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کوتاهازجهانعلم
افزایش 250درصدیایمیلهایمخرب
ایتنا – گزارشهای اخیر متخصصان امنیتی حاکی از این
است که ایمیلهای مخرب بهشدت در طول چند ماه اخیر
اوج گرفتهاند و به یک خطر بسیار جدی تبدیل شدهاند.آمار
ایمیلهایمخربدرطولسهماههدومسالجاریمیالدی
 ۲۵۰درصدافزایشیافتهاست .کارشناسانمعتقدندیکی
از دالیل اصلی اوجگیری این موضوع به اطالعات لو رفته از
طرفسازمانهایدولتیازجملهآمریکامربوطاست.

تولیدرود همصنوعی
ایسنا-محققان 350لول هرودهپرفیوژشدهرادرعرضچند
روزتولیدکردند.لولههایرودهای،ساختاراولیهرودهراتکثیرو
به بررسی نحوه تاثیر داروها و سایر ترکیبات روی آن کمک
میکنند .بدیهی است اگر ترکیبات شیمیایی به این لولهها
که ازسلولهای بنیادی ساخته شدهاند،آسیب برسانند،
احتماال در روده انسان نیز همین کار را انجام میدهند.

اندروید Oامروزباناماحتمالی Oreoمعرفی
میشود
گوگل ،بهصورت رسمی تأیید کرد که اندروید  Oرا ۳۰
مــرداد ،همزمان با خورشیدگرفتگی معرفی میکند .به
گزارش ، zoomitبا وجود اعالم زمان معرفی نام اندروید
،Oپیشبینیهاهمچنانبراینامنهایینسخهجدیداندروید
که با نام اندروید 8.0نیز شناخته میشود؛ ادامه دارد .البته
وبسایت  Android Policeمدعی است که گوگل نام
نسخهجدیداندرویدرابهاشتباهفاشکردهاست.ناماندروید
بیسکویت کرمدار  Android Oreo /یا اندروید اوریو روی
ویدئویرسمیگوگلپالسمنتشرشدهاست.

مدرآزمایشگاهبرایدرمان
تولیداسپر 
ناباروری
ایسنا-دانشمندانانگلیسیموفقبهتولیدسلولهایاسپرم
درآزمایشگاه شدند و این موفقیت امیدی مهم برای درمان
عاملشایعناباروریمردانخواهدبود.ازهر 500مرد،یک
نفر دارای یک کروموزوم اضافی   Xیا   Yاست و این امر تولید
اسپرمتوسطآنهارامختلمیکند.

مبارزهباسرطانخونباتزریقدوزباالی
ویتامینC
ایرنا -دوز باالی ویتامین  Cاحتماال می تواند درمانی بی
خطربرایلوسمییاسرطانخونباشد.بااینحالمحققان
هشدار دادند که دریافت مقادیر الزم این ویتامین از طریق
مصرفمیوهممکننیستوچنینمقادیریرابایدبهصورت
تزریق داخل وریدی دریافت کرد.ویتامین  Cعملکرد آنزیم
 TE2رادرموشهایفاقداینآنزیمفعالکرد.برخیاشکال
لوسمیشاملتغییراتژنتیکیدراینآنزیممیشودکهسلول
هایبنیادیمعیوبراازمرگطبیعیبازمیدارد.

برگزیدگان اولین دوره جایزه" زنان درعلم" تقدیر شدند
برگزیدگان اولین دوره جایزه زنــان درعلم در رشته
ه ــای مختلف مــعــرفــی شــدنــد.بــه گــــزارش ایــرنــا ،در
مــراســم معرفی و تقدیر از بــرگــزیــدگــان اولــیــن دوره
جایزه زنــان درعلم  ،وزیــر علوم ،ابتکار مشاور رئیس
جمهوری در ام ــور خــانــواده و نصیری قــیــداری دبیر
کمیته مــلــی یــونــســکــو در ایـــــران حــضــور داشــتــنــد.
ایــن جایزه در گــروه هــای مختلف علوم انسانی ،هنر،

