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گوشی با دونمایشگر مجزا
روانه بازار شد

...

کوتاهازجهانعلم
شناساییخودکارنقاطضعفحسابهای
کاربریتوسطگوگل
مهر -گوگل در راســتــای ارتــقــای امنیت حــســاب های
کاربری خدمات مختلف خود ،از نسخه جدیدی از قابلیت
های سرویس  Security Checkupرونمایی کرده است.
عالقه مــنــدان بــه استفاده از ایــن خــدمــات باید بــه آدرس
 g.co/securitycheckupمراجعهونامکاربریوکلمهعبور
خودراواردکنند.پسازاینکارمشکالتوآسیبپذیریهای
احتمالیدرقالبفهرستیبهنمایشدرمیآید.

برنامهموبایلیهوشمندعکسهاینامناسب
شماراقفلمیکند
مهر -برنامه خاصی موسوم به «نــوود» بــرای آیفون و آی پد
طراحی شده است که با بررسی تمام عکس های موجود در
حافظه گوشی و با هوش مصنوعی باالی خود می تواند عکس
هاینامناسبراتشخیصدهدوآنهارابهیکبخشخصوصی
منتقلکند.همچنیناینعکسهاازمجموعهعکسهایقابل
مشاهده در بخش گالری و حافظه دوربین و از سرویس های
کلودمانندآیکلوداپلهمحذفمیشود.

نبردروباتهایغولپیکرژاپنوآمریکا
خبرآنالین  -غــول های آهنین ژاپــن و آمریکا که به نوعی
ترنسفورمر واقــعــی هستند  ،در مسابقاتی تحت عنوان
« »Megabots Giant Robot Dual leagueبا یکدیگر مبارزه
میکنند.اینمبارزهبینروباتآمریکایی«»EaglePrimeباپنج
متر ارتفاع 12،تن وزن و 430اسب بخار قدرت و روبات ژاپنی
«»Kuratasباچهارمترارتفاعوچهارتنوزنبرگزارمیشود.

واتس اپ اشتراک گذاری زنده موقعیت را
ممکنکرد
واتس َاپقابلیتاشتراکگذاریزندهموقعیترامعرفیکرده
است که از طریق آن می توان موقعیت مکانی فعلی خود را به
صورت زنده برای مدت زمان مشخص با افــرادی ازفهرست
مخاطبان به اشتراک گذاشت.به گــزارش دیجیاتو ،به این
منظورابتدابهصفحهچتبایکیازمخاطبانخودبروید.گزینه
مربوطبهضمیمهکردن(عالمتگیرهکاغذپایینسمتراست
صفحه) را انتخاب کنید »Share Live Location« .را انتخاب
و سپس زمان مورد نظر برای اشتراک گذاری موقعیت خود را
مشخصکنید.

آیفونایکسباتاخیربهدستخریداران
میرسد
فارس -شرکت فاکس کــان دور اول عرضه ایــن گوشی به
کشورهایمختلفراآغازکردهودراولینمرحلهتنهاقراراست
 46هزارو 500واحدازاینگوشیروانهبازارهایجهانیشود
که رقمی بسیار محدود محسوب می شود .دلیل این مسئله
دشواریهایمربوطبهطراحیحسگردوربین،قابلیتفیس
آیدیو...است.

مدیر فناوری ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال:

هیچ گوشی را از  ۲۹مهر بدون استعالم خریداری نکنید
دولت پرداخت نمیشود که معادل  2هزار میلیارد تومان
استکهبیشترازبودجهچندوزارتخانهاست.ویادامهداد:
گوشیهای وارداتی باید ساالنه آزمون سالمت شوند و نرخ
ویژه جذب اشعه آن ها ،هرسال اندازهگیری شود و بر اساس
استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود .در حالیکه
با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده است که
برخیگوشیهایوارداتی 14برابراستانداردنرخجذبویژه
اشعه دارند که برای سالمتی به شدت مضر است.همچنین
اجرایطرحثبترهگیریموبایلوتبلتامکانسرقتموبایل
را از بین میبرد ،زیرا هر گوشی با شناسه منحصرآن گوشی
معرفیمیشودوبهاینترتیبقابلپیگیریوشناساییاست.
پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت ،هر گوشی
دارای شناسه مشخص میشود و از این طریق حاکمیت
میتواند خدماتی را که تاکنون نمیتوانسته است ارائه کند،

