارهکالهبرداری جدیددرتلگرام

تازه های فناوری

تصویر دنیای خــارج را در مغز فرد نابینا بازسازی کند.

...

اخبارکوتاهداخلی

باشگاهخبرنگاران-بعضیازکالهبرداراناینترنتیباایجاد
روباتی به عنوان پرداخت اینترنتی ،تمام اطالعات کارت
بانکی افراد را به دست میآورندو خرید یک نرم افزار ساده2
هزار تومانی را برای کاربران ،گران تمام میکنند.بدانید که
ی شود و
در سیستم بانکی هیچ پرداختی با تلگرام انجام نم 
کالهبرداران با روشهای مختلف قصد به دست آوردن رمز
شمارادارند.

امکانرصدلکههایجدیدخورشیدتا
 ۲روزدیگر
مهر-مدیرانجمننجوماهوازازامکانرصدلکهخورشیدی
 2665ARتا 2روزدیگروباابزاررصدیویژهخبرداد.جعفری
زاده،باتاکیدبرضرورترعایتنکاتایمنیهنگامرصدلکه
خورشیدیافزود:بایدرصدخورشیدبافیلترهایمخصوص
رصدخورشیدیبهناممایالرانجامشود.

عضوشورایعالیفضایمجازی:فیلترینگ
مطالبهخانوادههاست
خبرگزاریصداوسیما-عضوشورایعالیفضایمجازی
گفت :بحث فیلترینگ ،مطالبه خانواده هاست.تقی پور در
بخشخبریساعت 21شبکهیکسیمااضافهکرد:باتوجه
به این که حدود 5درصدفضای مجازی آلوده است ،اکنون
دغدغهمسئوالنوخانوادهها؛بحثمحتوایفضایمجازی
است.وی با بیان این که در توسعه زیرساخت های ارتباطی
و امنیت فضای مجازی کارهای خوبی انجام شده  ،گفت:
از سال  93تا کنون درباره کنترل محتوای فضای مجازی
پیشرفت قابل قبول نبوده و در این زمینه به اهداف مورد نظر
نرسیده ایــم.وی افــزود :در فیلترینگ هوشمند؛ صفحه به
صفحهومطلببهمطلبدرفضایمجازیبررسیودربارهآن
تصمیمگیریمیشودوبهمعنایازدسترسخارجشدنکل
صفحاتمربوطبهآدرساینترنتیفیلترشدهنیست.

آغازبهکارالکامپبیستوسوماز 30تیر
پارسا-بیستوسومیننمایشگاهالکامپبهعنوان بزرگترین
رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات
صنایع الکترونیک و رایانه کشور با حضور  800شرکت و
استارتاپفعالدرحوزهفناوریاطالعاتاز 30تیرتادوممرداد
درمحلدایمینمایشگاههایبینالمللیتهران آغازبهکارمی
کند.بحریمدیراجرایینمایشگاهدرنشستخبریاینرویداد
گفت:در ایننمایشگاهآخریندستاوردهایاینصنعتاعماز
سختافزارونرمافزارعرضهخواهدشدوفرصتیبیبدیلبرای
تبادلنظرومذاکرهدراختیارشرکتکنندگانقرارمیگیرد.
در این دوره  380شرکت داخلی و خارجی و  400شرکت
در قالب استارتاپ توانمندی های خود را در عرصه فناوری
اطالعاتعرضهخواهندکرد.

تبدیل می کندکه می توانند در هرسطحی حرکت کنند
و در نتیجه یک بلندگوی قابل حمل  ۳۶۰درجه بسازند.
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