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چین برای رفتن به مریخ موتور بدون
سوخت ساخت

...

کوتاه از جهان علم
اسپانیایی ها فیس بوک را  1.2میلیون یورو
جریمه کردند
مهر -یک نهاد نظارتی در اسپانیا فیس بوک را به علت
جمع آوری اطالعات شخصی کاربران خود  1.2میلیون
یورو جریمه کرده است .فیس بوک از این اطالعات برای
شناسایی دقیق تر ویژگی های افــراد و ارســال تبلیغات
هدفمند برای کاربران خود استفاده می کرد.

تلویزیون لیزری با نمایشگر  ۱۰۰اینچی
رونمایی شد
مـــهـــر -شــــرکــــت ه ــای ــس ــن ــس از ن ــس ــخ ــه اصــــاح
شــده  Laser TVخود رونمایی کرده است .این دستگاه
با قیمت  ۱۰هزار دالر عرضه می شود .به هرحال 100L8
 D Laser TVجدید شبیه یک پروژکتور با طیف انتشار
نور کوتاه است.
البته سیستم آن نیز پروژکتوری است اما این دستگاه
دارای تیونر تلویزیون و بلندگوهای داخلی است .بخش
اصلی این تلویزیون دستگاهی مجهز به لنزهای پرتاب فوق
العاده کوتاه است که زیر یک نمایشگر  ۱۰۰اینچی بدون
لبه بلک دیاموند قرار می گیرد .منبع نور لیزر دستگاه نیز
قابلیت کارکرد  ۲۰هزار ساعت را دارد.

مرسدس برقی با سرعت  ۳۴۹کیلومتر بر
ساعت
مهر -یک شرکت خــودروســازی از خودرویی رونمایی
کرده که حداکثر سرعت آن  ۳۴۹کیلومتر بر ساعت است.
همچنین طی  ۶ثانیه سرعت آن از صفر به  ۲۰۰کیلومتر
برساعت می رســد .همچنین خــودرو دارای یک موتور
گــازی  ۶سیلندر با گنجایش  1.6لیتری و چهار موتور
الکتریکی است.

اولین خودروی خودران جنرال موتورز
آماده تولید است
مهر -جنرال موتورز آماده عرضه اولین خودروی خودران
خود است که با خرید  ۵۸۱میلیون دالری شرکت کروز
اتومیشن به فناوری تولید آن دست یافته است.

فرجام خواهی گوگل از جریمه بی سابقه
اتحادیه اروپا
مهر -دوماه بعد از جریمه بی سابقه  2.9میلیاردی گوگل
توسط اتحادیه اروپــا به جرم انحصارطلبی تجاری ،این
شرکت به این حکم تقاضای فرجام خواهی کرده است.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپایی که مقر آن در لوکزامبورگ
واقع است ،قبل از صدور حکم یادشده به مدت چندین
سال موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
گوگل تــا بــه حــال بــرای جلوگیری از صــدور ایــن حکم
ممنوعیت تالشی صــورت نــداده بــود .مهم ترین عامل
صدور این حکم ممنوعیت سنگین بر ضد گوگل موسسه
البی  FairSearchاست که از جمله اعضای آن می توان به
سایت مقایسه قیمت انگلیسی  ،Foundemسایت خدمات
سفر آمریکایی  TripAdvisorو غیره اشاره کرد.