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق
کاال گفت :از ۲۹مهرماه که رجیستری موبایل آغاز میشود،
خریدارانبایداستعالمکنندودرصورتدریافتپیام«تجهیز
شما تأیید میشود» ،اقدام به خرید گوشی همراه کنند.به
گزارش فارس ،دهقانینیا در نشست طرح ثبت رهگیری
موبایلوتبلتافزود:اینطرحاز 28مهرکلیدمیخوردواز29
مهرکهمردمبهبازاربرایخریدمراجعهمیکنند،گوشیهایی
که خریداری میکنند ،شامل این طرح میشود.وی بابیان
اینکهنیازساالنهبهموبایلدرکشورحدود 10تا 12میلیون
دستگاهاست،افزود:اگرفقطساالنه 10میلیونموبایلمورد
نیاز کشور باشد ،حدود 9میلیون آن از طریق واردات و حدود
یکمیلیوناز طریقتولیدداخلتأمینمیشود.بنابرایناگر
 90درصد واردات گوشی از طریق قاچاق باشد ،میتوان
نتیجه گرفت  625میلیون دالر از حقوق گمرکی و مالیات

مدیرانشرکتهایفناوریدرصدرفهرست
میلیاردرهایجهان
مهر-امروزه تردیدی وجود ندارد که بهترین راه برای تبدیل
شدنبهیکیازپولدارترینافرادساکندرآمریکا،تاسیسیک
شرکت فناوری موفق است.بیل گیتس موسس مایکروسافت
همچنانثروتمندترینمیلیاردرساکنآمریکاست.ویامسال
با ثروت  ۸۹میلیارد دالری خود برای بیست و چهارمین سال
پیاپی در صدر فهرست  ۴۰۰میلیاردر برتر آمریکا قرار گرفته
است.رتبهدومدراینفهرستمتعلقبهجفبزوسبنیانگذار
آمازونبا ۸1.5میلیارددالرثروتاست.مارکزاکربرگدررتبه
چهارمبا ۷۱میلیارددالرثروتقرارداردورتبهپنجمفهرستبه
لریالیسونمدیرعاملاوراکلرسیدهاستکه۵۹میلیارددالر
ثروت شخصی در اختیار دارد.دو موسس گوگل نیز با ۴4.6و
 ۴3.4میلیارددالرثروترتبههای ۹و ۱۰اینفهرستراازآن
خودکردهاند.

پنهانکاریمایکروسافتدربارههکگسترده
در سال۲۰۱۳
فارس -بعد از گذشت چهارسال مشخص شــده اســت که
مایکروسافتباپنهانکاریجلویافشایخبرحملهگسترده
هکریبهخوددرسال ۲۰۱۳راگرفتهبود.

پوستاندازیکاملتقویمگوگل
فارس-بعدازچندسالتغییرنکردنطراحیتقویمگوگل،این
شرکتتحوالتیاساسیدرنسخهتحتوبخدماتتقویمخود
ایجادوازآنرونماییکردهاست.

دانشمندانچینیبرنج ۲متریپرورشدادند
دانشمندان چینی با مهندسی ژنتیک برنج های غول
آسایی پرورش داده اند که طول آن به  2.2متر می رسد.
به گزارش مهر  ،این گیاه برنج غول پیکر قابلیت تولید دانه
های بیشتری دارد زیرا ارتفاع آن  ۵۰درصد بیش از گیاه
معمولی است.از یک گیاه برنج غول آسا بیش از  ۵۰۰دانه
برنج برداشت می شود ومحصول این برنج در هر هکتار
بیش از  ۱۱.۵تن خواهد بود .هر هکتار زمین برنج برای
 ۲۷نفر غذا تامین می کند اما با کشت برنج های جدید یک
هکتار برای  ۴۳نفر غذا تامین می کند.

