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رولزرویس کشتی گشتی خودران عرضه کرده که بدون نیاز به خدمه قادر به کنترل مرزهای دریایی و انجام ماموریت هاست واز قابلیت های هوش
مصنوعی و حسگرهای متعدد بهره می گیرد. .به گزارش مهر  ،طراحی چندبخشی این کشتی ،تغییر سریع ماموریت و ایفای وظایف جدید را ممکن
می کندو می تواند بدون نیاز به بازگشت به مرکز ماموریت های طوالنی را تا  ۱۰۰روز اجرا کند و نیازی به دخالت انسان هم ندارد.

کشتی خودران

...

کوتاهازجهانعلم
جوهرتاتوبهغدد لنفاویآسیبمیزند
ایرنا – مطالعات نشان میدهد میکرو و نــانــوذرات تاتو
(خالکوبی) میتوانند داخل بدن حرکت کنند و به گرههای
لنفاویبرسند.مطالعاتجدیدبرایاولینبارنشانمیدهد
رنگدانههایارگانیکوغیرارگانیکاستفادهشدهدرجوهر
تاتووآالیندههاییمانندنیکل،کروم،منگنزیاکبالتمیتوانند
داخلبدنحرکتکنند.اینرنگدانههاواردپوستمیشوند
و در بدن حرکت میکنند و به گرههای لنفی میرسندو
میتوانندمنجربهافزایشسایزگرههایلنفاویشوند.

شبکهاینترنتبیسیمدرسراسراروپارایگان
میشود
ایرنا -از سال آینده میالدی ،اتحادیه اروپا شبکه اینترنتی
بیسیم (وای فــای) را رایگان در سراسر شهرهای اروپــا
گسترش خواهد داد.بــرای اجرای این پروژه بزرگ120 ،
میلیونیوروهزینهمیشود.هدفازاینطرحایناستکهکم
کم در همه اماکن عمومی اروپایی مثل پارکها ،بیمارستان
ها یا کتابخانهها شبکه وایفای عمومی رایگان در اختیار
همهباشد.

هکچندثانیهایگوشیوتبلتباسوءاستفاده
ازبلوتوث
فارس-شرکت Armis securityمیگوید برخی گوشیها
و لپ تاپها به علت وجود یک آسیب پذیری در استاندارد
بلوتوث در برابر حمالت هکری آسیبپذیر هستند.آسیب
پذیری BlueBorneموجبمیشودبدوناتصالدووسیلهاز
طریقبلوتوثبتوانبهآنهانفوذیارویشانبدافزارنصبکرد.
این روش نفوذ گوشی های اندرویدی و همین طور سیستم
عامل مایکروسافت را در معرض خطر قرار می دهد .گوگل و
مایکروسافت برای حل مشکل وصله هایی عرضه کرده اند.
وصلهگوگلمربوطبهسیستمعاملهای 7و 6اندرویداست.

امکانپاککردنپیامهادرآخریننسخه
بتایواتساپ
به دنبال پیام رسان هایی چون تلگرام ،وی چت و وایبر ،تیم
واتس اپ هم تصمیم گرفته امکان پاک سازی کامل پیام ها
را به قابلیت های اپلیکیشن خود اضافه کند .به لطف این
قابلیتمیتوانیدپیشازآنکهطرفمقابلپیامارسالیشما
را بخواند ،آن را کامل از پنجره مکالمات تان حذف کنید .به
گزارش دیجیاتو،پیام های پاک شده در نوتیفیکیشن سنتر
اندرویدو iOSهمبهنمایشدرنمیآیند.

نمایشگرهایگوشیقاتلباکتریهامیشوند
مهر-پژوهشگران می گویند از پالستیک رسانای مورد
استفاده در نمایشگرهای لمسی می توان برای دستکاری
روند رشد باکتری ها استفاده کرد و جلوی رشد برخی انواع
باکتریهاراگرفتویارشدبرخیانواعآنهاراتقویتکرد.