طراحی بات گفتوگو برای شکایت ۱۴۳
میلیون آمریکایی که اطالعاتشان لو رفته
فارس -در حالی که اهمال شرکت اکوئیفاکس موجب
افشای اطــاعــات خصوصی  ۱۴۳میلیون آمریکایی
(معادل  ۴۴درصد جمعیت این کشور) شده و شکایت از
آن ممکن است فرایندی زمان بر باشد ،روش جدیدی برای
این کار ابداع شده است.
کاربران آسیب دیده بدون نیاز به صرف هزینه برای گرفتن
وکیل می توانند از یک بات گفت و گو برای تعقیب قضایی
 Equifaxاستفاده کنند .این بات که از آدرس https://
donotpay-search-master.herokuapp.com
در دسترس است ،به افراد ساکن در ایاالت مختلف آمریکا
کمک می کند تا شکایتی مناسب علیه  Equifaxبرای
طرح در دادگاه تنظیم کنند .حتی افرادی که اطالعاتشان
به علت حفره امنیتی  Equifaxافشا نشده ،می توانند از
این ابزار شکایت برای درخواست خسارت از آن استفاده
کنند .حداقل مبلغ قابل تقاضا از این شرکت  2500دالر
و حداکثر مبلغ قابل تقاضا  25000دالر است.

تبدیل شیشه به آینه با استفاده از نانوذرات

...

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:

اخبار کوتاه داخلی

حواس انسان تا سال 2030در فضای مجازی
شبیه سازی می شود
حاجیان  -رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به
بروز و ظهور وب های مختلف در فضای مجازی گفت:
تغییرات رادیکالی در راه است به طوری که تا سال
 2020انسان ها  50درصد درگیر فضای مجازی و
 50درصد درگیر فضای واقعی خواهند بود و در سال
 2030حواس پنجگانه انسان در این فضا شبیه سازی
خواهد شد.
سیدمرتضی موسویان در همایش فعاالن سواد فضای
مجازی سراسرکشور همچنین با اشاره به  2میلیارد
و  55میلیون کاربر موبایلی در جهان و رشد ساالنه
 10درصدی این کاربران گفت :این درحالی است
که رشد کاربران در شبکههای اجتماعی هم اکنون
 21درصد است به طوری که آمار کاربران یوتیوب
به یک میلیارد نفر رسیده و هر دقیقه  300ویدئو در
این شبکه مبادله میشود .هر روز پنج میلیارد ویدئو
در یوتیوب بارگذاری شده که معادل  115میلیارد
ساعت تماشای تلویزیون سنتی است.
وی با بیان این که 52درصد از بازیکنان بازیهای
آنالین در جهان زن و  48درصد مرد هستند ،گفت:
 58درصد بازیکنان بیش از  40سال سن دارند که
درآمدهایشان باالست.
به گفته موسویان ویکیپدیا پنجمین سایت پر بازدید
جهان است که  28میلیارد بازدید در ژانویه 2016
داشته است و ویراستار آن به 73هزار نفر افزایش یافته
است  .هم چنین  40میلیون مقاله در ویکیپدیا قابل
دسترسی است به عالوه تعداد کاربران فیسبوک به
دومیلیارد نفر رسیده و یک میلیارد و  400میلیون
نفر کاربر روزانه دارد که  26درصد آن از آمریکا است.
وی بــا بــیــان ایـــن کــه هــم ایــنــک تــعــداد کــاربــران
اینستاگرام بــه  400میلیون نفر رســیــده اســت،

خاطرنشان کرد :همه کاربران جهان به طور متوسط
یک ساعت و  49دقیقه زمان در شبکههای اجتماعی
صرف میکنند 10 .و نیم میلیارد دقیقه زمان صرف
شده روزانه کاربران در فیسبوک و  50دقیقه زمان
صرف شده برای هر کاربر است و  15.8درصد کل
زمان صرف شده کاربران در فیسبوک است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
وزارت ارشاد با اشاره به بروز و ظهور وب های مختلف
و تغییرات رادیکالی درفضای مجازی گفت :براساس
پیش بینی ها تا سال  2020انسان ها  50درصد
درگیر فضای مجازی و  50درصد درگیر فضای واقعی
خواهند بود و در سال 2030حواس پنجگانه انسان
درفضای مجازی شبیه سازی خواهد شد .
موسویان با اشاره به اجرای طرح شامد یا شناسنامه
الکترونیکی محتوای دیجیتال به منظور ساماندهی
سایت ها و کانال های تلگرامی از قابلیت استعالم 49
هزار وب سایت دارای لوگو و  53هزار نرم افزار خبر
داد .او تاکید کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
بحث سلبی ندارد بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت ها و
مقدمات فضای ایمن ،سالم و مفید است.
در این مراسم همچنین مرکز رسانه های دیجیتال و
انجمنبینالمللیمدیریتدانشتفاهمنامههمکاری
امضا کردند.