به دارنده گوشی با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه
قابلجعلنیست.اینطرحبهغیرازایراندرکشورهایدیگر
ازجملهآذربایجان،ترکیه،اوگانداوهندوستانبهاجرادرآمده
و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.وی
گفت :ازچند ماه قبل رایزنیهای الزم برای تأمین بازار با
انجمنواردکنندگانموبایلانجامشدهوقراراستطرحگام
به گام برای برخی مدلها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی
در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کاالهای قاچاق متضرر
نشوند.ویبابیاناینکهاز 29مهرماهچندمدلوبرندموبایل
شاملرجیستریمیشود،افزود:بنابرایناگرخریداریبرای
خریدگوشیمراجعهمیکندیابایدموبایلیراخریداریکند
که شامل طرح نباشد یا اگر موبایل شامل طرح است ،باید
استعالم الزم را دریافت کند تا اطمینان یابد که گوشی از
طریق قاچاق وارد نشده است.چراکه اگر موبایل خریداری
شدهشاملرجیستریباشدوازطریقوارداتقاچاقبهکشور
آمدهباشد،فردامکاناستفادهازآنرانخواهدداشتوشبکه
به آن سرویس نمیدهد .دهقانینیا با تأکید بر این که مردم
نبایدهیچهزینهایبرایرجیستریپرداختکنندگفت:در

ضمناگرقصددارندگوشیراکهشاملرجیستریمیشود،
خریداری کنند ،باید چند نکته را رعایت کنند .مشتری برای
خریداریموبایلابتدابایدکد IMEIپشتگوشیرامشاهده
کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را
ندارند ،اما بااستعالم از کد دستوری  *#06#شماره IMEI
ارسال میشود.همچنین کد IMEIباید با کد ثبتشده روی
جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعالم
میشود،گوشیراتشخیصمیدهدوپیامکیبرایآنارسال
میشود .اگر گوشی هنگام استعالم پاسخ مثبت از شبکه
گرفت ،رسمی است و میتوان آن را خریداری کردو اگر این
پیامرادریافتنکرد،فرددرصورتخریدفقطیکماهفرصت
استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمیتواند از آن
گوشی استفاده کند .به گزارش فارس ،قرار است از جمعه
مانیتورینگشبکهدررجیستریآغازشودوبنابراینازجمعه
عملیاتیبرایغیرفعالشدنهیچمدلگوشیانجامنمیشود
و تنها شبکه برای بررسی گوشیها عملیات اسکن را انجام
میدهد و به این ترتیب از  28مهرجستوجو در شبکه برای
یافتنیکیادومدلگوشیاعالمشدهآغازخواهدشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تشریح کرد:

 6محور سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

دسترسیبهاینترنتسالموفضایامنمجازی
برای کودکان و نوجوانان هم اکنون یکی از
دغدغه های خانواده های ایرانی و مسئوالن
است تا با فراهم آوری این امکان کودکان و
نوجوانان با اطمینان خاطر بیشتری از این فضا
استفاده کنند .امیر خوراکیان معاون محتوای
مرکزملیفضایمجازی،درگفتوگوباایرنابه
پرسش های مطرح شده در این باره پاسخ داد .
چرا حفظ کودکان و نوجوانان در برابر
ورود به فضای مجازی و استفاده از این نوع
فناوری اهمیت دارد؟
به دلیل شرایط حساس و ویــژه کــودکــان و
نوجوانان ،مواجهه این گروه سنی با فضای
مجازی اهمیت بسیاری دارد .کودکان فاقد
مــهــارت هــای خودکنترلی از نظر ذهنی و
هیجانی هستند بنابراین تا سن  18سالگی از
نظرکارشناسانوروانشناسانزمانحساسی
به شمار می آید .آسیب های وارد شده در این
مقطع سنی بسیار عمیق و خطرناک است و
آثار آن ها آینده یک فرد را تحت تاثیر قرار می
دهد .از این رو ،باید توجه بیشتری به کودکان و
نوجوانان به ویژه در برابر فضای مجازی نشان
داد تا مخاطرات کمتری پیش روی آنان در این
فضا قرار گیرد.
از نــگــاه فــعــاالن عــرصــه فــضــای مجازی
در کــشــور،چــه مــخــاطــراتــی در فضای
مــجــازی در کــمــیــن ایـــن گــــروه اســت؟
مرکز ملی فضای مجازی شش چالش عمده
فضای مــجــازی را بــرای استفاده کودکان
و نوجوانان در نظر گرفته اســت .نخستین
چالش،حریم خصوصی اســت که به دلیل
مهارت نداشتن کودکان و نوجوانان بسیار

