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کشف سیاره مرگ
در فاصله  ۳۲۵سال نوری زمین

...

کوتاه از جهان علم
آپدیت جدید اینستاگرام با  2امکان
 Archiveو Highlights
به گــزارش  zoomitنسخه 25اینستاگرام با دو امکان
کاربردی  Archiveو  Highlightsمنتشر شد.
امــکــان :Archiveایـــنـــســـتـــاگـــرام بــخــشــی ب ـهعــنــوان
 Archiveدارد که میتوانید پستهای خود را ،به جای آن
که کامل حذف کنید ،موقت از دید کاربران خارج و آرشیو
کنید .برای اینکار کافی است منوی سهنقطه هر پست
را لمس و  Archiveرا انتخاب کنید .از امروز این بخش
عالوه بر پستها ،شامل حال استوریهای منقضیشده
هم میشود و میتوانید در دو تب جداگانه ،به پستها و
استوریها دسترسی داشته باشیدو استوریهای ارسالی
بعد از اتمام مهلت  ۲۴ساعته ،به جای حذف کامل به
بخش آرشیو منتقل خواهند شد تا بتوانید هر زمان که
مایل بودید ،مجدد آ نها را مرور کنید .این بخش کامال
خصوصی و تنها برای شما قابل مشاهده خواهد بود.
امکان : Highlightsدومــیــن امکانی که به نسخه ۲۵
اینستاگرام اضافه شده است  ،هایالیت نام داردکه یک
بخش کامال جدید به صفحه پروفایل شما اضافه خواهد
کرد که به لطف آن ،نواری برای قرارگیری استوریهای
تمدیدشده به باالی بخش پستها اضافه خواهد شدو
میتوانید استوریهای مورد عالقه خود را برای همیشه
تا زمانی که دستی آن را حذف کنید تمدید کنید .درواقع
از حاال پروفایل شما دو بخش خواهد داشت ،یک بخش
مربوط به پستها و یک بخش مربوط به استوریها .برای
ارســال اســتــوری در بخش تمدیدشد هها ،کافی است
عالمت  Newرا لمس و یکی از استور یهای موجود در
بخش آرشیو را انتخاب کنید.

تولیداپلیکیشن پیام رسان مخصوص
کودکان
مهر-فیس بوک برای نخستین بار اپلیکیشن پیام رسان
مخصوص کودکان زیر  ۱۳سال ساخته است که والدین
می توانند برآن کنترل داشته باشند.این اپلیکیشن به
نام Messenger Kidsبا محوریت حفظ حریم خصوصی
ساخته شده است وبه والدین اجازه می دهد پس از دانلود
اپلیکیشن و ایجاد پروفایل برای کودکان ،دوستان و افراد
خانواده ای را که می توانند به آن ها پیام دهند یا تماس
ویدئویی برقرار کنند ،انتخاب کنند .عــاوه بــرآن این
اپلیکیشن به کودکان اجازه نمی دهد دوستان را اضافه یا
حذف کنند و فقط والدین می توانند این کار را انجام دهند.
این اپلیکیشن فیلتر و ایموجی های مختلف مخصوص
کودکان دارد.

سرعت اینترنت جدید اپراتورها را بسنجید

ت تان را کنترل کنید
مصرف اینترن 

سنجشسرعتوکیفیت،میتواننداپراتورسرویسدهنده
خــود را در ایــن بخش انتخاب و به سنجش پارامترهای
سرویس خود اقدام کنند.در زمان تست سرعت به منظور
محاسبه دقیقتر سرعت ارسال و دریافت سرویس خود،
به قطع اتــصــال  VPNو کلیه دانلودهای درحــال اجــرا یا
مرورگرهای در حال استفاده از اینترنت اقــدام و ارتباط
کلیه وسایل استفادهکننده از سرویس از قبیل موبایل،
تبلتودیگرتجهیزاتمشابهراقطعکنید.همچنینباتوجه
به این که سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت است،

