دانش و فناوری

12

سه شنبه  30آبان  2. 1396ربیع االول .1439شماره 19688

ساخت الیه ژالتینی شبیه پوست
انسان

...

کوتاهازجهانعلم
آیفون  xرا در بازار ایران با قیمت
 550هزارتومان بخرید!

میزان -نسخه طرح اصلی گوشی پرچم دار و گران اپل
یعنی آیفون  10که با نام آیفون  Xشناخته میشود ،در سه
رنگ سفید ،مشکی و طالیی با قیمت  550هزار تومان
بدون گارانتی با هفت روز مهلت تست به صورت قاچاق وارد
بازار ایران شده و هم اکنون در بازار تهران به صورت انبوه در
حال فروش است.این در حالی است که آیفون  Xبا ظرفیت
 64گیگابایت حافظه داخلی  5میلیون و  800هزار تومان
و آیفون  Xبا ظرفیت  256گیگابایت  7میلیون و  550هزار
تومان همراه با گارانتی قیمت دارد.

هزینه تعمیر آیفون  ۱۰شما را شوکه میکند!
ایسنا -اگر آیفون  ۱۰جدیدترین پرچمدار اپل را خریداری
کردهاید،بهتراستدرنگهداریآناحتیاطبسیاریبهخرج
دهید.درکناربرچسبقیمتآیفون ۱۰گویاهزینهتعمیرآن
نیز بسیار باال ست.در صورتی که نمایشگر آیفون  ۱۰آسیب
ببیند ۲۷۹ ،دالر برای تعویض آن هزینه باید بپردازید .با
چنینمبلغیامکان خریدیکگوشیهوشمنداندرویدیرا
باسختافزارمناسبدارید.درصورتیکههمراهباشکستگی
نمایشگر،ایراداتدیگریدرآیفون Xمشاهدهشود،باهزینه
 ۵۴۹دالر رو به روهستید .این قیمت برابر یک پرچمدار
اندرویدیونیمیازقیمتآیفون Xاست.

احتمال افزودن ارسال استوری در نسخه
وب اینستاگرام
ایسنا -اینستاگرام در تالش است به نسخه وب خود نیز
قابلیت ارسال و انتشار استوری را اضافه کند.البته کاربران
در نسخه های وب اینستاگرام از برخی ویژگی های جذاب
استوری نظیر استیکرهای مختلف روی تصویر استوری که
در اپلیکیشن آن وجود دارد ،محروم خواهند بود.هم اکنون
روزانه  ۲۵۰میلیون کاربر از این قابلیت استفاده می کنند.

جایگزینی تماس صوتی با ویدئویی در
واتس اپ
ایسنا -واتس اپ به زودی امکان برقراری تماس ویدئویی
را جایگزین تماس صوتی خواهد کــرد.ایــن اپلیکیشن
پیامرسان دارای  1.3میلیارد کاربر درجهان است.

قرارداد  ۵۰میلیون دالری آمریکا برای
مقابله با هک تسلیحات هوشمند
مهر -ارتش آمریکا قــراردادی  ۵۰میلیون دالری برای
مطالعه روش های دفاعی در برابر هک کــردن سیستم
تسلیحات هوشمند امضا کرده است.

ساعت هوشمند برای کودکان آلمانی
ممنوع شد
فارس -دولت آلمان استفاده از ساعتهای هوشمند را
برای کودکان در این کشور ممنوع کرد و از والدین آن ها
خواست ساعت های یادشده را نابود کنند.پیش از این
سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اروپا نیز اعالم کرده
بود ساعت های هوشمند تهدیدی برای حریم شخصی
کودکان هستند و قابلیت ردگیری یا جی پی اس این ساعت
ها توسط هکرها قابل نفوذ بوده وازایــن طریق می توان
موقعیت مکانی کودکان را شناسایی کرد.

برخالف ادعای اپل ،آیفون  ۸ضد آب نیست
ایتنا-تلفنهای همراه هوشمند آیفون  ،8آیفون  8پالس و
آیفون  Xتحت آزمون رطوبت قرار گرفتند اما در این میان،
آیفون  8در آزمون یادشده شکست خورد.محققان سطلی
را با 19لیتر آب شهری پرکرده و دستگاههای یادشده را28
دقیقه در آن قرار دادهاند  .