آسان مورد دستبرد دیگران قرار می گیرد.
دومــیــن مخاطره ،رویــارویــی بــا محتواهای
نامناسبی اســت که ناخواسته ممکن است
ک ــودک بــا آن روب ــه رو ش ــود .چــالــش بعدی
ارتــبــاطــات خطرناک و نــادرســت احتمالی
کودکان در فضای مجازی است که ممکن
است حتی امنیت فیزیکی آنان را به مخاطره
بیندازد .چهارمین آسیب وجود بدافزارهایی
است که به دلیل مهارت فنی پایین کودکان
و نوجوانان ،آنان را به دام می اندازد.مشکل
بعدی نیزسوءاستفاده عده ای شیاد از کودکان
و نوجوانان است و سودجویان به بهانه ارائه
سرویس هایی به این گروه سنی ،هزینه های
زیــادی از آنــان دریافت می کنند .در نهایت
نیز پیوند بیش از انـــدازه کــودک بــا فضای
مجازی ممکن است بر رشد طبیعی ،فیزیکی
و اجتماعی وی اثر بگذارد.
شــورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
چه برنامه ها و طــرح هایی بــرای آگاهی
بخشی و ایــجــاد ســازوکــارهــایــی بــرای
حــضــور امـــن کــودکــان و نــوجــوانــان در
فضای مــجــازی  ،در نظر گرفته اســت؟
در این زمینه ،سند شش محوری تهیه شده
که شامل سیاست ها و اقداماتی است .ایجاد
فضای مجازی صیانت شده مبتنی بر شبکه،
متناسب با ارزش هــای ایرانی  -اسالمی و
تامین خدمات و محتوای مناسب با اقتضائات
سنی کودکان و نوجوان از جمله اهداف تنظیم
این سند است.
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در
فضای مجازی شامل چه بندهایی است؟
نخستین محور از این سند به طراحی الگوی

جامع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای
مجازی اختصاص یافته است .این محور شامل
موضوعات آموزشی ،تربیتی ،فنی و حقوقی
اســت .محور دوم شامل خدمات آمــوزش و
ترویج است که به کودکان و والدین در ارتباط
با فضای مجازی ارائه می شود .سومین محور
به حمایت از تولید محتوا و فعالیت های الزم در
حوزه تولید محتوا اختصاص یافته است .محور
بعدی مربوط به سرویس های ایمن و ابزارهای
مــورد نیاز در حــوزه مراقبت است.مشاوره،
امدادوایجادخطکمکینیزمحورپنجماست.
پشتیبانی سرویس های قضایی و انتظامی از
افراد آسیب دیده احتمالی نیز محور بعدی در
نظرگرفته شده برای سند صیانت از کودکان و
نوجوانان است.
خانواده ها چگونه می توانند به هدایت
فرزندان خود در این فضا کمک کنند؟
خانواده ها نیز نقش مهمی در مدیریت این
بهره برداری دارند .درخواست می کنیم ارائه
کنندگان سرویس نیز آموزش و فرهنگ سازی
داشتهباشند.هماکنون،درمیانسرویسهای
آنتی ویروس امکاناتی برای مراقبت و کنترل
فــرزنــدان درنظرگرفته شــده اســت .قابلیت
مراقبت خانوادگی ()Parental Control
در آنتی ویــروس ها این امکان را به خانواده
ها می دهد تا کودکان را در دنیای مجازی
کنترلکنند.
متاسفانه در سطح شهر بسیار اندک
تابلو یــا بنر تبلیغاتی و آمــوزشــی بــرای
خــانــواده ها و کــودکــان دیــده می شود.
درست است .در این جا بخش خصوصی نقش

بازی فیس بوکی نوجوانان را به فرار از منزل
تشویقمیکند
فارس-بازی جنجالی و نامناسبی از طریق فیس بوک منتشر
شده است که نوجوانان را به فرار از منزل و دو روز گم شدن
تشویق می کند.بازی یاد شده در بسیاری از کشورها از جمله
انگلیس جنجال به راه انداخته و موجب تنش در خانواده ها
شده است.در جریان این بازی بچه ها دو روز خود را از چشم
والدین مخفی و همه راه های تماس با خود را قطع می کنند
و ناگهان دوباره خود را به والدین نشان می دهند .افرادی
که بتوانند این بازی را برای موارد بیشتری اجرا کنند ،امتیاز
بیشتری دریافت می کنند.

