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اولین
گوشی پرنده دنیا

...

کوتاهازجهانعلم
مدیر سابق فیس بوک:از راه اندازی
این شبکه احساس گناه دارم
مهر -یکی از مدیران ارشد سابق شبکه اجتماعی فیس
بوک درباره خطرات و آسیب های آن برای جوامع مختلف
در ســراســر جهان اظــهــار نگرانی کــرده است.چامات
پالیهاپیتیا که سال  ۲۰۰۷به گروه کوچک موسس فیس
بوک پیوست و به سمت معاون اول این شبکه اجتماعی در
حوزه رشد تعداد کاربران منصوب شد ،تصریح کرده است
که به علت کمک به ایجاد و شکل گیری فیس بوک به شدت
احساس گناه می کند.وی افزوده است :فکر می کنم ابزاری
خلق کرده ایم که باعث از هم گسیختگی تار و پود جامعه و
پیوندهای آن شده است.این مدیر ارشد سابق فیس بوک
که در دانشگاه استنفورد سخن می گفت ،توصیه کرد همه
به طور جدی به دنبال کنار گذاشتن استفاده از این شبکه
اجتماعی باشند.به گفته وی این شبکه های اجتماعی یک
دور باطل کوتاه مدت و مبتنی بر تحریک ترکیب دوپامین در
بدن انسان را به وجود می آورند.

جاسوسی  460مدل لپ تاپ اچ پی
از کاربران
با کشف نوعی برنامه کی الگر در  ۵۰۰مدل از لپ تاپ های
اچ پی ،مشخص شده که تقریبا هر مطلب مهم تایپ شده
توسط کاربران با استفاده از این لپ تاپ ها بدون اجازه
آن ها ثبت و ذخیره شده است.این مشکل امنیتی ناشی از
نصب یک نرم افزار به طور پیش فرض در بسیاری از لپ تاپ
های اچ پی است که آلوده به برنامه کی الگر است.از جمله
 ۴۶۰مدل لپ تاپ اچ پی که دچار این مشکل هستند می
توان به مدل های مختلف  Pavilion، EliteBookو Pro
Bookاشاره کرد.

اپل شازم را تصاحب کرد
اپل بهصورت رسمی تأیید کرد که شازم را تصاحب کرده
است .اخبار پیشین ،پرداخت  ۴۰۰میلیون دالر را برای
تصاحب شــازم مطرح کــرده بودند .شازم بیش از ۱۰۰
میلیون کاربر دارد.

گوگل ابزاری رایگان برای کمک
به هکرهای آیفون منتشر کرد
پروژه صفر گوگل نام ابــزاری است که به کمک هکرهای
آیفون بــرای آشکارسازی سریعتر و کارآمدتر باگهای
سیستم عامل این دستگاه میآید.به گزارش زومیت،جای
تعجبنداردکهگوگلدرصددعرض هابزاریبرآیدتادستگاه
شرکت رقیب خود را از طریق آن هک کند .آیفون جزو
سختتریندستگاههاازنظرهکشدنوداشتنباگاست.

ترامپ :به ماه فضانورد بفرستید

به پیشنهاد وزیر ارتباطات در جلسه با  3اپراتور

مکالمات موبایل زیر 10ثانیه تنها در تهران رایگان می شود

در جلسه وزیــر ارتباطات با مــدیــران عامل اپراتورهای
همراه با موضوع بررسی مشکالت توسعه و ارتقای کیفیت
ارتباطات ،مقرر شد تا برای رفع مشکل قطع شدن ارتباط
در مناطقی از تهران ،مکالمات زیر 10ثانیه هزینه ای برای
مشترکاننداشتهباشد.بهگزارش فارس،قطعیهایمکرر
تماسهایی که از طریق اپراتورها انجام میشود ،موجب
نارضایتیمشترکانشدهاست،بهطوریکهوزیرارتباطات
هم در جلسه بررسی کیفیت ارتباطات تلفن همراه که با
حضور مدیران همراه اول ،ایرانسل و رایتل برگزار شد ،با

اشــاره به این که کیفیت ارتباطات موضوع جدی است،
گفت:دربعضیشهرهاومناطقبعدازارائهنسل 3و 4تلفن
همراه ،قطعی مکالمات افزایش یافته و کیفیت ارتباطات
کاهش پیدا کرده اســت.آذری جهرمی تاکید کرد :البته
بخشی از این مشکالت ارتباطی مربوط به تغییرفناوری و
همکاری نکردن شهرداری ها در نصب و راه انــدازی و در
بعضی موارد جمع آوری سایت های تلفن همراه است.وی
با اشاره به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات در حوزه کیفیت
ارتباطات ،تصریح کرد :میزان قطعی مکالمات و نبود آنتن