اعضایجدیدایستگاهفضاییبهمقصد
رسیدند
ایسنا-دوفضانوردناسابههمراهیکفضانوردروسیطییک
سفرششساعتهبهایستگاهفضاییبینالمللیرسیدند.این
سهفضانوردبامدادچهارشنبهبهوقتتهرانازپایگاهفضایی
بایکونور قزاقستان با موشک "سایوز" به فضا رفتند.طبق
برنامهها فضاپیمای سایوز حدود شش ساعت در راه بود و در
ساعت  ۷:۲۷صبح دیروز به ایستگاه فضایی رسید و پس از
انجام چکهای نهایی حدود دو ساعت بعد فضانوردان وارد
ایستگاهفضاییبینالمللیشدند.

پیگیریعلتحذفبرنامههایایرانیاز
گوگلپلی
هــادی محمدی – وزیــر ارتباطات در خصوص ممانعت
از فعالیت اســنــپ وتــپــســی در اســتــان الــبــرز بــا حکم
دادستانی،گفت :شهرداری کرج شکایتی به دادستانی
کرج ارســال کــرده اما حکمی صــادر نشده اســت.وی در
حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود:
این که کسب و کار سنتی در برابر فناوری مقاومت کند و
جلوی خدمات بهتر را بگیرد ،مورد قبول نیست واین مسئله
را از استاندار البرز خواستیم همان طور که تا کسیرانی
تهران حاضر شد خدمات خود را بر بستر فناوری ارائه کند
حاضر هستیم به کرج هم کمک کنیم.جهرمی در پاسخ
به این سوال که چرا جی اس ام ای که از زمان تحریم ها به
ایران ارائه خدمات می کرد  ،االن خدماتش را قطع کرده
 ،خاطرنشان کرد :اپراتورهای ایرانی عضو جی اس ام ای
بودند و هر ساله برای این عضویت با توجه به تعامالت مالی
از OFACمجوزمیگرفتندومشکلینبودضمناینکهخود
جی اس ام ای نیز تحریم و مقررات جدیدی وضع نکرده ،در
واقع چیزی که اتفاق افتاده این است که در مورد همراه اول
استعالمی از وزارت خزانه داری آمریکا شده و خزانه داری
آمریکا مجوز عضویت همراه اول را صادر نکرده است .این
طبیعتامشکلیبرایمابهوجودنمیآورد،امادربارهعضویت
در دو سال گذشته این مجوز صادر نشده بود و شرکت های
ایرانی با نام خود شرکت نمی کردند اما امسال این مجوز
صادر شده است و شرکت های ایرانی هم حضور پیدا می
کنند.وی همچنین در مورد تحریم های جدید گوگل پلی
و اپل اظهار کرد  :در مورد دالیل این اقدام بررسی حقوقی
کردیم و یک گــزارش تکمیلی به زودی درایــن مورد ارائه
می دهیم .

بزمآسمانیناهید،تیرودلشیرباماه
ایرنا -مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت :سیاره های
ناهید ،تیر و ستاره مشهور دل شیر به زودی جلوه زیبایی
از همنشینی خود را با ماه به نمایش می گذارند.مهندس
عتیقی گفت :یک شنبه  26شهریور ،ماه ساعت  22:58به
گره صعودی رسیده و در مدار گردش به دور زمین به باالی
صفحهمداریزمینمیرودوبعدازنیمههمینشبدربامداد
دوشنبه  27شهریور ساعت  5:26بامداد ،جلوه زیبایی از
همنشینی چند جرم آسمانی در آسمان شرقی نمایان می
شود.این اجرام در سراسر ایران و با چشم غیرمسلح قابل
مشاهدهخواهندبود.

فعالیت ۹۰۰هزار دامنه اینترنتی با هویت ایرانی
ایران در بین چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی

آخرین آمــار ارائــه شــده از ثبت پسوندها و دامنه های
اینترنتی در ایــران از فعالیت بالغ بر  ۹۰۰هزار دامنه
اینترنتی در کشور حکایت دارد.
ب ــه گـــزارش مـــهـــر ،ب ــررس ــی ه ــا نــشــان م ــی دهـــد تا
شهریورامسال ۹۱۱ ،هــزار و  ۶۴۴دامنه اینترنتی

متعلق به ایــران از سوی کاربران به ثبت رسیده که در
مقایسه با پایان سال  ۹۵از ثبت بیش از  ۴۰هزار پسوند
جدید اینترنتی در شش ماه اول امسال حکایت دارد.
در پایان سال  ۹۵بالغ بر  ۸۷۱هزار دامنه اینترنتی در
کشور به ثبت رسیده بود.برمبنای این آمار ،پسوند «»ir