شرکت ZTEگوشیهوشمند AxonMرابادونمایشگرتاشوروانهبازارکرد.بهگزارشفارس،نمایشگرهایاینگوشی 5.2اینچیودقتآنها1080
پیکسلاستودرآنازپردازنده،821QualcommSnapdragonچهارگیگابایترمودوربین 20مگاپیکسلیاستفادهشدهاست.وجوددونمایشگر
باعثمیشودکاربربتوانددرآنواحدبهطیفبیشتریازاطالعاتدسترسیداشتهباشدوبرنامههارابیندونمایشگرجابهجاکند.

...

اخبار کوتاه داخلی
معاونوزیربهداشتبرندهنشانآژانس
بینالمللیتحقیقاتسرطانشد
ایسنا-معاون تحقیقات وزیر بهداشت و استاد ممتاز دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،موفق به دریافت نشان افتخار آژانس
بینالمللیتحقیقاتسرطان()IARCشد.دکتررضاملکزاده
بهپاس فعالیتهای برجسته درتحقیقات سرطان بهویژه
شناساییعواملوشیوعسرطانهایگوارشیوایجادظرفیت
تحقیقات در حــوزه سرطان در ایــران ،نشان افتخار آژانس
بینالمللیتحقیقاتسرطان()IARCرادریافتمیکند.

ترمیمزخمباپوستشترمرغ!
مهر-محققان ایرانی با همکاری محققان استرالیا موفق به
ساختداربستهاییازجنسنانوفیبرازپوستشترمرغشدند
کهگزینهمناسبیبرایطراحیپوشانندههایزخمومهندسی
بافتپوستوترمیمزخمهاخواهدبود.

ثبتساالنه12میلیونشمارهسریالگوشی
درشبکهاپراتورها

بسیار مهمی دارد .درخواست ما از سازمان ها
به ویژه آموزش و پرورش این است که در را به
روی بخش خصوصی باز کنند .موسسه هایی
مانند نبات ،درسا و انارستان در تولید محتوا
برای کودکان فعالیت های خوبی انجام داده
اند .شبیه این مجموعه ها نیز بسیار داریم.
بــنــابــرایــن بــخــش خــصــوصــی یــکــی از
متولیان تولید محتوا در سند صیانت از
کودکان و نوجوانان شناخته می شود؟
بله .اصال تولید محتوا توسط بخش خصوصی
باید انجام شــود .در این بــاره نیز بحث هایی
انجام شده و تقسیم کار باقی مانده است.
آیا در سند حاضر ،بندی مبنی بر آموزش و
آشنایی درست کودکان با فضای مجازی در
کتابهایدرسی،لحاظشدهاستیاخیر؟
مهم ترین رویکرد این سند ،استفاده از فضای
مجازی متناسب با رشد سنی و عقلی کودکان
است .این سند به دنبال این نیست که کودکان
و نوجوانان را به طــور کلی از ایــن فضا دور
ســازد بلکه به صــورت گــام به گــام مهارت ها
را به کودکان برای ورود به این فضا آموزش

خواهد داد تا زمانی که کودک به  18سالگی
رسید ،والدین دغدغه ای در زمینه حضور
وی در فضای مجازی نداشته باشند .تربیت
مصونیت بخش ،هدف اصلی تنظیم این سند
اســت .دربــاره ورود این بحث به کتاب های
درســی باید گفت که وظایف بسیاری برای
آموزش و پرورش در این سند دیده شده است.
چـــه مـــیـــزان زمــــان تـــا اجـــرایـــی شــدن
ایــــــن ســـنـــد بــــاقــــی مــــانــــده اســــت؟
شورایعالیفضایمجازیاینسندرابررسی
خواهد کرد و پس از تصویب به دستگاه های
مربوطابالغمیشود.مرکزملیفضایمجازی
در ایفای نقش قرارگاهی و پیگیری مصوبات
تا حصول نتایج مــورد انتظار بسیار جدی
است .راهکار اصلی در این حوزه تولید محتوا،
آموزش و فرهنگ سازی است .به عبارت دیگر
تنها آموزش مهم نیست بلکه تولید محتوای
مناسبباعثمیشودتاکودکانونوجوانانبه
محتوای نادرست نیازی نداشته باشند و حتی
در پی آن نباشند زیرا محتوای الزم در دسترس
آنان قرار می گیرد.