بزرگ ترین موشک انگلیسی با یک عروسک
به آسمان رفت
مهر -بــزرگ ترین موشک انگلیسی دیــروز به آسمان
فرستاده شد .سوخت این موشک از تایرهای بازیافتی
تامین شــده بـــود .مـــوشـــک Skybolt2کـــه بــه شرکت
«  »Starchaser Industriesتعلق دارد ،از پارک ملی
نورثامبرلند در انگلیس به فضا پرتاب شد .هدف از ارسال
این موشک بررسی ایده سفرهای توریستی به فضا است.
تنها سرنشین این موشک یک عروسک بود.

مهر -چین ادعا می کند نمونه عملیاتی از «موتور غیر ممکن بدون سوخت» را ساخته است .اگر این طرح اولیه جالب به طور واقعی ساخته شود ،می
تواند طی  ۱۰هفته انسان را به مریخ برساند .موتوری که  EmDriveنامیده می شود بی نیاز از سوخت نیروی پیشرانه را تولید می کند و برای این کار
در یک محفظه بسته و به وسیله انرژی خورشیدی به امواج میکرو ویو جهش هایی وارد می کند.

برنامه ده ساله علوم و فناوری جهان اسالم
تصویب شد

با بهره برداری از پروژه «سسنا »172

ایران به جمع  6کشور صاحب فناوری
شبیه ساز پرواز پیوست
زهرا حاجیان  -نخستین شبیه ساز پرواز «سسنا  »172در
کشور که توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس طراحی
وساخته شده است ،روز گذشته با حضور معاون وزیر علوم،
تحقیقاتوفناوریرونماییوبهبهرهبرداریرسید.باساخت
ایــن دستگاه ایــران به جمع شش کشور صاحب فناوری
شبیهساز پرواز پیوست.محمد رستمی از محققان این طرح
بااشارهبهعملکرددستگاهشبیهسازپروازسسنا 172گفت:
هواپیماهای سسنا  172از جنس هواپیماهای کوچک
آموزشی هستند که فناوری ساخت این دستگاه تا کنون در
اختیار کشورهایی مانند هلند ،فرانسه ،ژاپن ،آمریکا و آلمان
بوده است و ایران با ساخت و بومی سازی این دستگاه اکنون
ششمین کشورصاحب اینفناوریبهشمارمیرود.رستمی
با اشاره به بروز برخی از سوانح هوایی ناشی از نبود این شبیه
ساز خاطرنشان کرد :تا قبل از ساخت این دستگاه نرمافزار
سامانه این دستگاه در کشور وجود داشت ،ولی برای تامین
سخت افزار آن ناچار به واردات بودیم؛ اما با تعریف یک پروژه
تحقیقاتی در دانشگاه تربیت پس از دو سال موفق به طراحی
و ساخت ابزار دقیق پرواز شدیم که دستیابی به این فناوری
هزینههای این بخش را تا دوســوم کاهش می دهد .دکتر

