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منتظر گوشی عجیب
فیس بوک باشید

...

اخبارکوتاهداخلی
ایراندرالمپیادجهانیریاضیپنجمشد
مهر-دانشآموزانایراندرپنجاهوهشتمینالمپیادجهانی
ریاضی2نشان طال و 3نقره و یک برنز به دست آوردند و مقام
پنجمرادرالمپیادکسبکردند.اینمسابقاتاز ۲۱تا ۳۰تیر
در شهر ریو برزیل برگزار شد.امیر مجتبی صبور و آریو لطفی
جندقی نشان طال ،طاها میران زاده ،سید محمد صادق
مهدوی،فرهودرستمخانینشاننقرهوسروشتسلیمیبه
نشانبرنزدستیافتند.امیرمجتبیصبورباکسب ۳۵نمره
از ۴۲نمرهموفقبهکسبرتبهاولدربین ۶۱۵شرکتکننده
شد.دراینمسابقات ۱۱۱کشورشرکتکردهبودندکهتیم
ایران بعد از کره جنوبی ،چین ،ویتنام و آمریکا در رتبه پنجم
جهانقرارگرفت.

تحقیقاتکشوربرایپرتاببالونوکشتی
فضایی
ایسنا-رئیسپژوهشگاهفضاییایرانازاجرایمطالعاتیدر
زمینه استفاده از الیه استراتسفر زمین خبر داد و گفت :این
مطالعات به منظور قراردادن بالون ،پهپاد و کشتی فضایی
برای اجرای عملیات تصویربرداری و حمل محمولههای
مخابراتی در حال انجام است ،اگر بتوانیم به صورت کنترل
شدهدرالیهاستراتسفرقرارگیریموجایخودراتثبیتکنیم
میتوانیمازاینمنطقه،خدماتیرابهسطحزمینارائهدهیم.

المپیادجهانیکامپیوترباحضور ۸۵کشوردر
ایرانبرگزارمیشود
تسنیم-مسئولکمیتهعلمیالمپیادجهانیکامپیوترگفت:
بیستونهمینالمپیادجهانیکامپیوترباحضوردانشآموزان
 ۸۵کشور در ایــران برگزار میشود.شریفی افــزود300 :
دانشآموز برجسته از 85کشوردرالمپیاد جهانی کامپیوتر
درایرانحضورمییابند.المپیادجهانیکامپیوتربهمیزبانی
ایراناز 6تا 13مرداد 96برگزارمیشود.

بستهحمایتیایرانازپژوهشگرانبرتردنیا
ایسنا-صندوقحمایتازپژوهشگرانوفناوران درراستای
جذبدانشآموختگانبرجسته مقطعدکترای مراکزعلمی
معتبردنیا ،گرنتیکمیلیاردریالیاعطامیکند.متقاضیان
باید دانش آموخته با درجه عالی از یکی از دانشگاههای برتر
جهان ( 100دانشگاه اول فهرست رتبهبندی جهانی) بوده
و در یکی از مراکز علمی کشور جذب شده و آغاز به کار کرده
باشند.همچنینمتقاضیانباید پروژهتحقیقاتیدرچارچوب
اولویتهایتحقیقاتیکشورتعریفوارائهکنند.