همچنان در صدر دامنههای ثبت شده فعال اینترنتی با
هویت ایرانی قرار دارد و پسوند  net.irنیز کمترین میزان
ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.آخرین وضعیت
ثبت دامنههای اینترنتی نشان میدهد که هم اکنون
 ۹۰۲هزار و  ۸۱۵دامنه با پسوند  irدر کشور فعال است
که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛
همچنین شمار پسوندهای ثبت شده  co.irبالغ بر  ۳هزار
و  ۹۹۴دامنه ،شمار دامنههای ثبت شده با پسوند فارسی
«ایران» دوهزار و یک دامنه و شمار دامنههای ثبت شده

با پسوند  ac.irهزار و  ۴۵۲دامنه فعال اعالم شده است.
تعداد دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه های
ماکنون
اجرایی با پسوند  gov.irنیز  ۲۶۱دامنه است.ه 
ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال ،نه تنها بزرگ
ترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر
سنگاپور ،مالزی ،هنگکنگ ،ترکیه ،اسلواکی ،یونان و
فنالند هم عبور کرده و با رشد ساالنه  ۴۵درصدی ،در
میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی
قرار دارد.

جنجالیترین گوشیهای اپل از راه رسیدند

اپل از دو گوشی آیفون  8و آیفون  8پالس با طراحی مشابه
نسل قبل به همراه قویترین پردازنده دنیای موبایل در
رنگهای خاکستری ،نقرهای ،مشکی و طالیی رونمایی
کرد.اپلهمچنینازآیفون)iPhoneX( 10بهعنواننسخه
مخصوصدهمینسالعرض هآیفونبهبازار،رونماییکرد.
به گزارش، zoomitپوشش پشت و جلوی آیفون 8و آیفون
 8پالسازشیش هاست.آیفون 8ازیکدوربیندرپشتبهره
میبرد و آیفون  8پالس دارای دو دوربین در پشت است.
مهمترین تغییر ظاهری در آیفونهای جدید ،جایگزینی
فلز نسل قبل باشیشه در نسل جدید است .اپل برای آن که
رنگمنحصربهفردیرادرآیفونهایجدیدشاهدباشیم،از
ترکیب هفت الیه مختلف در این گوشیها بهره برده است.
هردوگوشینیزضدآبوگردوغبارهستند .آیفونجدیدبه
اسپیکر استریو مجهز شده که  ۲۵درصد صدای بلندتری
نسبت به آیفون  ۷دارد .اپل ادعا میکندآیفونهای جدید
به قویترین پردازنده گرافیکی دنیا مجهز شدهاند.این
سیستمروییکچیپدارایششهست هپردازشیاستو
 4.3میلیارد ترانزیستور دارد .بخش CPUدر A11دارای
دو هست ه قدرتمند است که نسبت به نسل قبل  ۲۵درصد
سریعتر عمل میکنند.بخش  GPUدر  A11سی درصد
سریعتر از نسل قبلی عمل میکند .در آیفون  ۸همچنان
ازحسگر۱۲مگاپیکسلیاستفادهشدهکهحسگریبافیلتر
رنگی جدیدی است .آیفون  ۸پالس همچنان از ترکیب
دو حسگر در پشت گوشی بهره میبرد که هر دو ۱۲
مگاپیکسلیهستند.یکیازحسگرهالنزوایدباF1.8
دارد و دیگری تلهفوتو با  F2.8است .اپل یک قابلیت
نرمافزاریجدیدنیزبهدوربینآیفونهااضافهکردهکه
از آن با نام Portrait Lightingیاد
میکند و در آن نور برای خلق
پرترههایجذابتنظیممیشود.
دوربـــیـــن آیـــفـــونهـــای  ۸در زمینه
فیلمبرداری بهبود قابل مالحظهای را تجربه
کرده است و باالترین کیفیت فیلمبرداری در
دوربینهایموبایلازطریقآیفون ۸وآیفون ۸پالس
در دسترس است .این گوشیها میتوانند با نرخ
 ۶۰فریم در ثانیه در رزولوشن K 4فیلمبرداری کنند.
فیلمبرداری حرکت آهسته نیز در رزولوشن p 1080
با نرخ  ۲۴۰فریم بر ثانیه میسر است .آیفون
 ۸و آیفون  ۸پالس به دلیل استفاده از بدنه