با توجه به این که تعرفههای جدید اینترنت ثابت از مدل
حجمی به غیرحجمی با تکیه بر سرعت و با مبنای مصرف
منصفانه در راه ارائــه هستند ،تضمین کیفیتی که وزیر
ارتباطات و رگوالتوری بر آن تاکید دارند از اهمیت زیادی
برخوردار است و مشترکان میتوانند سرعت و کیفیت
اینترنت خود را بررسی کنند.سامانههای سنجش سرعت
وکیفیتاینترنتاپراتورهادرسایتسازمانتنظیممقررات
بــه نشانی  www.cra.ir/homeدر بخش خدمات
الکترونیکآمدهاست.بهگزارشایسنا،مشترکانبهمنظور

همهگوشیهاتا 2ماهدیگرمشمولرجیستریمیشوند

گوشی ثبتنشده نخرید ،حتی اگر رایگان بود
مرحله دوم و اصلی رجیستری از  14آذربرای
گوشی های اپل آغاز شد و تا دو ماه آینده ،دیگر
برندهای گوشی و تبلت نیز مشمول این طرح
خواهند شد .به نظر می رسد واکنش بازار در
نخستین روزهــای اجرای طرح عادی است.
در بازار موبایل ایران ،پاساژ عالءالدین و پاساژ
موبایلنخستیننکتهایکهبهچشممیخورد،
افزایشنسبیگوشیهایاپلاست.بهگزارش
ایرنا،بسیاری از عرضه کنندگان روی این
گوشی ها برچسب هایی زده اند که ضمن
اعالم مشخصات گوشی درباره برخورداری
از خدمات پس از فروش به خریدار اطالعاتی
می دهد؛ امری که پیش از این کمتر دیده می
شد.دربیشترفروشگاههادستورالعملینصب
است که خریدار می تواند با رعایت مراحل آن
تشخیص دهد گوشی قانونی است یا خیر.به
گفته یکی از فروشندگان ،اجرای این مرحله
رجیستری باعث گران تر شدن تا  200هزار
تومانی گوشی های اپل فاقد خدمات پس از
فروش شده است.اقدام برخی شرکت های
دارای مجوز واردات اپل به برچسب گذاری
روی محصول ،این اطمینان را به خریداران
می دهد که محصول ارائه شده ،خدمات پس
از فروش مطمئن دارد که تاپیش از این چنین
موردیکمتردیدهمیشد.
بــه گـــزارش ایسنا ،فــاح جوشقانی رئیس
سازمانتنظیممقرراتدریکبرنامهتلویزیونی
باتاکیدبراینکهگوشیهایفعالشدهتاپیش

استخدام  ۱۰هزارناظر ویژه در گوگل برای
پاالیش ویدئوهای نامناسب کودکان
مهر-یوتیوب با استخدام  ۱۰هزار نفر درسال ، ۲۰۱۸
ویدئوهای خشونت آمیز و تروریستی را از وب سایت خود
پاک می کند.مدیر ارشد اجرایی این وب سایت اشتراک
گذاری ویدئو اعتراف کرد برخی افراد با استفاده از یوتیوب
اقدام به گمراه کردن ،فریب و آزار کاربران آن می کنند.او
همچنین اعالم کرد از ماه ژوئن این شرکت مشغول بررسی
دو میلیون ویدئوست و تاکنون  ۱۵۰هزار ویدئو از وب
سایت حذف شده است.

نسخه کم حجم اندروید رونمایی شد
دیجیاتو -انتشار رسمی اندروید اوریو 8.1آغــاز شد و
همچون گذشته موبایل های پیکسل و نکسوس گوگل
زودتر از دستگاه های دیگر این به روز رسانی را دریافت
می کنند .این نسخه در وبالگ گوگل با عنوان اندروید
اوریــو (گو ادیشن) معرفی شده و هدفش موبایل های
اقتصادی است از همین رو فضای اشغالی توسط سیستم
عامل و اپلیکیشن ها به  50درصد میزان سابق تقلیل
یافته است.سیستم عامل  Android Oreo Goبرای
تلفن های هوشمند ابتدایی با حافظه  ۵۱۲مگابایت
مناسب اســت .ایــن سیستم عامل احتماال در موبایل
های هوشمندی با طیف قیمتی  ۳۰تا  ۷۵دالر عرضه
می شود.