...
نکته

خطراعتیادمجازیراجدیبگیرید
تشخیص زیان های دنیای مجازی در محیط خانواده و به
تبع آن آثــار مخرب آن در جامعه که خانواده ها مهم ترین
عناصر تشکیل دهنده آن هستند،شایدبه راحتی امکان
پذیر نباشد.در این فضادر بسیاری موارد کاربران ناخواسته
مطالب،تصاویروپیامهاییرادریافتمیکنندکهدرابتدای
امر در پذیرش آن قصد و تمایلی ندارند.متاسفانه اعتیاد
به استفاده از این ابزار در شیوه ناصحیح ،بنیان خانواده را
متزلزل ساخته ونگاه زوجین ،حتی فرزندان را به زندگی
تغییر داده است .عالوه بر این در سطح روان شناختی می
توان آثاربیشتر و مخرب تری را نیز شناسایی کرد .مهم ترین
واولینتاثیرآسیبزایاینترنت،اعتیادبهآناستکهامروزه
درجوامعپیشرفتهودرحالتوسعهتبدیلبهمعضلیاساسی
شده که سیاستمداران و مسئوالن آموزش و پرورش را دچار
سردرگمی کرده است .اعتیاد به اینترنت مانند سایر انواع
اعتیادسببسازتخریبدرعملکردافرادمیشودوازآنجاکه
بیشتراینقشررانوجوانانوجوانانتشکیلمیدهند،تخریب
عملکرد تحصیلی و شغلی چشمگیرترین پیامداعتیاد به
اینترنتاست.عالوهبراین،بروزاختالالتیمانندافسردگی
اساسی ،اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی و مسائلی
همچون تکانشگری و تخریب روابــط بین فــردی در بین
مبتالیانبهاعتیادبهاینترنتنسبتبهسایرگروههایبالینی
بیشتراست.بنابراینمیتواناینگونهجمعبندیکردکهدر
دسترسبودناینترنتوسهولتاستفادهازآن،بدونکنترل
و نظارت مناسب ،کودکان ،نوجوانان و جوانان را در معرض
ابتالبهاعتیادبهاینترنتقرارمیدهدکهاینخودزمینهساز
تخریب تحصیلی ،شغلی و خانوادگی می شود؛ این روند در
سطحیکالنترمنجربهشکلگیریبحرانهایاجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیمیشود.بنابراینلزومآگاهسازیاقشار
جامعهدرمورداعتیادبهاینترنتوپیشگیریازآنیکیازمهم
ترینوظایفنهادهایعلمیواجراییدستاندرکاراست.
حمید اقبالی(روانشناس )

دبیر ستاد نانوبا اشاره به بیبرنامگی دانشگاهها برای تربیت دانشجویان توانا :

تنها 3درصد ایدهها در ایران به بازارمی رسد
پارسا -دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه
در کشورهای پیشرفته ایــد ههــا و خالقیتها به بــازار
نمیرسند و به دره مرگ وارد میشوند ،گفت :به اعتقاد
من در ایران تنها  3تا  4درصد ایدههای ارائه شده موفق
میشوند که این امر به دلیل نبود اکوسیستم الزم در
کشور است.
دکتر سرکار در مراسم اختتامیه استارتاپ نانو،با بیان این
که آلمان با شرکتهایی چون بنز ،زیمنس و بی ام دبلیو
و ژاپن با سونی و تویوتا شناخته شده است ،خاطرنشان
کرد :نام کشور ایران با نفت خام ،فرش و معادن عجین
شده و این در حالی است که ظرفیتها و شایستگیهای
کشور فراتر از این موارد اســت.وی با تاکید بر ضرورت

حرکت از اقتصاد مبتنی بر مواد خام به اقتصاد دانش
بنیان ،یــادآور شد :امــروز برخی کشورها چون آلمان،
ژاپن و کره جنوبی فراتر از اقتصاد دانشبنیان به سمت
اقتصاد خالقیت در حال حرکت هستند ،به گونهای که
کره جنوبی ،وزارت علوم خالقیت ایجاد کرده است.وی
با اشاره به وضعیت تبدیل علم به ثروت ،تاکید کرد :اگر
محصول دانش بنیانی به بازار نرسد ،نوآوری رخ نخواهد
داد؛ ضمن آنکه برای رسوخ فناوری در صنعت باید زیست
بوم مناسب آن در کشور ایجاد شود؛ چراکه بدون تبدیل
علم به ثروت توسعه فناوری بی معنا خواهد شد.وی با
بیان این که باید سعی شود دانشجویان توانمند پرورش
یابند ،خاطرنشان کرد :عدم توجه به توسعه توانایی

دانشجویان از مهم ترین مشکالت در دانشگاهها ست و
دانشگاهها در این زمینه برنامه خاصی ندارند و در این
وضعیت ما دانشجویان با ضایعه نخاعی تربیت میکنیم
که خــوب فکر میکنند ،خــوب حــرف میزنند ،خوب
میبینند و میشنوند ،ولی برای ادامه زندگی خود به
دیگران متکی هستند.وی با بیان این که دانشگا هها
تاسیس شدهاند تا نسلی تربیت شود که متکی به دیگران
نباشد ،اضافه کــرد :رسالت دانشگا هها بسیار رفیع
است و مردم روی دانشگا هها سرمایهگذاری کرد هاند
تا هرکدام از دانشگاهها منشا تولید خالقیت باشند و از
سوی دیگر ،دانش آموختگان این دانشگاهها بر اساس
توانمند یهایشان بتوانند اشتغال ایجاد کنند .عالم
بودن دانشجویان کافی نیست ،بلکه باید جرات تولید
نوآوری وخالقیت داشته باشند.وی با تاکید بر ضرورت
ایجاد دانشگا ههای خالق محور  ،خاطرنشان کرد :ما
دانشگا ههای نــوآور میخواهیم و دانشجویان باید در