کشاورزی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی با هدف شناسایی
و معرفی اعضای هیئت علمی برگزیده ،تولیدکنندگان
دانش واقعی ،همچنین ارائه فرصت های ارتقای بیشتری
برای آن ها به همت دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و
خانوادهبهافرادیتعلقگرفتکهدرزمینهعلمی،پیشنهاد
طرح های پژوهشی برتر ،شرکت در کنفرانس ها ،نوشتن
مقاالت و کتاب فعالیت دارند.همچنین زنانی که در

حوزه فناوری ،ابداع ،شرکت های دانش بنیان ،کرسی
های نظریه پردازی و پتنت فعال هستند .همچنین جایزه
بخش جوان در تمام گروه های مورد بررسی ،به نام مریم
میرزاخانی نام گذاری شده بود.در این مراسم جایزه زنان
درعلمبه ۱۶زنفعالدررشتههایمختلفاعطاشد .وزیر
علوم در این مراسم گفت :جایزه ملی مریم میرزاخانی در
علوم پایه به دانشگاهیان برتر این حوزه اعطا می شود.وی
هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی محققان زن برتر
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تکریم آنان اعالم کرد و
افزود :بر این اساس پیشنهاد میشود این جایزه در یک روز

ی می تواند میکروبهای موبایل را از بین ببرد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران ؛ به دلیل استفاده
دستگاهی ساخت ه شده که عالوه بر شارژ گوش 
از موبایل درهرمکانی ،این ابزار به یکی از آلوده ترین دستگاهها تبدیل شده تا جایی که میزان آلودگی آن را برابر با سنگ توالت می دانند!اکنون
دستگاهیساختهشدهکهدارایاشعه UVاستوبامخزنمخصوصشارژعالوهبرشارژگوشی،میکروبهاراتا 99.99درصدازبینمیبرد.

ثابت به صورت ساالنه برگزار شود.وی به حضور چشمگیر
زنان در آموزش عالی اشاره کرد و گفت ۶۰:درصد ورودی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را دختران تشکیل می
دهند و  ۵۰درصد ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی
نیز دختران هستند.فرهادی با اشاره به این که  ۱۷درصد
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
را زنــان تشکیل می دهند ،تاکید کــرد :تحقیقی که در
سالهای  ۱۳۸۰ ،۱۳۷۰و  ۱۳۹۰انجام شده؛ نشان
شبسیار
می دهد جهش دختران و زنان در حوزه علوم و دان 
چشمگیراست.

چراحجماینترنتشما زودتماممیشود؟
بــســیــاری از کــاربــران از کــاهــش ناگهانی
حجم ترافیک و یا تمام شدن آن گله دارنــد.
اگر احساس می کنید حجم ترافیک ماهانه
اینترنتشمابسیارزودترازحدانتظارتماممی
شود،بهتراستبهنکاتزیرتوجهکنید.
 -۱آپدیت خودکار سیستم عامل رایانه
یا گوشی:آپدیت خودکار سیستم عامل در
ویندوز های جدید نظیر ویندوز  ۱۰بسیار
آزار دهنده است و باعث کند شدن سرعت و
پایانیافتنحجماینترنتمیشود.بهگزارش
باشگاهخبرنگاران؛درصورتیکهحجممصرف
دیتایشماناگهانیافزایشیافته؛بخشآپدیت
سیستم عامل گوشی و سرویس های مربوط
بهآنمانند GoogleServicesراچککنید.
 -۲بازی های آنالین:بازی های آنالین نظیر
کلش آف کلنز،با توجه به روند طوالنی بازی و
مدت زمان اتصال به اینترنت،دیتای زیادی را
مصرفمیکنندواگرترافیکماهیانهاینترنت
شما محدود و کم است ،حتما به صورت زمان
بندیشدهبازیهاراانجامدهید.
 -۳آپدیت خودکار و پنهانی نرم افزار های
رایانهواپهایگوشی:مورددیگریکهشبیه
آپدیت سیستم عامل و دشمن حجم اینترنت