سیستم دفاع سایبری در برابر هکرها
ساخته شد
مهر -کارشناسان نوعی سیستم دفاع سایبری در برابر
حمالت هکرها ساخته اند که با ایجاد یک واقعیت جایگزین
آن ها را فریب می دهد .بنابراین هکر متوجه نمی شود
حمله او رصد شده است HADES .محیطی را که هکرها
هدف حمله قرار داده اند ،کپی و وقتی حمله سایبری را
ردیابی می کند ،به جای قطع دسترسی هکر به سیستم،
با «واقعیت جایگزین» حمله به طور مجازی تکمیل می
شود.در این میان هکر متوجه نمی شود حمله او ردیابی و
مسدود شده است.

سرقت اطالعات  31میلیون کاربر توسط
اپلیکیشن صفحه کلید
ایسنا-اپلیکیشن اندرویدی صفحه کلید موسوم به "آی
تایپ" اطالعات خصوصی حدود  31میلیون کاربر را به
سرقت برده و در فضای مجازی منتشر کرده است.این
اپلیکیشن سال  2010در فروشگاه های اینترنتی آنالین
در دسترس عموم قرار گرفت و بیش از  40میلیون بار نیز
از فروشگاه آنالین پلی استور گوگل دانلود و نصب شده
است.

...

جهرمی:اطالعات حساب بانکی خود را
تحت هیچ شرایطی به کسی ارائه نکنید
ایرنا-وزیرارتباطات در صفحه توئیتر خود نوشت:اطالعات
حساب بانکی خود را تحت هیچ شرایطی به کسی ارائه
نکنید.آذری جهرمی تصریح کرد:پرسیدن شماره کارت
بانکی در تماس تلفنی به بهانههایی چون برنده شدن در
مسابقه و  ...تنها برای کالهبرداری است.

معاون وزیر ارتباطات ۹۰:درصد
دستگاه های اجرایی الکترونیکی شدند

آرامش بازار در روزهای نخست اجرای فاز دوم رجیستری

ازاینتاریخبهطورخودکاردرسامانهاپراتورها
ثبتشدهاستواینپروژههزینهایبرایمردم
ندارد،ابعادمختلفرجیستریراتشریحکرد.
وی دربــاره گوشیهایی که افــراد ازایــن پس
قصد خرید آن ها را دارنــد ،اظهار کــرد :الزم
استمردمهنگامخرید،ابتداشماره ۱۵رقمی
()IMEIپشتجعبهتلفنهمراهراازطریقیک
گوشی دیگر به شماره  ۷۷۷۷پیامک کنند
یا کد دستوری  *۷۷۷۷#را شمارهگیری
کنند .منوی اول استعالم اصالت دستگاه
است و ســوال میشود شماره  IMEIرا وارد
کنند و پس از آن از طریق سامانه همتا پیامکی
برایشان ارسال میشود.ممکن است گوشی
ثبتشدهباشدوپیامکیبرایشخصمیآیدکه
گوشیمجازاستومیتوانیدخریداریکنید.
یاممکناستاینپیامکبیایدکهاینگوشیدر
سامانههایماثبتنشدهوغیرمجازاست.مردم
بههیچعنوانچنینگوشیرانخرند،حتیاگر
تبلیغاتیبرایآنشدیاقیمتکمیداشت.
وی با بیان این که گوشیهای چندسیمکارته
بهازایهرتعدادسیمکارت I MEI،دارندوالزم
استهمهاینکدهااستعالمشود،افزود:هنگام
خریدمردمبایداستعالماصالتگوشیراانجام
دهندکه یک ریال هزینه نــدارد .همچنین در
صورت تغییر شماره سیمکارت ،آیتم سوم در
کددستوری ۷۷۷۷تغییرمالکیتوبهرهبردار
استکهباتوجهبهآنمیتواننداینکارراانجام
دهند .فقط کافی است شماره تلفن جدید را

وقتی گوشی دست کمی از لپتاپ ندارد
ایسنا -سامسونگ شروع به تولید انبوه تراشه حافظه با
ظرفیت  512گیگابایت کرده است تا دیگر نیازی به خالی
کردن فضا روی گوشی نباشد.
بدین ترتیب گوشیهای پرچم دار آن حاال دو برابر سال
گذشته ظرفیت خواهند داشت.گوشیها با تراشههای
جــدیــد مـیتــوانــنــد تــا  130ویــدئــوی  10دقــیــق ـهای با
کیفیت  UHDذخیره کنند که  10برابر توانایی گلکسی
 8است.