جهت خالقیت تربیت شوند .چرا که تربیت نیروی توانمند
فاز اول ورود به نــوآوری است و در گام بعد باید شرایط
برای تولید محصول فراهم شود.کشور در زمینه ایجاد
اکوسیستم نوآوری ضعیف است؛ برای ورود ایده به بازار
صاحبان ایده باید فرایندهای طوالنی را طی کنند که
به دلیل طوالنی شدن این زمان محصوالت عرضه شده
بهروز نیستند.سرکار یادآور شد :رسوخ فناوری در صنعت
و یا در طرحهای کسب و کار و بازارهای ملی و بینالمللی
از جمله حلقههای زنجیره تولید محصول تا بازار است
که باید به صورت همگون رخ دهــد.وی با بیان این که
تعدادی شرکت دانشبنیان خوب در کشور ایجاد شده
است ،یادآور شد :اگر محصوالت این شرکتها نتواند به
بازارهای بینالمللی دست یابد ،در کوچههای بنبست
میماند؛ چرا که بــازار  80میلیون نفری بــرای فروش
محصوالت پیشرفته کافی نیست ،از این رو اولویت ما
توسعه بازارهای بینالمللی برای محصوالت داخل است.

در حاشیه الکامپ مطرح شد

ضدونقیضگوییمسئوالندربارهانتقالسرورتلگرامبه ایران
زهــرا حاجیان  -اعــام اخبار ضد ونقیض
در مــورد انتقال ســرورهــای تلگرام و سایر
شبکه های اجتماعی به ایــران روز گذشته
در حاشیه الکامپ بیست و سوم به موضوعی
داغ تبدیل شد و در شرایطی که معاون وزیر
ارتباطات درحاشیه نشست خبری خود
دراین نمایشگاه به صراحت از موافقت تلگرام
بــرای انتقال سرورهای خود به ایــران خبر
داد،ساعتی بعد ودر حالی که این موضوع
روی خروجی خبر گــزاری ها قــرار گرفته
بود؛وزیر ارتباطات در پاسخ به خراسان با
ارائه توضیحاتی اعالم کرد که مذاکره با این
شبکه اجتماعی درجریان است اما هنوز به
نتیجه نهایی نرسیده اســت .این در حالی
است که به گــزارش ایلنا ،چند ساعت بعد
مدیر عامل تلگرام انتقال سرور به ایــران را
تکذیب کرد و گفت :قرار نیست هیچ سروری
از تلگرام یا هر سرور دیگری که دارای داده
هــای شخصی کــاربــران ما باشد ،به ایــران
منتقل شـــود .واعــظــی در پاسخ بــه ســوال
خبرنگار خراسان در خصوص انتقال سرور

شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام
به ایران گفت :شورای عالی فضای مجازی
بــرای انتقال ســرور شبکه هــای اجتماعی
خارجی به داخل الزامی را ایجاد کرده بود
که درهمین راستا مذاکراتی را با مسئوالن
تلگرام برای چگونگی انجام این موضوع آغاز
کردیم که این مذاکرات در حال انجام است
و هنوز به نتیجه ای نرسیده است.اکنون
هیچ اقدام عملی برای انتقال سرورهای این
شبکه پیام رسان در ایران صورت نگرفته و
مذاکره در جریان است.پس از مشخص شدن
نتیجهمذاکرهورایرنیبااینشبکهاجتماعی،
نتیجه را در اسرع وقت اطالع رسانی خواهیم
کرد.اظهارات وزیر ارتباطات در حالی مطرح
می شود که دکتر جهانگرد معاون وی،در
حاشیه نشست خبری خود با خبرنگاران از
موافقت تلگرام برای انتقال سرورهای خود
به ایران خبر داد و گفت:تلگرام انتقال سرور
به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی
فضای مجازی ،شبکههای بینالمللی که
میخواهند در ایران کار کنند ،باید سرورشان