شماست  ،آپدیت های پنهانی نرم افزارهای
سیستم عامل های رایانه و گوشی است که
اغلببهصورتپیشفرضوبدوناطالعکاربر
انجام می شود.گزینه آپدیت خودکار نرم افزار
هاراغیرفعالکنید.
 -۴دانلود خودکار مدیا توسط اپ های
چت:اپ های چت نظیر تلگرام  ،واتس اپ ،
الینو،...برخیمدیاهاییراکهتوسطکاربران
دیگر برای شما ارسال می شود،نظیر عکس
 ،آهنگ و دیگر فایل ها را خودکار دانلود می
کنند .حجم موارد دانلود شده برخی اوقات به
چندینگیگمیرسدومیتواندسریعترافیک
ماهیانه شما را تمام کند.دربیشترنسخه های
جدیدایننرمافزارهامانندنسخهجدیدتلگرام
قابلیت غیر فعال کردن دانلود خودکار وجود
دارد.
 -۵پخش خودکار موزیک و ویدئو در شبکه
های اجتماعی:پخشخودکارویدئودرشبکه
هــای اجتماعی نظیر فیس بــوک و دانلود
خودکارویدئودرشبکههایینظیراینستاگرام
راحتما غیرفعال کنید تا در حجم مصرفی
اینترنتصرفهجوییشود.
 -۶آپلود فایل و درایو های ابری:در بعضی

سرویس دهندگان اینترنت ( )ISPمیزان آپلود
دیتای شما در اینترنت هم به عنوان ترافیک
ماهیانهدرنظرگرفتهمیشود،پسقبلازآپلود
فایل،این مورد را برای  ISPخود بررسی کنید
چراکه آپلود فایل در برخی رایگان و در برخی
دیگر جزو ترافیک ماهیانه محسوب می شود.
همچنین اگر از نرم افزاردرایو های ابری نظیر
دراپ باکس و وان درایو روی سیستم استفاده
میکنید،آپلودفایلهارازمانبندیوازحالت
خودکار خارج کنید تا میزان مصرف دیتای
ارسالیوسرعتاینترنتراکنترلکنید.
 -۷آپدیت خودکار آنتی ویروس ها:هر چند
وقتتغییراتاساسیدرهستهودیتابیسنرم
افزارهایآنتیویروسانجاممیشودکه برای
آپدیتآنبهنسخههایباالترنیازبهدانلودفایل
های با حجم باالست  ،اگر حجم اینترنت شما
محدود است ،آپدیت دستی آنتی ویروس ها
را فعال یا از آنتی ویروس های سبک،رایگان و
آنالیناستفادهکنید.
 -8چت تصویری و تماس آنالین صوتی:اگر
از چت های ویدئویی با نرم افزارهایی نظیر
اسکایپ،ایموو...یاتماسهایصوتیاستفاده
میکنید،بایدبدانیدکهحجمدیتایردوبدل

شدهاینبرنامههازیاداستواگرچندساعتاز
آنهامداوماستفادهکنید؛حجماینترنتشما
راکاهشمیدهند.
 -9استفاده از اینترنت توسط دیگران:اگر
تمام موارد فوق را بررسی کردیدو مشکل حل
نشد ،شبکه اینترنت خود را بررسی کنید و در
صورتیکهازمودموایفایاستفادهمیکنید؛
رمزآنراتغییردهیدومواردامنیتیمودممانند
مکفیلترینگو...رافعالکنید.
 -10ویروس  ،تروجان و پاپ آپ ها :برخی
ویروس ها ،خود را آپدیت و اطالعات شخص
رامخفیانه به سرورها و ...ارسال می کنند و
باعث کندی سرعت اینترنت و مصرف حجم
نت می شوند.سیستم خود را همواره با آنتی
ویروسهایمعتبراسکنکنید.