فناوری تشخیص چهره برای اندرویدیها
مهر -سازندگان موبایلهای اندروید در آینده نزدیک
به پیروی از اپل نرم افــزار شناسایی صورت را جایگزین
حسگرهای اثرانگشت میکنند.

حفره خطرناک در اندروید ضبط صدا و
تصویر راممکن می کند
حفره امنیتی که در نسخههای اللیپاپ ،مارشمالو و نوقای
اندروید رصد شده این امکان را به نفوذگران میدهد
تا محتویات صفحهنمایش و صدای خروجی از سیستم
صوتی دستگا ههای انــدرویــدی را ضبط کنند77.5 .
درصددستگاههای اندرویدی از این مشکل رنج میبرند.

شارژر قدرتمند برای گوشیهای هوشمند
فارس-شرکت تسال شارژر قدرتمندی برای گوشیهای
هوشمند تولید کرده است.این شارژر یا پاوربانک مجهز به
پورت های یو اس بی ،میکرویواس بی و سیستم ارتباطی
 lightningاپل است و با آن می توان گوشی های اندرویدی
و آیفون را به سادگی شارژ کرد.این شارژر 45دالری مجهز
به  18650سلول شارژکننده است.
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با 5راهکار ساده جست وجو در گوگل را جذاب تر کنید
سایت ها و اکستنشن های بسیاری هستند که می توان به
کمک شان تجربه جست وجو با گوگل را ارتقا بخشید .اما
از میان تمامی آن ها ،پنج مورد وجود دارند که از جذابیت
بیشتری برخوردارند.
: Resulterیک اکستنشن ساده برای گوگل کروم است
کهسرعتدریافتونحوهنمایشنتایجرابهبودمیبخشد.
همچنین منوی پیش نمایش از نتایج جست وجو را در
اختیار کاربر قرار می دهد که استفاده از آن ،قدرت مقایسه
لینک های به نمایش درآمده را فراهم می سازد .می توان با
نگه داشتن کلید « »Altنتایج جست وجو را شماره گذاری

کرد.همچنین به کمک میانبرهای « »Alt + Sو «»Alt + A
امکان ویرایش و باز کردن تمام نتایج مهیا می شود.
: Impersonal.meچطور می توان از دسترسی گوگل به
اطالعات شخصی جلوگیری کرد؟پاسخ این سوال در وب
سایت Impersonalخالصه می شودکه شباهت بسیاری
با موتور جست وجوی گوگل دارد.با این تفاوت که با تمام
قوا از حریم شخصی شما محافظت می کند.عالوه بر این
امکان انتخاب زبان ،منطقه جغرافیایی و دامین را نیز برای
کاربر فراهم می کند.
Ruin My Search History :Ruin My Search

 Historyهم سر به سر گوگل می گذارد و هم به تفسیر
اطالعات دریافتی توسط گوگل می پردازد.کافی است
وارد این وب سایت شوید و از طریق حساب کاربری گوگل
خود شــروع به وبگردی کنید.البته به جای اطالعات
دقیق Ruin My Search History ،عمدا داده های
اشتباه را در اختیار گوگل قرار می دهد و به کلی در روند
فعالیت های آن اختالل ایجاد می کند.
 : Result Preview  اکستنشنی بــرای گوگل کروم
است که با نصب آن اطالعات مختصری از لینک های
مختلف مقابل نتایج جست وجو به نمایش در می آید.با

 Result Previewاطالعات مختصری از محتوای لینک
ها در اختیارمان قرار می گیرد.
 : Google Similar Pages   اغلب حین وبگردی های
روزانـــه بــه صفحات جالبی بــر مــی خــوریــم و بــه دنبال
لینک هــای مشابه آن مــی گردیم.گوگل اکستنشن
اختصاصی برای کروم توسعه داده که به کمک آن ،امکان
پیدا کردن صفحات مشابه فراهم می شود.کافی است
اکستنشن  Google Similar Pagesرا نصب کنید.حال
با کلیک روی کلید این اکستنشن ،لینک های مشابه با
موضوع مد نظر در اختیارتان قرار می گیرد.