پیشنهاد میشود تنها از طریق سامانه سنجش سرعت
شرکت ارائهدهنده سرویس دریافتی خود برای سنجش
سرعت اقدام کنید تا سرعت اتصال در شبکه اپراتور و نیز
سرعت اتصال به شبکه اینترنت به درستی اندارهگیری
شود و در صورت تطبیق نداشتن موارد با مقادیر مندرج
در قرارداد سرویس به درج شکایت بر اساس کد رهگیری
تخصیصیافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.همچنین
سامانههایی برای بررسی میزان مصرف کاربران اینترنت
درحوزههای  ADSLو اینترنت موبایل در سایت سازمان
تنظیم مقررات ارتباطات قرار داردومشترکان از طریق این
سامانهها میتوانند میزان دقیق مصرف خود را بررسی
کنند و روی میزان مصرف خــود کنترل داشته باشند.
همچنین هر یک از اپراتورها سامانهای دارند که به واسطه

آن کاربران میتوانند از طریق حساب کاربری خود به
اطالعات مختلفی از جمله ریزمکالمات و میزان مصرف
و باقیمانده بستههای خود دسترسی پیدا کنند و میزان
مصرف اینترنت خود را دایم بررسی کنند.عالوه بر این
سه کد نیز در نظر گرفته شده که هر یک از اپراتورها آن
ها را اعالم کردهاند تا کاربران با وارد کردن آن ها بتوانند
میزان مصرف و باقیمانده خود را بررسی کنند .مشترکان
میتوانند با شمارهگیری  *100#از اطالعات اینترنت
همراه سیمکارت همراه اول خــود مطلع شوند؛ برای
دریافت اطالعات از اپراتور دوم یا ایرانسل هم کد *555#
در نظر گرفته شــده اســت .همچنین مشترکان رایتل
میتوانند با شمارهگیری  *144#اطالعات مربوط به
بستههای اینترنتی خود را به دست آورند.

اخبارکوتاهداخلی

به سیستم اعالمکنند.معاون وزیر ارتباطات با
بیان این که بحث ردیابی گوشیهای سرقتی
از اهــداف اصلی رجیستری نبوده است اما
میتواندبهاینکارکمککند،گفت:گوشیها
بهصورتزوجشمارهسیمکارتوشمارهIMEI
بهصورتیکتادرسامانههایماثبتمیشوند.
اگر گوشی سرقت شد میتوان بر اساس این
زوج آن را ردیابی و نیز از فعالیت این گوشیها
در سامانههای کشور جلوگیری کــرد.وی
خاطرنشان کرد:فاز دوم چند مرحله دارد که
ابتدا شامل برند اپل و به مرور شامل برندهای
دیگر ودرنهایت تا دو ماه آینده اعالم میشود.
پسازآن،اگرهرگوشیازسامانههایگمرکی
وارد شده و ثبت نشده و غیرمجاز باشد ،متعلق
به هر برندی که باشد قابل سرویسگیری
در شبکه تلفن همراه نخواهد بود.در مرحله
اول رجیستری  140میلیون گوشی فعال
شناسایی و همه ثبت شــده اســت و مشکلی
برای آن ها پیش نخواهد آمد مگر این که سیم
کارت آن ها عوض شود که در این صورت باید
از طریق سامانه اعالم شود .یکی از مزایای
رجیستری این است که دیگر گوشی بدون
گارانتی و پشتیبانی فنی نخواهیم داشت.
در این برنامه همچنین دهقانینیا مدیرکل
فناوریاطالعاتستادمرکزیمبارزهباقاچاق
کاالدربارهکد IMEIگوشیهاگفت:سهI MEI
داریم.یکیرویجعبه،یکیپشتتجهیزتلفن
همراهکهیارویجلدتلفنهمراهاستیاپشت