شیشهایازشارژبیسیمپشتیبانیمیکنندواپلازبلوتوث
 ۵در این گوشیهای بهره گرفته است.آیفون  10نیز که
همزمان رونمایی شد،از نمایشگر لب به لب و بدون حاشیه
بهرهمیبرد.البتهبخشیازلب هباالیگوشیفاقدنمایشگر
است و در آن حسگرها و دوربین سلفی جای داده شده
است .در پشت و جلوی آیفون 10از شیشه استفاده شده و
در دو رنگ خاکستری و نقرهای وارد بازار میشود .آیفون
 10نیز ضد آب و ضد گرد و غبار است.اپل در آیفون  10از
نمایشگر جدید سوپر رتینا استفاده کرده که رزولوشن این
نمایشگر  5.8اینچی  ۲۴۳۶در  ۱۱۲۵پیکسل است.
تراکم پیکسلی در این نمایشگر ۴۵۸ ،پیکسل در اینچ
است .نمایشگر آیفون  10از نوع  OLEDاست و به ادعای
اپلبهترینسطحکنتراست،شدتروشناییوطیفرنگی
را در اختیار مخاطب قرار میدهد .این نمایشگر همچنین
قادر به پخش تصاویر  HDR10است و البته از فناوری3
 D Touchاپل نیز پشتیبانی میکند .در آیفون  10دیگر
خبری از دکمهفیزیکی هوم نیست و در عوض ،کافی است

صفحه نمایش را لمس کنید تا از حالت استندبای خارج
شود.برایدسترسیبهصفح هاصلیبایدلب هپاییننمایشگر
رابهسمتباالبکشید.اپلمیگویدهرگزروشیبهترازاین
برای دسترسی به صفحه اصلی وجود نداشته است.در
آیفون 10ژستهایقدیمیآیفونبرایدسترسیبهمنوی
چندوظیفگی و بخش نوتیفیکیشنها وجود دارد .دکمه
لبه گوشی نیز بزرگتر شده و با فشار دادن و نگهداشتن
آن،سیریفعالمیشود.اماوقتیدکم هفیزیکیهوموتاچ
آیدی حذف شده است ،چطور میتوان گوشی را آنالک
کرد؟ روش اپل برای باز کردن قفل گوشی  Face ID،است
و کافی است گوشی را نگاه کنید تا با اسکن چهره خود،
بتوانیدقفلگوشیرابازکنید .اپلمیگویدوقتیبهآیفون
10نگاه میکنید  ۳۰هزار نقط ه غیر قابل مشاهد ه مادون
قرمزبهصورتشماتاباندهمیشودو
الگوی چهره

شماباآنچهثبتشده،مطابقتدادهمیشودوسپسقفل
گوشی باز خواهد شد .فیسآیدی وقتی موهای خود را
کوتاه یا کاله به سر کنید نیز درست کار میکند واز طریق
عکسچاپشد هشمافریبنمیخورد.درآیفون 10ازیک
جفتحسگر۱۲مگاپیکسلیدرپشتگوشیاستفادهشده
استکههردولرزشگیراپتیکالدارند.آیفون10همچون
آیفون ۸وآیفون ۸پالسازپردازند ه A11بهرهمیبرد.این
پردازنده به واحد پردازش گرافیکی اختصاصی خود اپل
مجهز شده و دارای چهار هست ه پردازشی بهینه و دو هسته
پردازشی قدرتمند است.آیفون  10با قیمت پایه ۹۹۹
دالر بــرای نسخه  ۶۴گیگابایت عرضه میشود و نسخه
 ۲۵۶گیگابایت با قیمت  ۱۱۴۹دالر ارائه خواهد شد .هر
دو گوشی از  ۲۷اکتبر پیشفروش میشوند و  ۳نوامبر به
مشتریان تحویل داده خواهند شد.با معرفی آیفونهای
جدید،سرانجامآیفوننیزمانندرقبایاندرویدمجهزبهشارژ
سریع و بیسیم شدواپل از شارژ بیسیم برای آیفون
ایکس و آیفونهای  ۸پرده برداشت .تمام مدلهای
جدید آیفون ،از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی
میکنند .باتری این مدلها میتواند در ۳۰
دقیقه،ازصفرتا ۵۰درصدشارژشود.دربخش
باتری ،اپل تاکنون پشت سر رقبای اندروید
خودقرارمیگرفت؛امااکنونبااینبهبودقابلتوجه،باتری
آیفونهای جدید چیزی از رقبای اندروید خود کم ندارد.
همچنین مانند سالهای گذشته ،با معرفی آیفونهای
جدید اپل ،قیمت آیفونهای  ۶اس ۶ ،اس پالس ۷ ،و
 ۷پالس هر کدام  ۱۰۰دالر کاهش یافت.تمام این
مدلهابهنسخهیازدهم،iOSکه19سپتامبرعرضه
خواهدشدنیزبهروزرسانیمیشوند.اپل
همچنین نسل جدید ساعت هوشمند
خود را معرفی کرد .اپل واچ جدید از
 LTEپشتیبانی میکند و برای
استفادهازآندیگرنیازیبهتلفن
هوشمند نیست.اپل واچ جدید در
دومدلمجهزبهقابلیتتماستلفنیو
 LTEباقیمت ۳۹۹دالروبدوناینقابلیت
با قیمت  ۳۲۹دالر عرضه خواهد شد.
اپــل همچنین قصد دارد قابلیت
تشخیص بیماریهای قلبی را به
ساعتهوشمندخوداضافهکند.