افزایش  2برابری قیمت هر گیگ اینترنت اضافه
کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه
اخیر خودتعرفههای جدید اینترنت با حداقل
مصرف منصفانه را تصویب واعــام کرد؛ بر
این اساس اپراتورها مجاز به کاهش سرعت
مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه
مصرف منصفانه» شده اندو قیمت هر گیگ
اضافه در تعرفه جدید اینترنت حجمی نیز دو
هزار تومان تعیین شده که پیش از این به طور
متوسط هزار تومان بود.
بــه گـــزارش فـــارس ،بــراســاس ایــن مصوبه
ارائــــــه کــنــنــدگــان خـــدمـــات دســتــرســی
ب ــه ایــنــتــرنــت پــرســرعــت ثــابــت از طــریــق
فــنــاور یهــای سیمی (اعــم از سیم مسی و
فیبر) باید جــداول تعرفهای خود را مبتنی
بر سرعت و به صــورت غیر حجمی تنظیم
کنند.همچنین ارائ ــه کنندگان خدمات
دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر
فناوریهای بی سیم(اعم از همراه و ثابت)
میتوانند جــداول تعرفهای خود را مبتنی
بر حجم ،تنظیم کنند.در همین حال ارائه
کنندگان خدمات در سه بــازار فو قالذکر
مـیتــوانــنــد بــه اعــمــال سیاست استفاده
منصفانه()Fair Usage Policy) (FUP
بــر اســاس شــرایــط رقابتی اق ــدام کنند.بر
اساس تبصرههای این ماده دارنــده پروانه

موظف اســت در اعمال سیاست استفاده
منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکان اعالم
کند .مطابق جدول تعرفه ،حداقل سرعت
دسترسی به اینترنت  ADSLبه میزان ۵۱۲
کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲
هزار و  ۵۰۰تومان درنظر گرفته و حداکثر
سرعت اینترنت نیز  ۱۶مگابیت برثانیه به
قیمت  ۸۰هــزار تومان در مــاه اعــام شده
اســت.در تعرفه مصوب ،نــرخ دسترسی به
اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با
حداقل سرعت ۲۰مگابیت ۲۰۰هزار تومان
و حداکثر سرعت  ۵۰مگابیت  ۳۰۰هزار
تومان درنظر گرفته شده است .کف تعرفه
ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان
 ۸۰درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط،
تعیین خواهد شد.نرخ بیتهای (سرعت)
اعالم شده در این جدول باید برای  95درصد
زمان تضمین شود و در5درصد زمان حداکثر
میتواند به میزان 50درصدکاهش یابد.
ارائهکنندگان خدمت میتوانند براساس
شرایط رقابتی ،به تعیین آستانه استفاده
منصفانه ماهانه اقدام کنند.
ارائه کننده خدمت ملزم است درهمه سطوح
جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود برای
تفکیک و ارائــه حجم ترافیک بینالملل از

...

اخبارکوتاهداخلی

داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده
منصفانه ترافیک داخــل حداقل دو برابر
آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل
باشد.
پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه
ماهانه ،دارنــده پروانه می تواند به اعمال
سیاست استفاده منصفانه بپردازد و برای
کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps
 128اقــدام یا براساس اطالعرسانیهای
قبلی به فــروش حجم اضافه ترافیک بین
الملل و داخلی اقدام کند .در این مصوبه،
سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت
به ثابت (اعــم از خطوط ترابردپذیر و غیر
ترابردپذیر) مشابه سقف تعرفه مکالمات
بین استانی و به مبلغ  ۳۳تومان تعیین شده
است .مصوبه جدید نرخ پهنای باند اینترنت
برای سرعت Mbps ۱۰۰و باالتر را نیز تعیین
کرده است .مطابق این مصوبه تنها در بخش
«تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» کاهش
 ۲۵درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این
مصوبه به قوت خود باقی است.
تبصره :در صورت فروش حجم اضافه ،سقف
تعرفه هر گیگابایت ترافیک بینالملل20 ،
هــزار ریــال تعیین میشود که ارائــه کننده
خدمت موظف است به اعمال سقف تعرفه

ترافیک داخلی ،به میزان 50درصدسقف
تعرفه ترافیک بینالملل اقدام کند.حداقل
سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل
نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین میشود.
برمبنای این مصوبه ،تعرفه خدمت ابر انتقال
برای سرعت  Mbps ۱۰۰و باالتر نیز اعالم
شــد .بــرایــن اســـاس تعرفه بخش«قیمت
ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه»
 ۲۵ ،درصد کاهش یافت.همچنین تعرفه
سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل)
به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه تعیین
شد.براین اساس در صورت توافق نداشتن
اپراتورها ،تعرفه خدمت اتصال متقابل برای

مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed
 )Termination Rateبه میزان  ۱۵۰ریال
تعیین می شــود.در همین حال در صورت
توافق نداشتن اپراتورها ،تعرفه خدمت اتصال
متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن
همراه ( )Mobile Termination Rateبه
مبلغ  ۳۰۰ریال تعیین می شود.اپراتور ارائه
دهنده اینترنت موظف است برابر تشخیص
و اعــام رگــوالتــوری به توقف ارائــه خدمتی
که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده
رقابت سالم در بــازار ،تشخیص داده شده
است ،اقدام کند.این مصوبه از  ۱۰آذر اجرا
میشود.