وحیداحمدی؛معاونپژوهشیوزارتعلوم نیزدراینمراسم
با بیان این که شبیه سازها از اساسی ترین دستگاه های مورد
استفادهدردنیابرایآموزشهایپروازیاست،گفت:دستگاه
شبیهساز پرواز ،کابینی است که تمامی آالت دقیق پروازی
به صورت سختافزاری در آن طراحی شده و امکان آموزش
تمامی موارد همچون آتش گرفتن موتور و شرایط اضطراری
را برای دانشجویان خلبانی فراهم کرده است و ما در کشور به
این گونه شبیه سازها برای آموزش های پروازی نیاز اساسی
داشتیم که برای اولین بار در کشورمان طراحی و ساخته شد
و انتظار داریم این پروژ ه ها در دیگر دانشگا ه های کشور نیز
در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه انجام شود.وی
ادامه داد :هم اکنون کشورهای اروپایی و ژاپن این تکنولوژی
را در اختیار دارند و این مدل برای اولین بار در کشور توسط
محققاندانشگاهتربیتمدرسساختهشدهاست.احمدیبا
بیان این که پروژ ه های تحقیقاتی باید به سمت تجاری سازی
سوق پیدا کند ،گفت :متاسفانه هنوز در این زمینه و انجام
پروژه های صنعتی در حد انتظار ورود نکرده ایم که امیدواریم
با تعامل بیشتر دانشگاه وصنعت و اخــذ استانداردهای
بین المللی در ایــن حـــوزه وضعیت بهتری پیداکنیم.

تازه های فناوری
روبات کپسولی جان انسان ها را نجات می دهد

این ژاکت با دما تغییر رنگ می دهد

با این هدفون با خیال راحت بخوابید!

مهر -محققان دانشگاه ام آی تی موفق
به طراحی روبات کوچکی در ابعاد یک
کپسول شده اند که پس از خورده شدن
وورودبهدرونبدنبازشدهوجانانسان
را نجات می دهد .روبات یادشده از نظر
ساختاری بر مبنای اصــول اوریگامی
طراحی شــده و مهم ترین کارکرد آن
شناسایی اشیای خطرناک بلعیده شده توسط انسان ها مانند سکه
یا باتری های کوچک ساعت ،دربرگیری آن ها و خارج کردن آن ها از
بدن است .حرکت روبات یادشده در محیط اطراف با استفاده از نیروی
محرکهمایعاتدرجریاندرشکمانسانوهمینطورتواناییآندرتقلید
ازحرکاتکرمهاصورتمیگیرد.

مهر -یک شرکت آمریکایی ژاکتی تولید
کرده که همراه تغییر دما رنگ آن تغییر
می کند.
شرکت استون آیسلند در آمریکا همیشه
در پی ترکیب مد و فناوری بوده است.
اکنون این شرکت ژاکتی تولید کرده
که با توجه به دما تغییر رنگ می دهد.
این لباس  Ice Knitنامیده می شود .الیه خارجی لباس از نوعی نخ
حساس به گرما و الیه داخلی آن از پشم خالص تولید شده تا کاربر خود
را گرم نگه دارد.
این ژاکت در سه مدل «زرد تا نارنجی» و «سبز زمردی تا سبز ارتشی» و
«عاجی رنگ تا طوسی» عرضه می شود.

میزان -چشم بند مجهز بــه هــدفــون که
نه تنها از ورود نور محافظت میکند بلکه
امکان گوش دادن به موسیقی را نیز فراهم
میکند وارد بازار شد .این چشم بند مجهز
به هدفون بهطور کامل دور تا دور سر شما را
میپوشاند تا از این طریق چشم و گوش شما
را از نور و صد اهای اطراف محافظت کند.
هدفون بهکار رفته در این چشم بند هم بهوسیله یک الیه فوم انعطافپذیر
پوشانده شده است و در طول شب بههیچ وجه به گوشها آسیب نخواهد
رساند .این هدفون قادر است تقریبا به تمامی وسایل الکترونیکی کاربران
از جمله اسمارتفونها متصل شود تا کاربر بتواند موزیک مورد عالقهاش
را بدون دردسر پخش کند.