مذاکرهبرایرفعفیلترتلگرامصوتی
موافقتشرکتهایبازیسازخارجی
برایانتقالسروربهایران
حاجیان  -وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت رفع فیلتر
تلگرام صوتی گفت  :مذاکره برای رفع فیلتر این سرویس در
حال انجام است و به محض حصول نتیجه نهایی آن را اعالم
خواهیمکرد.آذریجهرمیدرحاشیهبازدیدازسومینلیگ
بازیهایرایانهایهمچنیندرپاسخبهسوالخراساندرباره
نتیجهمذاکراتوزارتارتباطاتبرایانتقالسروربازیهای
آنالین خارجی به داخل کشور خاطرنشان کرد  :مذاکرات
انجام شده و فهرستی از بازی های مورد نظر را با هماهنگی
وزارت ارشاد تهیه کردیم و در حال پیگیری هستیم تا برای
انتقال سرور های برخی از این بازی ها به داخل اقدام کنیم .
در نتیجه این مذاکرات چند شرکت موافقت خود را برای
انتقال سرور به داخل اعالم کرده اند و در حال فراهم سازی
مقدمات هستند  .البته در مورد برخی از این بازی ها نیز
وزارتارشادمالحظاتیداردکهقراراستازسازندگانبازی
ها بخواهیم برخی پارامترهای بازی را متناسب با فرهنگ
جامعهماتعبیهکنند.
وی همچنین از اعطای  10میلیارد تومان تسهیالت
کم بهره از محل وام وجــوه اداره شده وزارت ارتباطات
بــه شــرکــت هـــای تــولــیــدکــنــنــده بــــازی خــبــر داد و در
خصوص محدودیتهای ایجاد شده بــرای دسترسی به
ل ِپلینیزافزود:وزارت
اپلیکیشنهایایرانی اپاستوروگوگ 
م اپلیکیشنهای ایرانی
امور خارجه برای حل مشکل تحری 
در فروشگاههای جهانی اپلیکیشن مذاکرات خود را آغاز
کرده و همه تالش ما این است که موضوع حل و فصل شود.
البتهمحدودیتهایینیزبرای تبادالتمالیرویاپاستور
و گوگلپلی برای بازیهای آنالین موبایلی وجود دارد که
بایدبا مذاکره با بانک مرکزی آن راحل کنیم.وی در ادامه
گفت:درزمینهارتباطباکاربرانازطریقشبکههایداخلی
نیزازدوروزگذشتهایناقدامآغازشده است،بهنحویکه در
راستای حمایت از شبکههای داخلی ؛ صفحاتی را درچند
شبکهازجمله سروش،بیسفون،کلوبوتبیانایجادکردهایم
وازاینپسحضورفعالیدرآنهاخواهیمداشتوپاسخگوی
سواالتونظراتمردمخواهیمبود.ویدرپاسخبهاینکهآیا
حضوردرشبکههایاجتماعیداخلیبهمعنایمحدودکردن
شبکههای اجتماعی خارجی است ،گفت :خیر .نگاه ما به
شبکهها،حمایتیاست.عضویتدراینشبکههایاجتماعی
محدودیت ندارد اما دور زدن فیلترینگ است که ممنوعیت
دارد.درحالحاضرمابهعنوانوزیراجازهانجامکاریخالف
قانونرانداریم.برخیازمسئوالنباکسباجازهاز کارگروه
فیلترینگبهشبکههادسترسیدارند.وی همچنیندرباره
اختالالت سرویس پخش زنده اینستاگرام و مخالفتهایی
که با این سرویس وجود دارد ،تأکید کرد :این اختالالت به
هیچ عنوان مربوط به ما نیست و مخالفتی نیز با فعال بودن
اینسرویسدرکشوروجودندارد.

