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یکشرکتآلمانیتارعنکبوتیراشبیهسازیکردهکهازابریشمسبکتراماازفوالدقدرتمندتراست.بهگزارشمهر،اینمادهخام ۱۵درصدسبکتراز
ابریشمطبیعیاستاماقدرتآنازفوالدبهمراتببیشتراست.ماده Biosteelدرمقیاسکالنبرایشرکتهایمختلفتولیدمیشودوشرکتیمانند
آدیداسازآنبرایتولیدکتانیهای ۱۰۰درصدقابلبازیافتاستفادهمیکند.

این ابریشم
از فوالد قدرتمندتر است

...

کوتاهازجهانعلم
دارویضدسرطانباعثچربیسوزی
میشود
مهر-دارویجدیدیکهبرایمقابلهباسرطانسینهودیابت
تولید شده ،اثر جانبی غیرمنتظره ای دارد و باعث آب شدن
چربیبدنانسانهایچاقهممیشود.محققانمیگویند
این دارو با نام تروتوسکومین ،برای مقابله با تاثیرات جانبی
بیماری تصلب شرایین هم قابل استفاده است .با این دارو،
چربی عروق ذوب و جلوی وقوع حمالت قلبی و سکته های
مغزیهمگرفتهمیشود.

رونماییازگوشیهایجدیداچتیسی
فارس-تنهایکروزبعدازعرضهگوشیجدیدآیفون،شرکت
اچ تی سی دو تلفن همراه جدید خود به نام هایHTC U11
 lifeو  HTC U11+را روانه بازار کرده که مجهز به قابلیتی
موسومبه EdgeSenseهستندوبهکاربرانامکانمیدهند
برایدسترسیبهاطالعیههاگوشیرادردستبفشارند.

دستورفیلترتلگراموواتساپدرافغانستان
ایسنا-سازمان تنظیم ارتباطات افغانستان در حکمی به
سرویس دهندگان اینترنت این کشوردستور داد خدمات
پیامرسانهای موبایلی واتس اپ و تلگرام را متوقف کنند.
کاربرانشبکههایاجتماعیوگروههایحقوقمدنیواکنش
شدیدیبهایندستورنشاندادند.گزارشهایمنتشرشده
مبنیبرایناستکهایناقدامبهدستورادارهملیافغانستان
و با هدف جلوگیری ازاستفاده از این پیامرسانها از سوی
گروههایشبهنظامینظیرطالبانصورتگرفتهاست.اکنون
پیامرسانهایتلگراموواتساپدرافغانستانتوسطبرخی
شرکت های مخابراتی مسدود شده ،اما برخی شرکت های
مخابراتی خصوصی کماکان خدمات یادشده را به کاربران
ارائه می دهند.قرار است این ممنوعیت موقت برای 20روز
ادامهیابد.

افزایش 2.7درصدیعرضهجهانی
گوشیهایهوشمند
فارس-بررسیهایموسسهتحقیقاتیآیدیسیازافزایش
 2.7درصدی عرضه گوشی های هوشمند در سه ماهه سوم
سال 2017وبرتریسامسونگبراپلخبرمیدهد.شرکت
های گوشی سازی طی این مدت  373.1میلیون گوشی
هوشمند روانه بازارهای جهانی کردند که نسبت به مدت
مشابهدرسال 2016حدود 2.7درصدافزایشرانشانمی
دهد.سامسونگرتبهاولاینفهرستدرسهماههسومسال
 2017توانسته با عرضه  83.3میلیون گوشی سهم خود
از بازار را از  20.9درصد به  22.3درصد افزایش دهد .اپل
با عرضه  46.7میلیون گوشی سهم  12.5درصدی خود
را حفظ کرده است.هواوی و اوپو با عرضه  39.1و 30.7
میلیون گوشی به ترتیب  10.5و  8.2درصد بازار گوشی
های هوشمند را در اختیار دارند .این ارقام در سه ماهه سوم
سال 2016بهترتیب 0.3و 7.1درصدبودهاست.درانتهای
فهرست نیز شیائومی با عرضه 27.6میلیون گوشی و سهم
 7.4درصدیازبازارقراردارد.