آموزش رانندگان با هدست اسکنر مغز

موبایل چینی با باتری  ۵هزار آمپری رونمایی شد

چاپگر 3بعدیعظیمقطعاتهواپیماراچاپمیکند

هــدســت پیشرفته ای ب ــرای آمــوزش
رانندگانخودروهایمسابقهایساخته
شده که با اسکن مغز این افراد و بررسی
عملکرد آن ها می تواند دستوراتی
متناسبصادرکند.بهگزارش مهر ،این
هدست بر مبنای توانمندی های مغزی
افراد می تواند برای هر یک تعلیماتی
ویژه صادر کند و روش های متفاوتی را برای آموزش آن ها در پیش
بگیرد.انتظار می رود استفاده از این روش آموزشی در آینده تنها
منحصر به رانندگان خودروهای مسابقه ای نباشد و از آن برای بهبود
عملکرد دانشجویان ،کارمندان و  ...هم استفاده شود.

شرکتچینی Gioneeباقابلیتپشتیبانیاز
دو سیم کارت و با باتری  ۵هزار میلی آمپری
ساخته که در هند رونمایی شده است.به
گزارش مهر  M۷Power ،نمایشگر شش
اینچی فول اچ دی دارد که روی آن شیشه
خــمــیــده  D2.5قــرار گرفته اســت .وضوح
دستگاه  ۱۴۴۰در  ۷۲۰پیکسل و دارای
پردازشگر هشت هسته ای  ۴۳۵اسنپ دراگون است و در آن از Corning
 ۳ Gorilla Glassاستفاده شده که دربرابر ضربات و افتادن ازنمایشگر
محافظت می کند.پشت دستگاه دوربین  ۱۳مگاپیکسلی قرار گرفته
ودوربین جلویی  ۸مگاپیکسلی است.

شــرکــت  GEاز چــاپــگــرســه بــعــدی فلز
رونمایی کرده که برای ساخت قطعات
هــواپــیــمــا مــنــاســب وقــابــلــیــت آن چــاپ
قطعاتی به قطر یک متراست.به گزارش
دیجیاتو،با فناوری چاپ سه بعدی ،این
ماشین الیه های باریک فلز را با لیزری
یک کیلوواتی با یکدیگر ادغام می کند.
ازاین دستگاه برای چاپ محفظه احتراق یک جت استفاده شده است
و می توان آن را در صنایع خودرو و هوافضا نیز به کار گرفت.با این
فناوری ،طراحان توانستند  855قطعه جداگانه موتور را به تنها 12
قطعه کاهش دهند که «رویای هر مهندسی» است.

خواندنی
چادر فرار از اینترنت تولید شد!

تولید غضروف مصنوعی از هیدروژل

برخی افــراد دوســت دارنــد در مواقعی در دسترس
نباشند یا قابلیت ارتباط با خود را مختل کنند واز هک
و جاسوسی سایبری نیز در امان باشند.به گزارش مهر،
برای رفع نیازهای این افراد چادر کوچک کپسولی
تولید شده که در برابرانواع ارتباطات الکترومغناطیس
و مخابراتی مقاوم است.
کپسول های کوچک "قفس فــارادی" ازجنس مواد
رسانا می توانند جلوی انتقال امواج رادیویی به داخل
چادر را بگیرند.قطر این چــادر 10هزار دالری 2.1

محققان نوعی هیدروژل از جنس کوالر تولید کرده اند
که می تواند مانند غضروف معمولی عمل و به ترمیم
جراحات مفاصل کمک کند.
به گزارش مهر ،غضروف یادشده متشکل از شبکه ای از
فیبرهای نانو از جنس کوالر است که با پلی وینیل تقویت
شده تا قادر به جذب و نگهداری آب و مقاومت کافی در
برابر هرگونه ضربه شدید باشد.
یکی از چالش های اساسی در زمینه تولید غضروف
مصنوعی ناتوانی نگهداری آب در آن ها به منظور تغذیه

شمارش معکوس برای ایجاد کشور مستقل در فضا!