-11سایتهاییکهدیتایزیادیدرصفحه
بارگذاریمیکنند:اگرمداومبهبرخیسایت
های دارای دیتا های با حجم باالمانندسایت
های دانلود عکس ،نقشه های گوگل  ،سایت
های دانلود موزیک سر می زنید  ،در بخش
تنظیماتمرورگریاازطریقافزونههایموجود
از دانلود خودکارعکس  ،موزیک و ویدئوها
جلوگیریکنید.
-12مشکالتواشتباهاتسرویسدهنده
اینترنت شما:در صورتی که با وجود بررسی و
رعایتمواردباال،بازهمزودترازانتظارترافیک
ماهیانه اینترنت شما تمام می شود،موضوع
را با بخش پشتیبانی شرکت سرویس دهنده
اینترنتخوددرمیانبگذاریدتامصرفدیتای
شمابررسیشود.
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اخبارکوتاهداخلی
ایران با ساخت دستگاه تشخیص
تروماانحصارآمریکا را شکست
خبرگزاری صدا وسیما-میثم قربانی با ساخت دستگاه
تشخیصتروماانحصارساختایندستگاهراازدستآمریکا
خارج کرد.این دانشجوی دکترای علوم اعصاب دستگاه
تشخیص تروما را در 35ماه ساخته است.این دستگاه برای
متخصصان علوم اعصاب و محققانی که در زمینه ضایعات
مغزیونخاعیپژوهش میکنند،کاربرددارد.مخترعجوان
گیالنی با بیان این که دانش فنی ساخت دستگاه تشخیص
ترومادرانحصارآمریکاست،افزود:اکنونتوانستیمبهدانش
فنی ساخت این دستگاه دست پیدا کنیم.وی با اشاره به این
کهبرایساختدستگاه 60میلیونتومانهزینهشده،اعالم
کرد :قیمتمشابهخارجیایندستگاه 35هزاردالراست.
تروما( )Traumaبههرگونهضربه،جراحت،شوکیاآسیب
واردشدهبهبدنگفتهمیشود.

ساخت دستگاه هشدار دهنده انتشار
تشعشعات خطرناک
مهر-پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
موفق به ساخت دستگاه هشدار دهنده انتشار پرتوهای
خطرناک ایکس و گاما شده اند.استفاده از تجهیزات تولید
تابشهای ایکس و گاما و کاربرد آنها در مراکز تشخیصی
و درمانی گسترش یافته است .به منظور استفاده ایمن از
این پرتوهای خطرناک ،ضرورت دارد دوز تجویزی توسط
پزشک با دوز جذبی توسط بیمار با کمترین خطا و باالترین
صحت و دقت همراه باشد.همچنین پایش محیطی این
پرتوها در بیمارستانها و مراکز پزشکی هستهای از لحاظ
حفاظت در برابر اشعه از اهمیت برخوردار است.

اعزام کاروان روباتیک ایران به مسابقات
جهانی تایوان
ایسنا-تیمهای روباتیک جمهوری اسالمی ایران جهت
شرکت در مسابقات جهانی روباتیک فیرا (فدراسیون
بینالمللی روبات-فوتبال)  2017عازم تایوان شدند.

تولید باتری انعطاف پذیر

پایههای انعطافپذیر در نقش صندلی

تردمیل مخصوص بیماران نخاعی ساخته شد

محققان چینی موفق به تولید 2باتری انعطافپذیر و نازک شدهاند که برای
استفادهدردستگاههایپوشیدنیوایمپلنتهایپزشکیمناسبهستند.دراین
باتری ،به جای استفاده از الکترولیتهای رایج ،از مایعات سازگار با محیط بر پایه
ُسدیماستفادهشدهکهمتشکلازمحلولشوریامحیطکشتسلولیهستندواز
آمینواسیدها،نمکوویتامینهاساختهشدهاند.هردوباتریعملکردفوقالعادهای
دارندوازنظرانرژیذخیرهشدهوتوانتولیدی،عملکردبسیاربهتریدارند.

محققان موفق به ساخت پایههایی شدند که با پیچیدن دور پا ،نقش صندلی را ایفا
میکنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ یک شرکت ژاپنی به نام نیتو ،پایههای
انعطا فپذیری طراحی کــرده که با پیچیدن دور پاها ،در مواقع لــزوم عملکردی
شبیه صندلی دارند.این پایهها به فرد امکان میدهد در صورت خستگی با خم کردن
زانو روی پاها یا به عبارت بهتر روی پایه ها بنشیند .این وسیله برای متخصصان از
جمله پزشکان طراحی شده که مجبورند ساعات طوالنی بایستند.

مهر-محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی
تردمیل بیماران نخاعی با قابلیت تعلیق وزن آنان شدند که
به واسطه آن تمرین گام برداری معلوالن انجام می شود.
این تردمیل می تواند تا وزن  ۱۳۵کیلوگرم معلوالن را
تعلیق کند.این دستگاه ازفناوری باالیی برخورداراست و
در دنیا آلمان و سوئیس سازنده سیستم تعلیق وزن بیماران
نخاعی هستند.
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