ایجادشبکهسراسریشارژخودروهایبرقی
دراروپا
مهر-تعدادی ازشرکت های سازنده خودرو در اروپااز جمله
بی ام و ،دایملر ،فــورد ،فولکس واگــن ،آئــودی و پورشه از
همکاری برای ایجاد شبکه فراگیر شارژ سریع خودروهای
برقیخبردادهاند.براساساینطرحتاسال ۲۰۲۰چهارصد
ایستگاه پیشرفته شارژ خودروهای برقی در سراسر اروپا
تاسیسمیشودکهشارژانواعخودروهایبرقیراممکنمی
کند و توسط ده ها خودروهمزمان قابل استفاده خواهد بود.
ظرفیت شارژ هر سیستم در این ایستگاه ها  ۳۵۰کیلووات
است و از این طریق می توان  ۸۰درصدباتری یک پورشه
برقی  MissionEرادر ۱۵دقیقهشارژکرد.

آلزایمرازمغزآغازنمیشود
ایسنا -محققان کانادایی و چینی دریافتند آلزایمر
میتواند در قسمتهای دیگری از بدن و غیر از مغز ایجاد
شود و یک پروتئین کلیدی عامل این بیماری است که
از نقاط دیگر بدن به مغز میرسد و منجر به بروز آلزایمر
میشود.

هکرهایروسدرحالخوردنهزارانبانک
خبرآنالین -تروجان Silenceمتعلقبههکرهایروسزبان،
در حال خوردن هزاران بانک در جهان است .دست کم 10
بانکروسی،ارمنستانیومالزیاییقربانیتکنیکSilence
شدهاندکه ابتدا به شبکه داخلی بانک وارد می شود ،سپس
بهمدتطوالنیفعالیتهایروزانهراباگرفتناسکرینشات
ازکارهایاپراتورهایبانک،رصدودرزمانموعود،ازدانش
گردآوریشدهاستفادهوپولهاراجابهجامیکند.هنوزمعلوم
نیستچهمیزانپولازبانکهابهسرقترفته؛امابایدمیلیون
ها دالر باشد.

فروشیکمیلیونگلکسینوت 8در
کرهجنوبی
باوجودمدتکمیکهازآغازفروشگلکسینوت ۸میگذرد،
سامسونگموفقبهفروشیکمیلیوندستگاهازاینفبلتدر
سرزمینمادریخوددرعرض ۴۸روزشدهاست.بهگزارش
، zoomitگلکسی نوت  ۸بهلطف سختافزار قدرتمند و
طراحی منحصربهفرد ،توانست دوباره توج ه اذهان عمومی
رابهسرینوتجلبکند.

آغازبهکاربلندترینتوربینجهاندرآلمان
بلندترینتوربینبادیدنیادرحوالیشهراشتوتگارتنصبو
راهاندازیشد.بهگزارشایسنا،طولمحوراینغولسهتیغه
تازمین 178متراستکهارتفاعتوربینرااززمینتانوکتیغه
به  264.5متر میرساند.راهاندازی توربین جدید بخشی
از چهار پروژه مزرعه بادی است.طول محور تا زمین در دیگر
توربینها ،تاکنون  155متر بوده که همگی به ژنراتورهای
معمولی 3.4مگاواتیمجهزشدهاند.

آیفون  x؛از قیمت گذاری  4.3میلیونی درگمرک ایران تا تجهیز به  2باتری
با عرضه رسمی آیفون  xدر بازارهای جهانی از جمعه،
موجی از اخبار گوناگون دربــاره این گوشی روز گذشته
منتشر شد؛ از قیمت گذاری آن در گمرک ایران تا نتایج
کالبدشکافی زیباترین گوشی تاریخ اپل.آیفون xباحافظه
۲۵۶گیگا بایت در سامانه ارزش گمرک ایــران حدود
 ۹۲۰یورو معادل 4.3میلیون تومان قیمت گذاری شد.به
گزارش تسنیم ،همچنین مدل دیگر گوشی آیفون  Xدر
گمرک با حافظه  64گیگا بایت  800یورو ارزش گذاری
شده و در سامانه آنالین ارزش گــذاری انــواع کاالها در
گمرک در دسترس است.حقوق ورودی پنج درصــد بر
اساس ارزش پایه تلفن همراه که گمرک مشخص کرده
است  ،محاسبه و بر مبنای آن پنج درصد حقوق و عوارض
دریافت می شود.برای واردات انواع گوشی همراه عالوه بر
پنج درصد حقوق ورودی ،مالیات بر ارزش افزوده به میزان
 9درصد و مالیات علیالحساب به میزان چهار درصد نیز
دریافت می شود.
▪آیفونایکس 2باتریدارد