رصد نوع دیگری ابرنواختر توسط اخترشناسان
پایان عمر یک ستاره به تولد یک ابرنواختر ختم میشود؛
انفجار عظیمی که با افزایش حجم باورنکردنی خود ،ابر
گداختهایبهوجودمیآورد.اکنوناخترشناسانمیگویند
که موفق به رصد نوع دیگری از ابرنواخترها شدهاند.به
گزارش زومیت ،ابرنواخترهای نــوع ،Iaیکی از مهمترین
ابزارهای اخترشناسی هستند .این رویدادهای درخشان
لاعتمادی
امازودگذر،یکیازتنهاروشهایاستانداردقاب 
هستند که به محققان امکان اندازهگیری دقیق فاصله و
همچنین سرعت انبساط جهان را میدهند؛ اما از آن جایی
لپیشبینیهستند،
کهابرنواخترهابسیارزودگذروغیرقاب 
ثبت این رویدادهای نجومی در مراحل ابتدایی وقوع بسیار
دشــوار است .اخترشناسان دانشگاه آریزونا ،ماه مارس،
موفق به کشف یک ابرنواختر یک روزه شدند.پایان عمر یک
ستاره به تولد یک ابرنواختر ختم میشود؛ انفجار عظیمی
کهباافزایشحجمباورنکردنیخود،ابرگداختهایبهوجود
میآورد .هرگاه واکنشهای هستهای هست ه ستاره متوقف
شود،ستارهبهمرحل همرگواردوساختارشناپایدارمیشود

و با سوزاندن سوختش ،به یک ابرغول یا ستارهای پرحجم
تکامل مییابد ،سپس در انفجاری بزرگ به نام ابرنواختر
فوران میکند.این ابرنواختر که SN 2017cbvنامگذاری
شدهاست،توسط دیویدسند ،استاددانشگاهآریزوناکشف
شد .این ابرنواختر در کهکشانی به نام  NGC 5643واقع
است که  ۵۵میلیون سال نوری از ما فاصله دارد که آن را به
یکی از نزدیکترین رویدادهای اخیر ابرنواختری تبدیل
میکند.دیویدسند میگوید:این(ابرنواختر)یکیازاولین
تالشها در خالل یک روز و یا حتی در طی ساعتها از زمان
وقــوع انفجار ستارهای بود.به این ترتیب ،اخترشناسان
توانستند بالفاصله شبکهای از تلسکوپها را به سمت این
پدیدهنجومیفوقالعادهدرخشانبچرخانندوبراینخستین
بار موفق به مشاهده چنین رویدادی شوند .اخترشناسان
این اطالعات را در قالب یک نقطه آبی یا منحنی کوتاه و
بلند نور ابرنواختری ثبت کردند که میزان روشنایی این
رویدادرادرطولزماناندازهگیریمیکرد.بهطورمعمول،
ابرنواخترها بهسرعت درخشان میشوند و سپس در عرض

چند هفته ناپدید میشوند .نقطه منحنی نوری ابرنواختر
 SN 2017cbvکه در طی چند روز اول مشاهده رخ داد ،اگر
تنهاطیچندروزبعدازرویدادکشفمیشد،کامالازدست
رفته بود .سند میگوید این نقطه بهاحتمال زیاد از برخورد
انفجارییک ستار ههمراه پدیدآمدهاست .بهگفتهمحققان،
با توجه به بقایای ستار ه کوتوله سفید ،این رویداد از نوع یک
ابرنواخترنوع Iaبودهاست.اینبقایازمانیبهوجودمیآیند
کهیکستارهبهپایانعمرخودمیرسد.امااینکوتولههای
سفیدبیدرنگمنفجرنمیشوندبلکهوقتیبهجرمیبیش
از 1.4برابرجرمخورشیدبرسند،منفجرمیشوند.اگراین
اتفاق بیفتد ،یک ستاره کوتوله سفید بهصورت ابرنواختر
نوع  Iaمنفجر میشود .هماکنون دو فرضیه در مورد علت
ابرنواخترهای نوع  Iaوجود دارد :دو ستاره کوتوله سفید
در یک سیستم ستارهای دوتایی در حالتی مارپیچی به
هم نزدیک میشوند و پس از برخورد ،منفجر میشوند.
فرضی هدوممیگویددرسیستمستارهایدوتاییحاوییک
کوتول هسفیدویکستار هعادی،موادستار ههمجوارتوسط
کوتول ه سفید جذب و پس از حجیم شدن این ستاره ،منفجر
میشوند.سندمیگوید:درموردابرنواختر،SN2017cbv
نقطهآبیدرمنحنینورمیتواندبهعلتموادناشیازانفجار