را به ایــران بیاورند و بــرای این کار به آن ها
مهلت میدهیم .البته جهانگرد ساعاتی بعد
مجدد به جمع خبرنگاران آمد واز مذاکره با
شبکه های خارجی بــرای انتقال سرورها
به ایــران خبر داد .وی در پاسخ به ایــن که
آیا تلگرام پذیرفته سرورهایش را به ایران
منتقل کندیا خیر،اظهار کرد:این را باید
از افـــرادی که مــذاکــره میکنند بپرسید.
در ادامــه وزیــر ارتباطات درپاسخ به سوال
خراسان درباره ضرب االجل شورای عالی
فضای مجازی بــرای وزارت ارتباطات به
منظورتعیین تکلیف فیلترینگ اینستاگرام
گفت :ضر باالجلی داده نشده ،بلکه در
یک جلسه تفاهم کردیم اکنون که شورای
عالی فضای مجازی اجازه داده به شبکههای
اجتماعی در داخل که تعداد زیــادی کاربر
دارند ،اجازه فعالیت دهیم ،با آن ها مذاکره
کنیم تا مالحظات و مقررات موجود از جمله
مسائل اخالقی را رعایت کنند .در غیر این
صورت تصمیم دیگری در مورد آن ها خواهیم
گرفت.بنابراین در نشستی با دبیر شورای

عالی فضای مجازی قرارشد طی جلسه ای با
مسئوالن این شبکه به راهکاری برای کنترل
این شبکه و فیلتر صفحات مستهجن از مبدا
برسیم.این مذاکرات تــازه یک هفته است
آغاز شده و همچنان درجریان است و هنوز
به نتیجه خاصی نرسیده است.وی در پاسخ
به پرسش خبرنگاری مبنی براین که آیا در
دولت دوازدهــم حضور دارید ،گفت :بله در
دولــت دوازدهــم حضور دارم  ،اما در پست
دیگری خدمت خواهم کــرد ،معاون وزیر
ارتباطات نیزدر نشست خبری خود ازراه
اندازی فاز نخست پروژه دولت موبایل خبر
داد و تاکید کرد :با اجرای این پروژه تمامی
خدمات دولت الکترونیک در بستر موبایل
ارائه می شود.این پروژه سه شنبه توسط وزیر

ارتباطات رونمایی می شود.وی افزود۱۰۸ :
دستگاه شناسایی شده اند که خدمات خود
را به صــورت الکترونیکی به کاربران ارائه
می کنند .برای مثال شفاف سازی و مکانیزه
کردن  ۲هزار مجوز که در نظام اداری ایران
وجود دارد از طریق وزارت اقتصاد در حال
انجام اســت.وی همچنین از راه انــدازی و
پیاده سازی  ۸موتور جست وجوی بومی در
کشور خبر داد و گفت2 :موتور جست وجو را
مستقیم حمایت کردیم که  ۴میلیارد صفحه
فارسی در وب دارنــد .هم اکنون نزدیک به
 ۱۴۰هــزار اپلیکیشن بومی تولید شــده و
امیدواریم با حمایت دستگاه های دولتی
شاهد تولید بیش از یک میلیون اپلیکیشن
در کشور باشیم.

روبات ها مسافران فرودگاه را راهنمایی می کنند

گران ترین خودرو

دستگاه قابل حمل ،پایانی بر سردردهای خوشهای

با همه گیرشدن استفاده از روبات ها
برای انجام امور مختلف ،پای این ابزار
به فــرودگــاه ها هم بــاز شــد .ال جی از
استفاده از ده ها روبات در فرودگاه بین
المللی سئول خبر داد.به گزارش مهر ،
وظیفه این روبات ها راهنمایی مسافران
است .روبات های راهنما شما را از محل
رستوران ها ،گیت پروازی مربوطه و  ...مطلع می کنند .روبات های
نظافتچی هم با بررسی شرایط فرودگاه می توانند به سرعت نقاط
آلوده را شناسایی و تمیز کنند.

پیش بینی مــی شــود یکی از نمونه های
خودروی نادرمک الرن به قیمت  ۱۵میلیون
پوند فروخته شود .این خودرو در  3.2ثانیه
سرعت خود را از صفر به  ۱۰۰می رساند
و حداکثر سرعت آن ح ــدود  ۲۴۰مایل
برساعت است.به گزارش مهر  ،به نظر می
رسد یکی از نمونه های نادر خودروی مک
الرن  F۱قرار است رکورد گران ترین خودروی مدرن جهان را برای خود
به ثبت برساند.قرار است این خودرو در یک حراجی در ایالت کالیفرنیای
آمریکا فروخته شود.