تصاویری از اجزای داخلی آیفون ایکس نشان می دهد در
ایندستگاهدوباتریبهشکل«ال»قرارگرفتهاند.بهگزارش
مهر iFixit،یکیازوبالگهایفناوری،تصاویریازاجزای
داخلی آیفون ایکس منتشر کرده که نشان می دهد این

گوشیدارایدوباتریاستکهبهشکل Lکنارهمقرارگرفته
اندتافضایداخلگوشیبازترباشد.طراحیجدیددستگاه
شباهت زیادی به آیفون اوریجینال دارد.مهم ترین تمایز
آیفونهمانوجوددوباتریاستکهاجزایدیگراطرافآن
هاجایگرفتهاند.درکلقابلیتتعمیرایندستگاهنسبتبه
بقیهآیفونهابیشتراستومتخصصانامتیاز 6از 10رابهآن
دادهاندوکاربرمیتواندبهراحتینمایشگروباتریراتعویض
کندامابهدلیلوجودقابپشتیشیشهایدستگاهوچسب
محکم آن تعویض اجزای دیگری از دستگاه مانند دوربین
مشکل است.در آیفون  Xمیتوان صفحه نمایش شکسته
را بـــدون نــیــاز بــه بــرداشــتــن ســخ ـتافــزار تشخیص
چهره تعویض کرد،صفحه
نمایش این آیفون  279دالر
قیمت دارد و در صورتی که
آسیبهایدیگرینیزرخدهد
این مبلغ تا 549دالرافزایش
خواهدیافت.
▪پیشبینیفروش ۳۰میلیارددالریآیفون10

باتوجه به تغییرات برجست ه آیفون  ۱۰نسبت به نسلهای
قبل ،انتظار م ـیرود این گوشی بهتنهایی درآمــد ۳۰
میلیارد دالری را در تعطیالت ســال نو میالدی عاید

میلیارد دالر افزایش در تنها یک روز به  ۹۰۰میلیارد دالر
رسیدهاست.

اپل کند.به گزارش
، zoomitاپــــل
گــرانقــیــمــتتــریــن
آیفون تاریخ را معرفی کرد.
باتوجه به فناوریهای جدیدی نظیر
تشخیص چهره ،واقعیتافزوده وطراحی
جدید و خاص این دستگاه ،انتظار میرود باوجود قیمت
باال ،تقاضای زیادی برای خرید این دستگاه در تعطیالت
سال نو میالدی ،وجود داشته باشد.عمر بیشتر باتری ،
صفحهنمایش لبهبهلبه ،فناوری فیسآ یدی و ویژگی
واقعیتافزوده ،همگی دست به دست هم داد هانــد تا
پس از سالها ،امسال شاهد صفهای طوالنی پشت در
فروشگاههای اپل باشیم .همچنین پیشبینی میشود
فروش کلی آیفون  ۸ ،۸پالس و آیفون  ۱۰در این بازه به
 52.6میلیارد دالر برسد.
▪اپلیکتریلیوندالریمیشود

بارشدسریعارزشسهاماپلدربازارهایبورس،بسیاریاز
تحلیلگرانمعتقدنداینشرکتبهزودیبهارزشیحدود
یک تریلیون دالر دست می یابد که بی سابقه است.جمعه
گذشته ارزش هر سهم این شرکت با رشد  3.7درصدی به
 174.26دالر رسید.با این تغییر ارزش شرکت اپل با ۳۲