کوتوله سفید باشد که به ستار ه همجوار خود برخورد کرده
است.تصورمیکنیماتفاقیکهدراینرویدادرخدادهاست،
همان فرضیه دوم (برخورد کوتوله سفید و ستار ه همجوار)
باشد.بر اساس اطالعات محققان ،تخمین زده میشود که
ستارههمجوارشعاعی ۲۰برابرخورشیدداشتهاست.ستاره
کوتول هسفیدهمباکشیدنموادازجوستارههمجوارخودبه
حدود 1.4جرمخورشیدرسیدهومنفجرشدهاست.زمانی
کهموجشوکانفجاربهستارههمجواررسیدهاست،موجب
ایجاد موادی شده که به مشاهده درخشش نور درخشان
منتهی شدهاند .اخترشناسان میگویند این شوک حاصل
از ابرنواخترنمیتواندناشیازانفجاردوستار هکوتولهسفید
بودهباشد.گریفینحسینزاده ،یکیازمحققاناینمطالعه
ازدانشگاهکالیفرنیا،سانتاباربارامیگوید :ماازسال۲۰۱۰
که پیشبینی شده بود ،به دنبال اثر یک ابرنواختر روی یک
ستار ه همجوار بودیم.با این وجود ،مشاهده این اثر ،فرضیه
دیگر در مورد ابرنواخترهای نوع  Iaرا رد نمیکند .در واقع
هردوفراینداحتماالرخمیدهند؛امامشخصنیستکدام
یک از این دو فراوانترند .محققان با استفاده از شبکهای از
 ۱۸تلسکوپ روباتیک رصدخانه الس کامبرس در گولتا
کالیفرنیا،قادربهثبتاینابرنواخترشدند.

مهر -در اولین اجالس علوم و فناوری سران کشورهای
عضو سازمان همکار ی اسالمی در قزاقستان ،برنامه
عــلــوم و فــنــاوری  ۱۰ســالــه ( )۲۰۱۶-۲۰۲۶جهان
اسالم ( )OICبه تصویب رسید .در این اجالس که با حضور
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهوری کشورمان برگزار شد ،سران و وزیران علوم بیش
از  ۲۵کشور اسالمی حضور داشتند.

رشد  ۴برابری سهم تولید علم کشورهای
اسالمی در دنیا
مهر -رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
گفت :کشورهای اسالمی در کمیت تولید علم رشد
هشت برابری داشته اند و سهم تولید علم آ نها در دنیا
چهار برابر رشد داشته است .دکتر محمد جواد دهقانی
در حاشیه اولین اجالس علم و فناوری سازمان همکاری
های اسالمی ،گزارش مقایسه ای از کمیت تولید علم در
سطح دنیا و کشورهای اسالمی ارائه کرد .وی گفت :نتایج
بررسی نشان می دهد که میزان رشد کشورهای اسالمی
در شانزده سال اخیر در مقایسه با دنیا بسیار قابل توجه
است .میزان رشد تولید علم دنیا در این شانزده سال برابر
با  ۷۷درصد بوده در حالی که این میزان برای کشورهای
اسالمی برابر با  ۶۶۶درصد بوده است و این به معنای آن
است که میزان رشد علم در کشورهای اسالمی بیش از
هشت برابر دنیاست.
رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCافزود:
همچنین سهم تولید علم کشورهای اسالمی در سال
 ۲۰۰۰برابر  1.8بود که در سال  ۲۰۱۶به  7.9رسیده و
در حقیقت سهم کشورهای اسالمی در طول این مدت به
بیش از  ۴برابر افزایش یافته است.