محققان موفق بــه توسعه دستگاه غیر
تهاجمی محرک عصبی شــده اندکه به
درمان سردردهای خوشهای بزرگساالن
کمک میکند.به گـــزارش ایسنا ،این
فناوری با نام "" GammaCoreجــریــان
الکتریسیتهرابهگردنو"عصبواگ"انتقال
میدهد .این کار با قرار دادن الکترودهای
" " GammaCoreکنارگردنوشروعروشمعمولدرمانیانجاممیشود.
  GammaCoreکوچک بوده و حمل و استفاده از آن بسیار آسان است.
بنابراینمیتواندرهرجاییمانندمسافرتیامحلکارازآناستفادهکرد.

مهر -طبق گــزارش ها ،باتری آیفون  ۹شکل متمایزی
خواهد داشت تا فضای داخلی دستگاه را بهینه کند.باتری
آیفون  ۹شکل  Lمانند خواهد داشــت تا فضای داخلی
دستگاه را بهینه کند.

تولید اولین ابزار هوش مصنوعی قابل
اتصال به رایانه ها
مهر -اینتل ابزار هوش مصنوعی جدیدی تولید کرده که
برای اولین بار از طریق پورت یواس بی قابل اتصال به همه
رایانه هاست.ابزار  Movidiusدارای شبکه های عصبی
هــوش مصنوعی خــودآمــوز اســت و مانند شتابگر هوش
مصنوعی عمل می کند که تنها با اتصال به سیستم عامل
رایانه می تواند درک و هوش خود را برای انجام وظایف
محوله افزایش دهد.

مهر -شرکت آمــازون حق امتیاز اختراعی برای ساخت
روبات شارژرثبت کرده که به پریزهایی مجهز است که به
کاربران کمک می کند در اماکن عمومی موبایل های خود
را شارژ کنند.این روبات ها به وسیله یک تماس الکترونیکی
(از طریق اینترنت وای فای) کاربر ،برای نجات او حاضر
می شوند.

نوازندهای که هنگام جراحی مغزش گیتار
نواخت!
ایسنا -یک نــوازنــده هندی در حالی که در اتــاق عمل
تحت جراحی بود ،گیتار نواخت تا برای درمان گرفتگی
غیرارادی عضالت انگشتهایش به پزشکان کمک کند.
در این عمل ،یک حفره  ۱۴میلی متری ایجاد و الکترود
مخصوصی در جمجمه کــار گذاشته شــد .بیمار کامال
هوشیار بود و نتیجه جراحی همانجا روی تخت عمل دیده
میشد ،زیرا انگشتانش به طور عادی روی سیمهای گیتار
حرکت میکردند.

ممنوعیت وی.پی.ان و پروکسی در روسیه
ایرنا  -مجلس دوما در روسیه قانون ممنوعیت استفاده از
وی.پی.ان و پروکسی را تصویب کرد که در صورت نادیده
گرفتن ،جریمه های نقدی پیش بینی شده است.جریمه
نقدی برای شهروندان عادی  80دالر و برای مقام های
دولتی و شخصیت های حقوقی 800دالر اعــام شده
است.

اپلیکیشن  Motion Stillsبرای اندروید
منتشر شد
خبرگزاری صدا و سیما  -اپلیکیشن محبوب Motion
 ،Stillsیکی از معدود محصوالتی که گوگل در ابتدا برای
 iOSمنتشر کرده بود ،سرانجام به اندروید پا گذاشت.این
اپلیکیشن می تواند کلیه ویدئوهای شما را به کلیپ های
کوتاه و قابل اشتراک گذاری تبدیل کند و به شما اجازه می
دهد یک  Motion Stillکوتاه ضبط کنید یا با قابلیت Fast
 Forwardویدئوهای طوالنی بسازید.

کشف روشی جدید برای درمان ویروس
ایدز

خواندنی

با این انگشتر به موبایلتان جواب دهید

اولین پنجرههای شفاف تولیدکننده انرژی

انگشتری ساخته شده که کاربر می تواند با کمک آن
به تماس های تلفنی خود پاسخ دهد و نوتیفیکیشن
های موبایل خود را کنترل کند .برای این کار کافی
اســت کــاربــر انگشتش را کــنــار گــوش ق ــرار دهــد.بــه
گزارش مهر ،انگشتر  Orriکهبهوسیلهبلوتوثباموبایل
یکپارچه می شود ،ارتعاشاتی را به انگشتر موجود در
دست کاربر می فرستد .این فرایند شبیه سازی فعالیت
استخوان های کوچک مسئول شنوایی در گوش است.
وقتی با فرد تماس گرفته می شود ،انگشتر می لرزد و

پنجرههایشفافباقابلیتتولیدانرژیالکتریکیازطریق
صفحات خورشیدی در مقیاس تجاری ساخته شد .به
گزارش ، zoomitدر لبههای این پنجرهها از سلولهای
خورشیدی استفاد هشدهکهدرزاوی هخاصیقرارگرفتهاند؛
اینویژگیبهسلولهاامکانمیدهدازنورخورشیدعبوری
ازپنجرهبرایتولیدانرژیالکتریکیاستفادهکنند .استفاده
از نمای خارجی ساختمان بهطور قابلتوجهی به تولید
انـــرژی مستقل در ساختمان کمک خــواهــد کــرد.ایــن
پنجرهها میتوانند بین  ۸تا  ۱۰وات انرژی تولید کنند.