▪شکنندگی شیشه بدنه ،مهم ترین دردسر صاحبان
آیفون10

آیفون  10با قیمت  1000دالری خــود ،در حالت
عادی نیز محصول لوکس و گران قیمتی محسوب
می شــود .اما مسئله این است که آیفون جدید اپل
عالوه بر نمایشگر ،در پنل پشتی هم از شیشه استفاده
کرده که بر اساس گزارش ها و بر خالف ادعای شرکت،
بسیار شکننده است.به گــزارش دیجیاتو،به نظر می
رســد شکنندگی پنل هــای شیشه ای آیفون  10مهم
ترین دردسر صاحبان این محصول باشد و به کسانی که
تصمیم دارند گران ترین تلفن هوشمند اپل را خریداری
کنند ،توصیه می شود اندکی بیشتر هزینه و کاور محافظ
نیز تهیه کنند.آیفون  10گوشی
زیبایی بوده و از طراحی خوبی
برخوردار است؛ اما با وجود
بهره گیری از«مــقــاوم ترین
شیشه ای کــه تــا کــنــون در
یک تلفن هوشمند استفاده
شــــده» (اظــــهــــارات اپ ــل)
نمی تــوان گفت در مقابل
زمین خوردن کام ً
ال مقاوم
خواهد بود.

...

اخبارکوتاهداخلی
شناسایی10گیاهداروییبومیایران
برایدرمانسوختگی
ایسنا-نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10
گیاه دارویــی ایــران به علت فعالیت ضدالتهابی ،افزایش
فعالیتهایآنتیاکسیدانیورگزاییازاهمیتخاصیدر
ترمیم زخمهای سوختگی برخوردارند.محققان دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند دریافتند  10گونه گیاهی ابوخلسا،
چــای سبز ،چــای کوهی یا علف چــای ،گیاه آببشقابی،
تشنهداری ،آلوئهورا ،بهدانه ،پنیرک صحرایی ،گل همیشه
بهاروگیاهمورددرترمیمسوختگیهاموثرند.

نخستینتصاویرازاینترنتبالونیدرمرزمهران

با رمزنگاری شبکههای اجتماعی رقم خورد

سرنوشت مبهم فیلترینگ هوشمند با بودجه  110میلیاردی
از زمــان آغــاز فیلترینگ هوشمند بــه گفته مسئوالن
ارتباطات و فناوری اطالعات ،حدود  ۱۱۰میلیارد تومان
صرف این پــروژه شده است و اکنون که پیا مرسا نها و
شبکههای اجتماعی به سیستم رمزنگاری مجهز و در
برابر فیلترینگ مقاوم شدهاند ،باید دید این سرمایه در
کجا هزینه میشود و روش کنونی برای پاالیش مطالب
نامناسب چیست؟به گزارش ایسنا ،داستان فیلترینگ
هوشمند زمانی آغاز شد که مسئوالن وزارت ارتباطات
دریافتند راه جلوگیری از انتشار مطالب مستهجن و
نامناسب،فیلترتمامیمحتواییکسایتنیست.سیستم
فیلترینگ هوشمند برخالف روشهای سنتی فیلترینگ
باعث نمیشود دسترسی به یک سایت به طور کامل
محدود شود بلکه تنها محتوای نامناسب و غیرمجاز روی
آن سایت غیرقابل دسترسی خواهد شد.
واعظی به عنوان وزیر ارتباطات وقت درسال  ۱۳۹۳از
پیگیری طرح فیلترینگ هوشمند خبر داد تا مانع مسدود
شدن تمام یک وبسایت و یا پیامرسان شود.
در مقاطع زمانی متفاوت ،وزارت ارتباطات راهکارهایی
را بـــرای پیشبرد فیلترینگ هوشمند مــطــرح کــرد.
از جمله این که از همان ابتدا از فعالیت سه دانشگاه
بــرای طراحی فیلترینگ هوشمند خبر داد که البته
نیازمند سرمایهگذاریهای زیادی نیز بود و در نهایت،
تــفــاهـمنــامـهای بین شــرکــت ارتــبــاطــات زیــرســاخــت و
پژوهشگاه  ICTمنعقد و مقرر شد مرحله اول سامانه
پاالیش هوشمند فضای مجازی تا پایان خــرداد  94به
بهرهبرداری برسد که با بهرهگیری از آن ،امکان تفکیک،
ممیزی و پــاالیــش صفحات زیرمجموعه سایتهای
اینترنتی فراهم و تنها بخشی از محتوای سایت که به
عنوان محتوای غیر اخالقی تشخیص داده شده ،غیرقابل
دسترسی شود.
فیلترینگهوشمندحتیدرمقطعیواکنشرئیسجمهور
را در پی داشــت و وی خواستار ادامــه راه و رفع نواقص
به منظور تکمیل طر حها در صیانت از محتوای فضای
مجازی شد.
واعظی به عنوان وزیرارتباطات وقت ضمن اعالم نظر
خود دربــاره فیلترینگ هوشمند ،با بیان این که  ۸۵تا