حاجیان -معاون اپراتوردومتلفنهمراهبااشارهبه ثبتساالنه
12میلیون شماره سریال گوشی IMEIدرشبکه اپراتورها
گفت:بیشترین میزان ثبت  IMEIجدید به گوشی ومودم
اختصاص دارد .صمدی با اشاره به اجرای رجیستری و احراز
شماره سریال های جدید در شبکه اپراتورهاافزود :بیشترین
میزان IMEIهای ثبت شده در شبکه متعلق به گوشی است
که برخی گوشیها با سیمکارت جدید و برخی با سیمکارت
قبلی در شبکه فعال میشوند.وی با بیان این که نیمی ازاین
 12میلیون  IMEIمتعلقبهاپراتوردوماست،افزود 60:تا70
درصد گوشیهای جدیدی که به شبکه وارد میشوند،دارای
قابلیت 4Gپشتیبانیازنسلچهارمتلفنهمراههستند.پس
ازموبایل ،مودم و ابزارهای دارای سیمکارت دیگر از جمله
دستگاهکارتخوان POSودوربینهانیزبیشترینمیزانثبت
IMEIهایجدیدرابهخوداختصاصمیدهند.

رونماییازپیشرفتهترینپلتفورمآموزشی
پــارســا  -پیشرفته تــریــن پــلــتــفــورم آمــوزشــی کــشــور به
منظور هوشمندسازی مــدارس وامکان تولید و انتشار
محتوا برای دانش آموزان در تلکام  2017رونمایی شد .
اسفندیارچهاربندرئیس مرکز برنامهریزی ومنابع انسانی
آموزش و پرورش،درمراسم رونمایی ازاین پلتفورم گفت:این
پلتفورم از طریق آدرس  emooc.medu.irدردســـتـــرس
خانواده بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان قرار دارد.

تازه های فناوری
رونمایی از قدرتمندترین تبلت دو تکه دنیا

کنترل فشار خون با نور

معرفی سرفیس بوک  2با سخت افزار قدرتمند

اچ پی با رونمایی از  ZBook X۲مدعی
تولیدقدرتمندترینتبلتدوتکهدنیاشده
که به عنوان نوت بوک هم قابل استفاده
اســت .این تبلت  ۱۷۵۰دالری آن قدر
قدرتمند است که می تواند نرم افزارهای
حرفه ای گرافیکی ادوبی مانند فتوشاپ
را نیز اجرا کند .به گزارش مهر ،این تبلت
دارای نمایشگر  ۱۴اینچی با دقت  ۴Kاست و از وضوح و شفافیت فوق
العادهایبرخوردارودارایقلمیهوشمند،گرانقیمتودقیقاست.

محققان دستگاهی ساخته اند که با تابش
نور به پوست می تواند فشار خون را کنترل
کند.به گزارش ایرنا  ،حرکت پرتوهای نور در
واکنش به فشار خون در رگ ها تغییر می کند
و این دستگاه با تجزیه و تحلیل این تغییرات
کوچک فشار خون را محاسبه می کندTLT .
 Sapphireبهاندازهیکناخنوضخامتآنبه
اندازهکارتاعتباریاستوبهمحضتماسباپوستشروعبهسنجشفشار
خونمیکندواطالعاتآنبیسیمبهموبایلیارایانهارسالمیشود.

مایکروسافتنسخه FallCreatorsویندوز
 10را منتشر و چندین هدست واقعیت
ترکیبیرانیزمعرفیکرد،اماشاهدرونمایی
از سرفیس بوک  2نیزدر دو مدل  13و 15
اینچیبودیم.مدل13اینچیسرفیسبوک
 2بهپردازندهنسلهفتمیاینتل-Corei5
7300uوهشتگیگابایتحافظه َرممجهز
شده ،اما در صورت نیاز می توانید مدلی با پردازنده نسل هشتمی و چهار
هستهایاینتل 8650u-Corei7و 16گیگابایت َرمراسفارشدهید.

خواندنی

عرضه قاب 1345دالری تیتانیمی برای آیفون
شرکت سنگاپوری تولیدکننده قــا بهــای لوکس
ایــن بــار بــه ایــجــاد قــاب تیتانیمی ویــــژ های اقــدام
کــرده که قیمت آن از آیفو نها هم باالتر است.به
گزارش ایتنا ،این قاب  1345دالری از یک دستگاه
آیفون نیز گران تراست.دلیل گران بودن این قاب،
ساخت آن از تیتانیم خالص و سیاه اعالم شده که طرز
ساخت آن موجب ایجاد رنگهای جدید و ویژه در این
قابها شده است .درباره میزان مقاومت این قاب در

برابر ضربه چیزی اعالمنشده است،زیرا بازار کاالهای
لوکس به این امور توجهی ندارد.