درمانسرطانخونباسلولهایبنیادی
خونبندناف

تازه های فناوری
پیچ گوشتی هوشمند

شیرجه نهایی به سوی زحل

ستارگان مسن برای ایجاد حیات مناسبترند

شــرکــت بــوش پیچ گوشتی هوشمند
 Bosch GOرا عرضه کــرده که مجهز
به سیستم خاص  E-clutchاست.به
گزارش مهر  ،سیستم مذکور در مورد
میزان سفت کــردن پیچ ها تصمیم می
گیرد و دربــاره نحوه بستن آن ها و حتی
سرعت فعالیت پیچ گوشتی تصمیم می
گیرد.این وسیله باعث می شود کاربران از مشکالت بستن پیچ ها روی
سطوحناهمواررهایییابندوبدونفشارآوردنبیشازحدبتوانندازخوب
متصل شدن سطوح به هم مطمئن شوند.داخل این پیچ گوشتی باتری
 3.6ولتو 1.5آمپریوجودداردکهبرای ۹۰دقیقهاستفادهکافیاست.

فضاپیمای کاسینی از مسیر حرکت خود
در مــدار زحــل منحرف شــده تا شیرجه
نهایی به ســوی ایــن سیاره را که باعث
نابود یاش خواهد شد ،شروع کند.به
گــزارش ایسنا ،اجــزای تشکیل دهنده
کاسینی روز جمعه در اثــر بــرخــورد با
اتمسفر زحل ،ذوب و کاوشگر در میان
گازهای سیاره تجزیه خواهد شد".کاسینی" در طول  ۱۳سالی که در
مدار کیوان بوده از قوه جاذبه تیتان ،دومین قمر بزرگ منظومه شمسی،
برای اصالح مسیر و قرار گرفتن در موقعیتهای تازه برای مطالعه سیاره
و حلقههای شگفتانگیزش استفاده کرده است.

محققاندریافتندستارگانیکهعمربیشتری
از آن ها گذشته ،شانس بیشتری برای ایجاد
حیات در ســیــارات اطــراف خــود دارنــد.بــه
گــزارش ایسنا  ،از طرفی به هر میزان که
چرخش یک ستاره بیشتر باشد شدت میدان
مغناطیسی آن نیز بیشتر خواهد بــود و با
کاهش انرژی چرخشی یک ستاره از فعالیت
مغناطیسی آن نیز کاسته میشود.رابطه بین سن یک ستاره و میزان تابش
اشعه ایکس از آن ها میتواند یک ابزار سنجش مناسب در اختیار منجمان
قرار دهد تا بتوانند تشخیص دهند آیا یک ستاره میتواند در سیارات اطراف
خود از ایجاد حیات حمایت کند یا خیر.