 ۹۰درصد محتوای برخی سایتها ،محتوای سالم به
حساب میآید گفت :با سیستم فیلترینگ هوشمند
میتوان درصدی از این سایتها را که محتوای مجرمانه
و غیراخالقی دارندمسدود کرد .وی فیلترینگ هوشمند
را پــروژه ۱۰ماههای اعــام کــرده بود که در سه مرحله
اجرایی میشود .این پروژه از دی  ۹۳در مرحله اول به
صورت آزمایشی روی اینستاگرام اجرا شد تا در صورت
موفقیتآمیز بودن مرحله دوم آن نیز اجرایی شود که
البته پس از آن وزیر ارتباطات اعالم کرد اجرای این طرح،
 ۸۳درصد موفق بوده است.پس از آن ،واعظی در مرداد
 ،۹۴از ورود به مرحله دوم فیلترینگ هوشمند خبر داد و
گفت:سرمایهگذاری زیادی برای این طرح صورت گرفته
و تالش داریم صفحات غیراخالقی را از هر طریقی که
ممکن است از دسترس خارج کنیم و حال در این زمینه
چه از طریق فیلترینگ هوشمند و چه از طریق مذاکره با
شرکتها تالشهای متعددی جریان دارد.
واعظی بهمن  ۹۴در حالی که بیش از  ۱۰ماه از آغاز
فیلترینگ هوشمند گذشته بــود ،اظهار کــرد :مناقصه
فیلترینگ هوشمند اینستاگرام ،تلگرام و دیگر شبکههای
اجتماعی برگزار شده تا در نهایت این طرح اجرایی شود
و بتوان به صورت هوشمند بر محتوای این شبکههای
اجتماعی نظارت کرد ۱۱ .دانشگاه در زمینه فیلترینگ
هوشمند شبکههای اجتماعی در حال فعالیت هستند و
به نتایج مطلوبی نیز دست یافتهاند تا بتوان این طرح را
به خوبی اجرا کرد.در آن زمان عمیدیان به عنوان معاون
واعظی درباره سرمایهگذاری انجامشده روی این پروژه
اظهار کرد :بیش از  ۱۱۰میلیارد تومان قــرارداد میان
وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصان توانمند در
بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.
واعظی اسفند  ۹۴با اشاره به خروجیهای مرحله اول
و دوم فیلترینگ هوشمند گفت :مرحله سوم فیلترینگ
شروعشدهاست.ویمهر ۹۵نیزبااشارهبهطراحیروباتی
در شرکت ارتباطات زیرساخت که امکان فیلتر خودکار
سایتهایمستهجنرافراهممیکند،دربارهنحوهاجرای
مرحله سوم فیلترینگ هوشمند نیز توضیح داده بود :هم
اکنون مرحله دوم فیلترینگ هوشمند رو به اتمام است.

در مرحله سوم اجرای این طرح نیز با توجه به بحث احراز
هویت کاربران این امکان وجود دارد که دسترسی به یک
سایت و شبکه برای فردی مانند یک پزشک میسر و برای
دیگران غیرممکن شود.
▪اینستاگرام رمزنگاری شد و فیلترینگ هوشمند
متوقف!

اما با وجود تمام هزینهها و تحقیقاتی که برای فیلترینگ
هوشمند شد ،اجــرای این پــروژه از تیر امسال متوقف
شد .واعظی درباره توقف فیلتر اینستاگرام اظهار کرد:
اینستاگرام رمزنگاری شده و از اینرو با کسب اجازه از
شورای عالی فضای مجازی  ،با مدیر اینستاگرام تماس
گرفتیم که اعالم کردند آمادگی دارند درباره موضوعاتی
که از نظر ما نامناسب است و محدودیتهای خود با آن
ها صحبت کنیم.واعظی در پاسخ به این سؤال که دیگر
فیلترینگ هوشمند روی اینستاگرام اجرا نمیشود ،گفته
بود :اگر مشکل از مبدأ حل شود ،تجهیزات فیلترینگ
هوشمند را در جای دیگری استفاده میکنیم.
به نظر میرسد به تازگی تمامی شبکههای اجتماعی
بــرای حفظ و برقراری امنیت دادههــای خــود ،آن ها را
هنگام ارســال و دریافت رمــزگــذاری ()Encryption
میکنند .بدینترتیب تمامی ترافیک اطالعات فرستاده