ثبت توفان سهمگین در جو مشتری

شکل گیری کشور مستقل فضایی به نام اسگاردیا با
پرتاب ماهواره ناسا به فضا به تحقق نزدیک تر شد.به
گزارش مهر  ،هدف از پرتاب این ماهواره و ماهواره
های بعدی به فضا زمینه سازی برای مهاجرت میلیون
ها انسان به خارج اززمین است تا در مجموعه ای از
ایستگاه های فضایی و ماهواره های در حال گردش دور
زمین زندگی کنند.ماهواره  ۱-Asgardiaکه به همین
منظور به فضا پرتاب شده حاوی  ۵۰۰گیگابایت تصویر
و متن است .دریافت امتیاز شهروندی این کشور فضایی

ماهواره ناسا یک توفان سهمگین را در نیمکره شمالی
سیاره مشتری به ثبت رسانده که حتی نسبت به توفان
هایمعمولدرآنجاهمعظیموترسناکبهنظرمیرسد.
به گزارش دیجیاتو،جونو نخستین تصاویراین توفان را
 ۲۴اکتبر ( ۲آبان) از فاصله ۱۰۱۰۸کیلومتری از باالی
ابرهای جو آن به ثبت رسانده است .ناسا می گوید که
ابرهای تیره از لحاظ ارتفاعی نسبت به ابرهای روشن به
سطح مشتری نزدیک تر هستند.به احتمال زیاد ابرهای
روشنترکیبیازکریستالهاییخآمونیاکوآبهستند.

برای عموم آزاد است و تا کنون  114هزار داوطلب از
 204کشور ثبت نام کردهاند.

فارس-سیمکارت چند شمارهای در نمایشگاه تلهکام دو
سال پیش معرفی شد اما عملیاتی نشد .معاون اپراتور دوم
موبایلمیگوید:درارائهیکسرویس،ابعادمختلففرهنگی
و امنیتی مدنظر قرار می گیرد که رگوالتوری دربــاره این
سرویسنگرانیهاییدارد.صمدیاظهارکرد:اینسرویس
از نظر فنی آماده است اما با مشکالت مقرراتی در سازمان
تنظیم مقررات مواجه شده است.وی توضیح داد :در ارائه
یکسرویسعالوهبربعداقتصادی،ابعادمختلفاجتماعی،
فرهنگیوامنیتیمدنظرقرارگرفتهمیشودکهباتوجهبهاین
مسائل ،رگوالتوری درباره این سرویس نگرانی هایی دارد.
این طرح به دو شکل شماره مجازی و شماره حقیقی است
کهدرروششمارهحقیقیچندسیمکارتبهیکسیمکارت
متصل میشوند و مشترک میتواند چندین شماره را روی
گوشی تک سیم کارته استفاده کند.در روش شماره مجازی
مشترکسیمکارتفیزیکیراازاپراتورتحویلنمیگیردوبا
خرید چند شماره ،آن ها را روی یک سیم کارت و یک گوشی
تکسیمکارتاستفادهمیکند.

پروژهساختکشتیهواییکلیدخورد

تازه های فناوری

متر و ارتفاع آن  ۲متر است و برای استفاده دو تا سه نفر
مناسب است.

سیمکارتچندشمارهایمجوزهایامنیتیرا
کسبنکرد

سلول ها بوده  ،اما غضروف جدید چنین ضعفی ندارد و
کلیه ویژگی های غضروف طبیعی را دارد.

این مسئله می تواند برای دانشمندان یک خبر خوشحال
کنندهباشد.

حاجیان  -رئیس پژوهشکده سامانه هــای حمل ونقل
فضاییپژوهشگاهفضاییایران،ازآغازاجرای پروژهطراحی
وساخت کشتی هوایی خبرداد .دکتر احسانی درگفت وگو
باخراسان افزود :این پژوهشکده پروژههای متعددی را در
راستای مأموریت خود به انجام رسانده یا در دست اجرا دارد
کهطراحیوساختکشتیهوایی بهمنظورحملونقلانسان
وبار از جمله این پروژه هاست .پروژه ساخت کشتی هوایی
نسلدیگریازفناوریاینترنتبالونیاستکه ازآنمیتوان
درمواردیازجملهارتباطات مخابراتیوجابهجاییمحموله
ها وافراد استفاده کرد.این پروژه اکنون کلید خورده و ظرف
یکسالآیندهبهپیشرفتهایخوبیمیرسد.