رشد  ۱۱۱درصدی در حمایت از پروژههای
تحقیقاتی
ایسنا -رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
با بیان اینکه تعداد پروژ ههای حمایت شده از سوی این
صندوق در سال ۱۳۹۴هزار و ۶۲۷طرح بود که این میزان
در سال  ۱۳۹۵با رشد  ۱۱۱درصدی به  ۳هزار و ۴۳۱
پروژه افزایش یافته است ،گفت :با حمایت صندوق تعداد
نمونه محصوالت ساخته شده از  ۳۱محصول در سال ۹۴
به  ۳۶محصول در سال  ۹۵افزایش یافته است.

نمره سواد دیجیتالی مردم ایران؛  ۱۲از
۱۰۰

خبرگزاری صدا و سیما -معاون مرکز فناوری اطالعات
و رسانههای دیجیتال گفت :با وجود اینکه ضریب نفوذ
اینترنت و گوشیهای هوشمند در ایران باالی  ۵۰درصد
اســت ،اما متأسفانه دانــش و ســواد دیجیتالی مــردم ۱۲
از  ۱۰۰است.حمید ضیائی پــرور در حاشیه همایش
فعاالن سواد فضای مجازی سراسر کشور افزود :مردم ما
دسترسیهایفراوانیبهابزاروفناوریهایدیجیتالیپیدا
کردند ،اما مهارتها و آگاهیهای الزم برای استفاده از این
ابزارها را به اندازه کافی ندارند ،بررسیهای مرکز فضای
مجازی نشان میدهد با وجود اینکه ضریب نفوذ اینترنت
و گوشیهای هوشمند در ایــران باالی  ۵۰درصد است
و پا به پای دنیا پیش رفته ایم ،اما متأسفانه دانش و سواد
دیجیتالی مردم در سطح بسیار پایینی است به شکلی که
طبق گزارش رسمی مرکز ملی فضای مجازی از صد نمره
 ۱۲نمره بیشتر نیست که این عدد بسیار نامناسب است.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد:

عقب ماندگی10ساله ایران در عرصه ارائه سرویس ها وخدمات فناوری اطالعات
حاجیان-عضوهیئتمدیرهشرکتارتباطاتزیرساخت
با اشاره به عقب ماندگی 10ساله ایران در عرصه ارائه
سرویس ها وخدمات فناوری اطالعات خاطرنشان کرد:
برآوردهاوبررسیهانشانمیدهدکهبسیاریازخدمات
و سرویس های ارتباطی که حدود 10سال پیش در دنیا
رایج بوده است هنوز هم در ایران ارائه نمی شود و ما از این
حیثشکافعمیقیبادنیاداریم.دکتراکبریدرهفتمین
کنفرانس ارتباطات ایران با موضوع شتابدهی انقالب
دیجیتال گفت :یکی از مهم ترین دالیل ارائه نشدن این

سرویسهاازجملهکلودو...بههزینههایباالیزیرساخت
بر می گردد و این مسئله ای کلیدی است که باید هزینه
های زیرساختی با استراتژی مشخص در این بخش ها
کاهشپیداکند.
وی ادامه داد :یکی از مشکالت جدی که ما در کشور با آن
مواجهایمایجادزیرساختهایموازی ازسویاپراتورهای
ارتباطی کشور است که هزینه ها را افزایش می دهد در
حالی که اپراتورهای ما باید به سمت اشتراک زیرساخت
حرکتکنند.

ایسنا -محققان امپریال کالج لندن موفق به طراحی
مادهای با استفاده از نانوذرات شدهاند که میتواند شیشه
را به آینه تبدیل کرده و دوباره آن را به حالت اول برگرداند.
این ماده با استفاده از کنار هم قرار دادن نانوذرات طال
تولید شده است و میتواند حالت شفاف و بازتابدهنده به
شیشه بدهد .مهم تر از ساخت چنین ماده جالبی در ابعاد
نانو ،استفاده از جریانهای الکتریکی برای اعمال تغییر
در حالت این ماده است.
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