و دریافتشده درون نــر مافــزار طبق الگوریتم خاصی
رمزنگاری میشود و قفل این رمز ،تنها در اختیار شرکت
تولیدکننده است .بنابراین کسانی که میخواهند به
ترافیک درونی این نرمافزارها دسترسی داشته باشند،
باید با صرف وقت و هزینههای سنگین به کلید آن ها پی
ببرند که با فرض یافتن این رمز ،به محض تشخیص توسط
شرکت هــدف ،با یک تغییر ســاده در روش رمزنگاری
دادههــای نرمافزار ،باز هم موجبات سردرگمی و تکرار
هزینههای سنگین فراهم می شود.
صرف هزینه  ۱۱۰میلیارد تومانی برای پروژه فیلترینگ
هوشمند واکنشهای زیادی را در پی داشت ،از جمله
این که با این هزینه و به جای پروژه فیلترینگ هوشمند،
امکان حمایت از پروژههای دانشجویی ،پرداخت وام به
شرکتهای دانشبنیان ،پیشبرد شبکه ملی اطالعات،
حمایت از شبکههای اجتماعی و پــیــا مرســا نهــای
داخلی و بسیاری اقدامات دیگر وجود داشت و اکنون
که پیامرسانها از روشهایی مانند رمزنگاری دادهها
استفاده میکنند و فیلترینگ هوشمند دیگر روی آن ها
کارساز نیست ،باید دید این هزینه کجا استفاده میشود
و از سوی دیگر ،مذاکره با شرکتها برای مسدود کردن
فضای نامناسب در مبدا که مسئوالن وعدهاش را داده
بودند ،به کجا رسیده است؟

تازه های فناوری
کفشهای گرافینی پاها را خنک میکنند

احراز هویت با لرزش اثر انگشت ممکن شد

پارچه ای که داده ذخیره می کند

محققان ایتالیایی کفشی تولید کردند
که در آن از گرافین استفاده شده و قادر
است پاها را خنک کند.به گزارش ایرنا
 ،محققان به ماده اولیه پلی اورتان که
اغلب در تولید زیــره کفش استفاده
میشود ،گرافین پولکی اضافه کردند.
یکی از ویژگیهای مهم این ماده قابلیت رسانش گرمایی آن است.
با وجود این که تنها یک درصد از ترکیبات زیراین کفش را گرافین
تشکیل میدهد ،قابلیت انتقال گرمای آن به میزان  50درصد بهبود
یافته است.

سیستم احــراز هویت ارزانــی ساخته شده
که در هر سطحی کارگذاشته می شود و با
توجه به لرزش اثر انگشت هویت کاربران را
احراز می کندومی توان آن را برای باز کردن
قفل هر چیزی از در خانه گرفته تا در خودرو
به کار برد.
به گزارش مهر  ،از آن جا که ساختار استخوان هر فرد یگانه است و انگشتان
فشارهای مختلفی به سطوح وارد می کنند ،حسگرها طوری طراحی شده
اند تا تمایز فیزیولوژیکی و رفتاری هر کاربر را شناسایی کنند.

محققان با استفاده از خصیصه های
مغناطیسی نــخ ه ــای رســانــا ،پــارچــه
هوشمندی مانند یک هارددیسک ابداع
کرده اند که داده ها را در خود ذخیره می
کند.به گزارش ایرنا  ،داده های ذخیره
شده درپارچه با استفاده از ابزاری که در
تلفن های هوشمند برای فعال سازی َاپ های ناوبری جاسازی شده
اند ،خوانده می شوند.این یک طراحی عاری از ابزار الکترونیکی است،
به این معنی که می توان پارچه هوشمند را اتو کرد و یا در ماشین لباس
شویی انداخت.