مانع صوتی اوریگامی سروصدای جاده را کم می کند
محققان آمریکایی مانع صوتی به شکل اوریگامی
بــــرای جــــاده ه ــا ســاخــتــه انـــد ک ــه قــــادر اســـت از
فرکانس ســروصــدای خــودروهــای مختلف بکاهد.
بــه گــزارش مــهــر ،ایــن شبکه مــی تــوانــد ســروصــدای
آکوستیک در جاده ها را کاهش دهد .این سیستم
برای کاهش سروصدا از سیلندرهای انتشار سروصدا
در جاده ها استفاده می کند که می توان فاصله میان
آن ها را طوری تنظیم کرد که فرکانس های مختلف

سروصدا را کاهش دهد .موانع صوتی اوریگامی از
ورقه های آلومینیم ساخته شده است.

ماوس جدیدمایکروسافت با دکمه های قابل برنامه ریزی
مایکروسافت محصول جدیدی را به بازار معرفی کرده
است که عالوه بر کیفیت باال ،با سه دکمه قابل برنامه
ریزی ،امکان شخصی سازی عملکردها را برای کاربر
فراهم می کند .به گزارش دیجیاتو،ماوس «Surface
 ، »Precision Mouseتوانایی اتصال همزمان به سه
رایانه مختلف را از طریق بلوتوث داردو دکمه های
آن برای انجام اموری مانند باز کردن اپلیکیشن ها یا
ذخیره فایل ها قابل برنامه ریزی است .دکمه های قابل

برنامه ریزی ماوس جدید 99دالری مایکروسافت فقط
با ویندوز  10کار می کند.

موفقیتمحققانکشوردرتولید
نانودارویگیاهیضدایدز
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ترکیبات
گیاهان دارویــی ،داروی ضدایدزی را عرضه کردند که
نتایج کارآزماییهای بالینی نشان داد ویروس  HIVدر
خون بیماران تحت آزمایش چهار ماه بعد از مصرف دارو،
حذفشدهاست.
حدرگفتوگوباایسنا،بااشاره
احمدحسینپور،مجریطر 
بهمطالعاتانجامشدهدراینزمینه،یادآورشد:اینمطالعه
با هدف بررسی تاثیر ضد ویروسی این دارو در افراد آلوده
بهاینویروساجراییشد.ویفیوتلراترکیبیاز 10گیاه
دارویی دانست و ادامه داد :ترکیبات این دارو در سایز نانو
تولید شده است و در نهایت موفق به عرضه دارویی برای
درمانایدزشدیمکهباعنوان"دینول"عرضهشد.ویاجرای
کارآزماییبالینیراازدیگرمراحلاجرایاینطرحبرشمرد
و یادآور شد :این مطالعات روی پنج بیمار مبتال به ویروس
 HIVانجام شد که هیچ دارویــی قبل و در طول مطالعه
مصرف نمیکردند.آزمایش ماه پنجم نیز که به منظور
پایداری دارو روی بیماران انجام شد ،نشان داد ویروس در
خونبیمارانحذفشدهاست.بعدازششماهمصرفدارو،
داروراقطعکردیمویکماهبعدازقطعدارو،آزمایشانجام
شدکههیچاثریازویروسدرخونبیماراننبود.
اکنون بعد از چهار ماه از قطع دارو بیماران از شرایط
جسمانی کامال مناسبی برخوردار هستند .وی با بیان
این که بیماران ،این دارو را دو بار در روز با فاصله زمانی12
ساعت در شش ماه مصرف کردند ،اظهار کرد :نتایج این
آزمایش نشان داد که با مصرف این دارو میزان سلولهای
سیست مایمنیاینبیمارانافزایشیافت،ضمنآنکهنتایج
مشاهدات ما چهارماه از قطع دارو و  10ماه از زمان شروع
درماننشانداداینداروهیچعوارضجانبیبرایبیماران
نداشتهاستودرکمترازچهارماهاززمانمصرفدارو ،تمام
ویروساینبیماریازخونبیمارانحذفشدوبیماراندر
شرایطعالیهستند.
CMYK