باتری،یک I MEIهمدرنرمافزارگوشیاست.
افــراد باید هر سه این اعــداد را با هم تطبیق
دهند .ابتدا استعالم کد روی جعبه را بررسی
کنند،سپسآنرابا IMEIپشتتجهیزتطبیق
دهند و اگر مطابقت داشت اقدام به احصای
 IMEIنرمافزاری دستگاه با * #06#کنند.
آخرین اقــدام این است که همین کد را روی
فاکتور خرید بنویسند و آن را به مهر فروشنده
ممهور کنند.وی با بیان این که مرحله پس از
استعالم ،مرحله فعالسازی اســت ،افــزود:
یککلیدواژهتحتعنوانکدفعالسازیکنار
جعبه یا روی کارت گارانتی تلفن وجود دارد.
خریدار باید هنگام خرید گوشی این کد را از
فروشنده که کد را در اختیار دارد ،دریافت
کند .این کد ،سیمکارت و گوشی را در شبکه
فعال میکند .خریدار برای فعالسازی ،باید
 IMEIرا که اصالت اش بررسی شده است ،به
 ۷۷۷۷پیامککند.پس از آن برایش پیامی
ارسالمیشودکهکدفعالسازیششرقمی
را ارسال می کند .سپس شماره سیمکارتی را
که میخواهد در تلفن همراه استفاده کند نیز
ارسال میکند .در گام آخر پیامکی میآید که
فرایند تایید گوشی در شبکه ثبت و فعال شده
است .با دریافت این پیامک میتواند مطمئن

باشدکهدستگاهشمیتواندازشبکهاپراتوری
سرویسموردنظررادریافتکند.هرگوشیکه
بخواهد از شبکه اپراتوری سرویس بگیرد باید
اینزوجشمارهراتشکیلدهدامااکنوناینکار
تنهابرایاپلانجاممیشود.ویباتاکیدبرسه
شرطبرایمسافرانیکهبایدگوشیهایخود
رادرشبکهثبتکنند،توضیحداد:مسافریکه
واردکشورمیشود،اگربخواهدبیشاز ۳۰روز
بماند و همچنین بخواهد از سیمکارت ایرانی
استفاده کند باید فرایندی را طی کند .این که
در محل ورود در گمرک در سامانه این موضوع
را اظهار و عوارض و حقوق ورودی را پرداخت
کند.پس از آن  I MEIدر سامانه گمرک ثبت
میشود و مسافر میتواند از گوشی استفاده
کند.اکنون ورودی برای تلفن همراه 5درصد
است .همچنین دررجیستری اگر واردکننده
یا مسافر بــدون ثبت کاال را از گمرک خارج
کند دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر
نخواهدبود.اتحادیهفروشندگاندستگاههای
مخابراتی نیزاعالم کرد:خریداران باید قبل
ازخریدبهاستعالماصالتگوشیاقدامکنند؛
زیرا داشتن خدمات پس از فروش (گارانتی) و
ضمانتنامهدلیلبرقانونیبودنتلفنهمراه
نیست.

تازه های فناوری
کشتی چینی برقی تحویل کاال را آغاز کرد

اشیای چاپی مجهز به وای فای ساخته شد

تصاویر جدیدی از گلکسی اس  ۹منتشر شد

چینی ها برای اولین بار از کشتی باری
به ظرفیت ۲۰۰۰تن برای نقل و انتقال
کــاال استفاده کــرده انــد .ایــن کشتی
مجهز به هزار باتری لیتیومی است که
قــادر به ذخیره  2.4مگاوات ساعت
انــرژی هستند.به گزارش مهر  ،این
کشتی  ۷۰متر طول ۱۳ ،متر عرض و
 4.2متر ارتفاع دارد و فعال برای نقل و انتقال زغال سنگ به کار گرفته
شده است و بعد از هر بار شارژ کامل باتری هاکه دو ساعت به طول می
انجامد ،می تواند تا حداکثر  ۸۰کیلومتر مسافت را طی کند.

محققانباچاپگرسهبعدیاشیایپالستیکی
ساخته اند که از طریق وای فای و بدون نیاز به
باتری و برق ،اطالعات را منتقل می کند.به
گزارش مهر  ،محققان روشی برای تولید
اشیای پالستیکی با چاپگر سه بعدی ابداع
کرده اند تا اطالعات را از طریق وای فای و
بدون نیاز به باتری یا تجهیزات الکترونیک
ارسال کنند .به این منظور محققان از اشیای پالستیکی چاپی مانند چرخ
دنده ،سوئیچ و  ...استفاده کردند تا حرکت را به آنتنی برای انتقال اطالعات
تبدیل کنند.