فارس-امسال برای نخستین بار پروژه اینترنت بالونی در
مرز مهران برای ارائه خدمت اینترنت وای فای رایگان به
زائران اربعین عملیاتی شده ؛ این پروژه روز گذشته زیربار
رفت.به گفته مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
ایالم،اینبالوندرارتفاع 500متریزمینقرارمیگیرد.در
اینپروژهیکفرستندهرادیوییدرشهرمهرانمستقروبالون
نیز در منطقه مرزی نصب شده است .پهنای باند دریافتی از
زیرساخت توسط فرستنده به بالون ارسال و در دایره ای در
منطقه پایین دست بالون اینترنت  Wi-Fiرایگان و بدون
پسورد ارائه می شود .این بالون دارای پهنای باند ورودی
 100mbاست که با توجه به این که کاربران آن عبوری و در
حال پیاده روی هستند و در آن منطقه ساکن نیستند پیش
بینی می شود این ظرفیت جواب گو باشد.در صورتی که
ازپــروژه نتایج خوبی حاصل شود ،سال آینده به مرزهای
دیگر نیز توسعه داده خواهد شد.به گفته وی ،این پروژه سال
گذشتهنیزآمادهاجرابودامابهدالیلغیرفنیبهصورتناقص
اجراشد.

رئیسسازمانپدافندغیرعامل:
«اینترنتاشیا»میتواندتهدیدباشد
حاجیان  -رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان این
که اینترنت اشیا میتواند تهدیدی برای آینده باشد ،بر لزوم
مقررات گذاری در این حوزه تاکید کرد .سردار جاللی در
مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
و اولین نمایشگاه صنعت بومی زیستی افزود :با موضوع
اینترنت اشیا مواجهیم که ارتباط بین تمام اجــزای کره
زمین اعم از انسان با انسان ،انسان با شیء ،اشیا با اشیا
،تبادل داده ،تحلیل داده و...را برقرار می کند وحتی در
تجهیزات پزشکی مستقر می شود .بنابراین اینترنت اشیا
میتواند تهدیدی برای آینده کشور باشد و مقررات گذاری
در این حوزه ضروری است .وی ادامه داد  :دو راه حل در
خصوص مواجهه با فناوریها میتوان ارائه داد؛ یاباید مانع
ورود هر فناوری به داخل کشور شد که شدنی نیست و یا از
فناوری به صورت کنترل شده و مدیریت شده استفاده کرد
که بهترین راه ممکن است .

برگزیدگانالمپیادفناورینانوزیر
چترحمایتیبنیادملینخبگان
ایسنا-المپیاددانشآموزینانوپسازهشتدورهبرگزاری
از سوی بنیاد ملی نخبگان تایید شد و برگزیدگان المپیاد
دانشآموزی نانو از دوره ششم به بعد میتوانند از تسهیالت
اعطاییبنیادملی نخبگانبهرهمندشوند.

چتری که تغییرات آب و هوا را پیش بینی میکند
چتر هوشمندی تولید شده که تغییرات آب و هوایی را
پیش بینی می کند و به کاربر خود هشدار میدهد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران  ،این چتر هوشمند از طریق
بلوتوث کار میکند و پیام تغییرات آب و هوایی به تلفن
هوشمند کاربر ارســال میشود .مثال به وی هشدار
بارندگی داده مـیشــود .ایــن پیام میتواند روی هر
دستگاه مجهز به بلوتوث دیده شود .از دیگر ویژگیهای
چترهای هوشمند این است که به کاربر کمک میکند در صورت مفقود شدن گوشی همرا ه آن را پیدا کند.

کارخانهای که با ذهن کنترل میشود
عالقهمندان به علم روباتیک و ماشینهای صنعتی قابل
کنترل با ذهن ،اولین کارخانه قابل کنترل با امواج مغزی
را راهاندازی کردند.به گزارش ایسنا  ،برای کار درکارخانه
 Mental Workنیازی به تعامل به صــورت فیزیکی با
دستگاههای متعدد نیست ،بلکه کارگران به عنوان اپراتور
میتوانند در یک اتــاق با هدست گیرنده امــواج مغزی،
دستگاهها و روباتهای کارخانه را کنترل کنند.هدست
اختصاصی برای دریافت امواج مغزی از نوع  EEGیا الکتروانسفالوگرام است که پس از دریافت الگوها یا سیگنالهای
موجوددرمغز،دستورهایالزمبرایکنترلتجهیزاتکارخانهرااستخراجمیکند.
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