پنجرهها به کاربر امکان میدهندبا انــرژی بهدستآمده
از هر مترمربع ،یک گوشی را  2بــار در روز شــارژ کند.

ساخت روبات انعطاف پذیر  ۷۲متری برای عملیات نجات

روباتی که طرحهای رایانه ای را روی کاغذ میکشد

محققان با الهام از فرایند رشد گیاهان روباتی ۷۲
متری ساخته اند که می تواند به فضاهای تنگ بخزد .آن
ها قصد دارند از این روبات در عملیات نجات استفاده
کنند.
بهگزارش مهر ،اینروباتشبیهمارمیتواندباسرعت۳۲
کیلومتربرساعتدورخودبپیچدوبازشود.اینروباتاز3
کیسههواساختهشدهکههنگامپرشدن بهحرکتروبات
در جهات مختلف کمک می کنند .محققان حرکات هر

بازوی روباتیک  Line-usکه بهصورت بیسیم به رایانه
یا گوشی وصل میشود ،میتواند هر طرح دیجیتال در
م روی کاغذ رسم کند.بازوی
رایانه و تبلت را با مداد یا قل 
قابل حمل الیــن آس ( )Line-usتوسط یک برنامه
کنترل میشودکه حرکت دست انسان را شبیهسازی
میکند.به گزارش ، zoomitاین روبات هر خط را دقیقا
به همان ترتیب و دقت و حتی با حفظ سبک طراح روی
کاغذ پیاد هسازی می کند.نقاشیهاقابلیت ذخیره و

کیسههواراکنترلمیکنند.

اپل آیفون  ۹را با باتری متفاوت عرضه می کند

روبات های شارژر ساخته می شوند

تازه های فناوری

چراغ ال ای دی روشن می شود.در انگشتر 2میکروفون
وجود دارد تا فرد بتواند با مخاطب خود صحبت کند.

...

کوتاهازجهانعلم

فارس-سیستمایمنیگاوهامجموعهایآنتیبادیراتولید
میکند که توانایی نابودی بیش از  95درصد انواع ویروس
ایدز را دارد.معده گاو حاوی  20گالن میکروب گوارشی
است؛ سیستم ایمنی گاو باید همه این میکروارگانیسمها
را کنترل کند؛ آنتیبادیهای طوالنی مدت گاوها به طور
بالقوه میتوانند به شیارها ،شکافها یا مناطقی متصل
شوند که ممکن است آنتیبادی معمولی از انسان یا موش
نتواند به آن متصل شود.

فروش کیف خاک ماه به قیمت بیش از 1/5
میلیون دالر
خبرآنالین -کیفیکهنیلآرمسترانگ،فضانوردآمریکایی
هنگام سفر به ماه برای جمع آوری اولین نمونههای خاک
و سنگ سطح ماه از آن استفاده کرده بود ،در نیویورک یک
میلیون و 800هزار دالر به فروش رفت.این کیف در چهل
و هشتمین سالگرد فرود آپولو  ۱۱بر سطح ماه به حراج
گذاشته شد .این کیف طوری طراحی شده بود که مانع
آلوده شدن نمونههای برداشته شده از سطح ماه میشد.

تغییرات بی سابقه هوم پیج گوگل

ارسال بهعنوان پیام یا اشتراکگذاری رادارند.

خبرآنالین  -گوگل قصد داردتغییرات بنیادین در هوم
پیج خود ایجادکندکه از سال  1996بی سابقه توصیف
شده است .براین اساس هوم پیج از یک کاربر به کاربر بعدی
تغییر چهره می دهد.فیدهای تعریف شده در هوم پیج هر
کاربر بر اساس اطالعات شخصی کاربر تعیین می شود که
نمونه ای از آن روی گوشی های نکسوس و پیکسل دیده
می شود و قرار است جنبه همگانی پیدا کند و نسخه های
دسکتاپ را نیز در بر گیرد.
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