تصاویر جدیدی از گوشی جدید گلکسی
اس  ۹سامسونگ منتشر شده است که
نشانمیدهداینپرچمدارجدیدباحاشیه
های بسیار نازک روانه بازار خواهد شدو
حاشیهپایینصفحهنمایشنیزحذفشده
است.به گزارش ایسنا،یکی از مشخصاتی
کهدراینتصاویرقابلتشخیصاست،سایز
صفحهنمایشاینگوشیاستکه5.77اینچاست،گوشیگلکسیاس۸
بهصفحهنمایشبااندازه 5.8اینچمجهزبود.همچنیندراینتصویر،نام
ژانویهسال ۲۰۱۸برایرونماییاینمحصولجذاببهچشممیخورد.

طراحی روبات غواص با الهام از سفره ماهی
پژوهشگران سنگاپوری روبات زیرآبی ابداع کردهاند که
مانند سفرهماهی ،تنها با موتورهای انفرادی و بالههای
انعطافپذیر شنا میکند ومیتواند در کنار شناسایی
نظامی،درنقشهبرداریزیرآبوبررسیهایکفاقیانوس
کمک کند.به گزارش ایسنا ،روبــات سفرهماهی،اندام
ساختهشدهازپلیوینیلکلرایدبابالههاییمانندبالههای
سفرهماهی و دو سکان عقب اســت که مانند همتای
طبیعیاش،درآبحرکتمیکند.انعطافپذیریمنفعل
باله ،امکان تعامل با آب را فراهم میسازد وروبــات را با

شرکت چینی ZTEگوشی متفاوتی عرضه کرده است.به
گزارش خبرآنالین Axon M،یک گوشی چاق و سنگین
است اما آن چه این گوشی  525دالری را متفاوت کرده،
دو اسکرین کنار هم است که تاشو روی هم قرار گرفته
اند.دو نمایشگر به چند حالت کنار هم قرار میگیرند که
می توان آن را تبدیل به یک اسکرین کرد ،یا دو اسکرین
جداگانه که دو چیز متفاوت را نشان دهند یا یک موضوع
را در یک صفحه نمایش می دهند و گوشی تبدیل به
تبلت میشود.کاربر میتواند مثال ویدئوی یوتیوب را در

سرعت 0.7متردرثانیهپیشمیبرد .روباتسفرهماهی
میتواند 10ساعتشناکند.

«فلش پلیر» خود را به روزرسانی کنید
مــهــر -مــرکــز مــدیــریــت امــــداد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانه ای از کاربران نرم افزار چندرسانه ای
«فلش پلیر» خواست برای جلوگیری از حمالت بدافزاری،
نرم افزار خود را به روزرسانی کنند.مرکز ماهر از هشدار
ادوب ( )Adobeبرای دریافت آخرین نسخه فلشپلیر با
هدف جلوگیری از حمالت بدافزاری خبر داد.تاکنون
هکرها قربانیانی را در کشورهای مختلف از جمله روسیه،
عراق ،افغانستان ،نیجریه ،لیبی ،اردن ،تونس ،عربستان
 ،ایران ،هلند ،بحرین ،انگلیس و آنگوال هدف حمله قرار
داده اند.این بدافزار با نامهای  FinFisherیا ، FinSpy
محصول تجاری است که با اهداف نظارتی و جاسوسی،
فروخته شده است.کاربران میتوانند این بهروزرسانی
را از طریق بهروزرسانی ویندوز نصب کنندو برای این کار
تنها نیاز به روشن کردن بهروزرسانی خودکار برای دانلود
و نصب خودکار آن دارند.

بارش شهابی هفته آینده را با چشم
غیر مسلح رصد کنید
مهر-کارشناس نجوم از اوج بارش شهابی جوزایی در ۲۳
آذرخبر داد و گفت :این بارش با چشم غیر مسلح قابل رصد
و مشاهده است.علی آزادگان،درباره بارش جوزایی اظهار
کرد :بارش جوزایی بر خالف همه بارش های دیگر که با
منشأ دنباله دارها هستند منشأ سیارکی دارد.اوج بارش
شهابی ،شامگاه چهارشنبه  ۲۲آذر و سحرگاه پنج شنبه
 ۲۳آذر خواهد بود.