خواندنی

دوربین سوپرزوم با سرعت عکس برداری خیره کننده

کشف ویژگیهای جدید شفقهای مشتری

سونی محصول جدیدی را به دوربین های سوپرزوم
خود اضافه کرد .به گزارش دیجیاتو ،محصول 1700
دالری  ، RX10 IVنسبت به نسل قبلی از نظر توانایی
بزرگ نمایی تغییری نکرده و همچنان به لنز 24-600
میلی متری  f/2/4-4مجهز است که زوم  25برابری و
لرزش گیر اپتیکال را فراهم می سازد.بزرگ ترین تفاوت
این دستگاه در سرعت فوق العاده ثبت تصاویر پی در پی
است .به لطف سخت افزار قدرتمند ،دوربین RX10 IV
می تواند با سرعت خارق العاده 24فریم بر ثانیه همراه با

مدارگرد "جونو" که در مــدار مشتری مستقر اســت ،به
اطالعات جدیدی درباره ویژگیهای شفقهای مشتری
دست پیدا کرد.به گزارش ایسنا  ،مشتری دارای جوی
منحصر به فــرد اســت.ارتــفــاع جو مشتری از سطح آن
به  5000کیلومتر میرسد و دما و فشار باالیی دارد و
بــزرگ ترین شفقهای منظومه شمسی نیز در جو آن
دیده میشود.عامل ایجاد شفقهای قطبی در مشتری
مانندزمین  ،یونیزه شدن ذرات حاصل از توفانهای
خورشیدی در میدان مغناطیسی قطب است.انرژی این

قابلیت های فوکوس خودکار و اکسپوژر خودکار عکس
برداری کندوتا  249تصویر را در بافر خود نگه دارد.

...

اخبارکوتاهداخلی

ذراتدرقطبمشتریبه 400هزارالکترونولتمیرسد
کهتا 30برابربیشترازانرژیاینذراتدرزمیناست.

ایسنا -درمــان سرطان خون با سلولهای بنیادی خون
بندناف امکان پذیر است.دکتر مریم جوادیان عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کــرد :در
کشورمان فقط بیماریهایی که منشاء خونی دارند مانند
تاالسمی ،سرطان خون و کم خونی ها با سلولهای بنیادی
خونبندنافقابلدرمانهستند.

تشخیص دقیق سرطان ها با اندو سونو گرافی
ایرنا-دبیردومینکنگرهبینالمللیاندوسونوگرافیگفت:
اندوسونوگرافی تشخیص دقیق تر سرطان های گوارش،
مجاری صفراوی و لوزالمعده را میسر کــرده اســت .دکتر
اسدزادهاظهارکرد:باایندستگاهپیشرفتهمیتوانتشخیص
داد که این بیماری در مراحل اولیه یا پیشرفته قرار دارد.
وی ،جلوگیری از جراحی های بی مورد را از جمله مزیت
های این دستگاه اعالم کرد.تشخیص ضایعات درون بدن
که با دستگاه های تشخیصی مانند سی تی اسکن هم قابل
مشاهده نبوده ،با اندوسونوگرافی به صورت دقیق امکان
پذیراست.

یهایآزمایشگاهیبادستکاری
تولیدماه 
ژنتیکی
ایــرنــا -محققان پژوهشگاه رویــان موفق شدند برای
نخستین بار در کشور و به کمک دستکاری ژنتیکی،
ی های آزمایشگاهی تولید کنند که دارای خصوصیات
ماه 
بیماری های موردنظر هستند.ایجاد مدل یک بیماری
برای بررسی و شناخت آن بسیار مهم است و امکان آزمایش
روش های درمانی جدید و پایش میزان موثر بودن آن ها را
فراهم می کند.

هشدار درباره تقلب
در فروش هارد رایانه
فارس-رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تقلب
در فروش هارد خبر داد و گفت :برخی فروشندگان
هــارد با تعویض برچسب ،هــاردهــای وارداتـــی با
برندهای متفرقه و کیفیت پایین یا هاردهای ریفر را
به جای هاردهای پرفروش دارای برند معتبر عرضه
میکنند.
در این باره شکایات بسیار زیادی به اتحادیه فناوران
رایــانــه دربـــاره تقلب در فــروش هــارد ارائ ــه شده
است .با این تخلف هــاردی که  100هزار تومان
ارزش دارد به قیمت  250هزار تومان به مشتری
فروخته می شود.
این اقدام طبق قانون نظام صنفی ماده  17تبصره 2
خالف قانون است و طبق ماده  68جرایم سنگینی
را در پی دارد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه خاطر
نشان کرد :پس از دریافت شکایت ،برخی واحدهای
متخلف شناسایی و کاالهای غیرمجاز جمعآوری
می شود و باقی واحدها نیز تا پایان شهریورفقط برای
اصالح رویه خود مهلت دارند.
CMYK