ظرفیتترانزیتاینترنتکشور ۵۰درصد
افزایشیافت
خبرگزاری صدا وسیما-مدیرکل امــور تجاری شرکت
ارتباطاتزیرساختازافزایش ۵۰درصدیظرفیتترانزیت
دیتای کشور در  ۱۰۰روز نخست دولت دوازدهم خبر داد.
شرکت ارتباطات زیرساخت برای فروش  ۳۰۰گیگابیت
برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال ،سفارش قطعی
گرفته و قــرارداد منعقد شده است.با اجرای این قــرارداد،
ظرفیتفعلیترانزیتاینترنت 1.5،برابرمیشود.

چگونهسایتخودرارفعفیلترکنیم؟
در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه ،بخش مخصوصی بــرای رسیدگی
به درخــواســت رفــع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی
 rafefilter.internet.irطراحی شده که می تــوان از
طریق فرم برخط قرار گرفته شده در این نشانی درخواست
خود را به کارگروه ارسال کرد .در این سامانه به دو گروه
درخواسترسیدگی میشود؛گروه اول درخواست مدیران
تارنماهای اینترنتی است.گروه دوم دربــاره پایگاه های
عمومیخارجیاستکهممکناستازطرفمدیرآنسایت
خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد  ،اما کاربران
ایرانی به دالیلی ممکن است نیازضروری به اطالعات و
محتوایمندرجدرآنتارنماداشتهباشند.درچنینمواردی
شهروندان می توانند به عنوان کاربرسایت فیلتر شده ،
درخواست رفع فیلتر تارنمای مد نظر را از طریق درگاه
مذکور مطرح کنند.در ادامه مدیران تارنماهای فیلتر شده
می توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود ،وضعیت
درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند.به گزارش
ایسنا ،به موجب ماده  ۲۱قانون جرایم رایانه ای ،کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که متشکل از  ۱۲عضو
از هر یک از قوای سه گانه است ،مسئولیت تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه را بر عهده دارنــد .تارنماهای حاوی
مصادیق مجرمانه ،از طریق گزارشات مردمی  ،واحدهای
رصد فضای مجازی و روبات های هوشمند شناسایی و به
کارشناسان مربوط برای بررسی ارجاع می شود .سپس
نظر کارشناسی نهادهای عضو کارگروه اخذ و جمع بندی
نظرات به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق واصل شده و
تارنماهای رصدشده توسط کارشناسان حقوقی از حیث
تطابقباقوانینکشوربررسیوبرایناساساقداممیشود.
عناوین مصادیقی که از نظر کارگروه ،مجرمانه تشخیص
دادهشدهانددرفهرستیعمومیمنتشرمیشودوچنانچه
تغییراتیدراینفهرستبهتصویببرسد،ازطریقدبیرخانه
کارگروه و پایگاه اطالع رسانی کارگروه به اطالع عموم می
رسد.درصورتی که امکان تماس با مدیر تارنما وجود داشته
باشد ،تالش می شود قبل از پاالیش به مدیر تارنمای مربوط
اطالع داده شود.اگرمدیر تارنمای مربوط در زمان کوتاهی
اقدام به رفع اثر وحذف محتوای مجرمانه کند،هیچ اقدامی
درخصوص فیلتر یا مسدودسازی آن انجام نخواهد شد.
اما چنان چه مدیر تارنما به تذکر ارسالی بی توجهی کند،
تارنمای مذکور فیلتر می شود.

امکان ارسال یک باره چند پیام متوالی در
توئیتر
مهر-توئیتر مشغول آزمایش ویژگی «توئیت استورم» است
که به کاربر اجازه می دهد فقط با فشار یک دکمه چند پیام
را متوالی منتشر کند.این ویژگی هم اکنون در برنامه های
آلفا و بتای سیستم عاملهای  iOSو اندروید به کار گرفته
می شود اما مشخص نیست برای تمام کاربران فعال می
شود یا خیر.

جوان شدن مغز با نوشیدن آب چغندر
ایرنا -قابلیت ورزش در افزایش عملکرد مغز ،با نوشیدن آب
چغندر افزایش مییابد.
CMYK