قابلیت جدید گوگل مپ برای موتورسواران
ایسنا -از ایــن پس کاربرانی که بــرای تــردد در شهر از
موتور سیکلت استفاده می کردند ،قــادر خواهند بود
با بـهروزرســانــی نــرمافــزار نقشه گوگل ( گوگل مــپ) از
مسیرهای کوتاهتر یا خلوتتر مطلع شوند.

خواندنی
متفاوتترین گوشی سال ۲۰۱۷

مهر-معاون وزیر ارتباطات گفت ۹۰ :درصد دستگاههای
اجرایی کشور با کیفیتهای متفاوت الکترونیکی شدند.
جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری
از جعل اسناد و مدارک رسمی ،اظهار کرد ۹۰ :درصد
دستگا ههای اجــرایــی کشور بــا کیفیتهای متفاوت
الکترونیکی شدند؛ حدود  ۱۸۰۰سرویس و خدمت از
سوی دستگاهها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک
هم موجود است.بهواسطه این امکانات و اطالعات ،افقی
پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته است که میتوان
ف و بهتدریج بهصورت
با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذ 
الکترونیکی ارائه کرد.جعل اسناد پس از حذف نسخه
کاغذی کمتر میشود.وی با بیان این که تمام اطالعات
بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری
میشود ،افزود :بسیاری از سرویسهای الکترونیکی در
بستر گوگل مبادله میشود،ما نیازمند «نقشه بومی ملی
ژئو کد شده» هستیم که دادههای مکانی را روی آن قرار
دهیم و موتورهای جست وجوگر ملی بتوانند اطالعات را
از آنها استخراج کنند.

مترجم گوگل مغرضانه ترجمه میکند؟

اسکرین اول و کامنت ها را در اسکرین دوم و همزمان با
تماشای فیلم ،مشاهده کند.

ایسنا-ماشینمترجمگوگلباتمامویژگیهاوقابلیتهای
منحصربهفردی که دارد ،در ترجمه زبانهای فاقد ضمایر
جنسی با مشکل مواجه میشود .محققان با قرار دادن
جمالت همراه با صفات مالکیت جنسی مشاهده کردند
نرمافزار گوگل به صورت از پیش تعیین شده ضمایر مربوط
به جنس مذکر را به صفاتی همچون مهندس ،دکتر و سرباز
وبه شکل کامال معکوس اسامی مونث را به کلماتی همچون
پرستار ،معلم و آشپز ترجمه میکند.

تاتوی زنده ساخته شد!
محققان هیدروژلی با چاپگرسه بعدی ساخته اند که
به برخی مواد شیمیایی عکس العمل نشان می دهد
وقابلیت حس و عکس العمل به محرک ها را دارد ،
به همین دلیل به آن لقب تاتوی زنــده را داده اند.به
گزارش مهر ،این هیدروژل حاوی باکتری هایی است
که ژنتیکی برنامه ریزی شده اندووقتی هیدروژل با مواد
شیمیایی خاصی تماس می یابد ،روشن می شود و می
توان از آن به عنوان حسگر زنده استفاده کرد.محققان
بــرای نمایش قابلیت های این جوهر آن را به شکل

درخت چاپ کردندکه هر بخش آن حاوی باکتری هایی
بود که به مواد شیمیایی خاصی واکنش نشان می داد.

لباسی که فضانوردان گمشده را نجات
می دهد
حق امتیاز اختراع یک لباس فضانوردی ثبت شده
است که در صورت گم شدن فضانورد در آسمان ،به
طور خودکار او را به مقر خود برمی گرداند و به این
ترتیب او را از خطر مرگ نجات می دهد.
به گزارش مهر ،برای این منظور لباس فضانوردی
مجهز به حسگرهای متعدد و برنامه جهت یابی
ستارگان اســت تــا مکان فضانورد و فاصله آن تا
فضاپیما را تخمین بزند.در این طرح ،چند پیشرانه به
طورخودکار فضانورد را به مقر خود می برند.
این سیستم عالوه بر آن که دستی فعال می شود ،از
راه دور نیز قابل کنترل است.
CMYK