دهی در یکی از اپراتورها ،در شرایط مناسبی نیست و در دو
اپراتوردیگرهمدرتمامشهرتهرانکیفیتمناسبیارائهنمی
کنندواینباعثنارضایتیمردممیشود.ویبابیاناینکه
درشهرستانهامشکالتمتفاوتیدراینحوزهوجوددارد،
افزود :در مناطقی که به نسل 3و  4مجهز شده اندبه دلیل
تبدیلفناوریوکاملنبودنشبکهدرمواقعیارتباطبرقرار
نمیشودوارائهسرویسدچارمشکلاست.
همچنیندراینجلسهمدیرانهمراهاول،ایرانسلورایتل
مشکالت خود را از جمله همکاری نکردن شورای شهرها
و شهرداری های کشور ،جمع آوری سایت ها توسط مراکز
مختلف،ممانعتهایمردمی،ساختمجتمعهاوبرجهای
جدیددرشهرهاودریافتعوارضمحلیازاپراتورها،مطرح
کردند.درادامهجلسهوزیرارتباطاتدرباهمشکالتمطرح

به تازگی کانسپت یک گوشی عجیب و نوآورانه معرفی شده که میتواند به پرواز در بیاید و فیلم بگیرد!به گزارش ایسنا  ،الجی از طرح
مفهومی گوشی رونمایی کرد که همزمان پهپاد نیز هست U Plus .گوشی هوشمند با دوربینی با کیفیت باالست که میتواند به پرواز
درآید و تصویربرداری کند.

شده ،راهکارها و پیشنهادهایی را مطرح کرد.وی درحوزه
مشکالت ارتباطات در تهران گفت :مشکالت مطرح شده
توسط اپراتورها در جلسه ای با شهردار تهران بررسی می
شود و درباره همکاری شهرداری های سراسر کشور نیز در
جلسه ای با وزیر کشور موضوع بررسی می شود.وی با بیان
اینکهدرحوزهتششعاتآنتنهایتلفنهمراهنیزبررسی
هایی انجام شده است ،افزود  :سازمان انرژی اتمی ،وزارت
بهداشت و وزارت ارتباطات آزمایش های مختلفی انجام
دادندودربسیاریازنقاطیکهاندازهگیریهاانجامشده،
در حد پایین تری از استانداردهای موجود است.اما فضای
روانیموجوددرجامعههنوزنگرانیهاییدراینحوزهدارد
که با اطالع رسانی و توضیح کارشناسی باید به رفع این
نگرانیهاکمککرد.

رمزگشایی نرخ های اینترنت؛ازحجم هایگمراه کننده تا سرعت های غیرواقعی
اگر درباره اینترنت غیر حجمی سؤالی دارید ،یا دوست
داریــد بدانید که با خرید تعرفههای غیر حجمی ،در
حقیقت چند گیگابایت حجم در اختیار شما قرار خواهد
گرفت،در این مطلب با ما همراه شوید.
الزام شرکتهای ارائهدهند ه اینترنت از سوی دولت
بــرای تغییر تعرفهها و جایگزین کــردن سرویسهای
پیشین با تعرفههای موسوم به غیر حجمی ،باعث شده
اســت در چند هفته اخیر شاهد جنب و جــوش در این
شرکتها باشیم.
تــصــوری کــه کــاربــران از ایــن طــرح دارنـــد «اینترنت
نامحدود» اســت؛ درحالیکه تعرفههای جدید نه با
عنوان «نــامــحــدود» ،بلکه با عنوان «غیر حجمی» در
اختیار کــاربــران قــرار خواهد گرفت .درواقــع حتی با
گـــذر از تــرافــی ـکهــای منصفانه همچنان قـــادر به
استفاده از اینترنت خواهید بود و به جای قطع شدن
سرویس ،با کندی نسبتا شدید سرعت مواجه خواهید
شد که برای رفع آن ،باید ترافیک جداگانه (هر گیگ
بینالملل  ۲هزار تومان) خریداری کنید.البته درعمل
کاربر ناچار به خرید حجم خواهد شد که این امر ،عمال
معنای غیر حجمی بودن را از بین خواهد برد .به گزارش
زومیت،متأسفانه شیو ه اجرایی و اعالم شدن تعرفهها
به قدری مبهم است که تعداد زیــادی از کاربران هنوز
آگاه نیستنددر تعرفههای جدید ،درواقع چند گیگابایت
حجم خریداری میکنند!اولین موضوع این است که
جدولهای ارائهشده توسط شرکتها ،همگی بر اساس
ترافیک داخلی هستند،نه ترافیک اصلی! برای مثال
جدول ارائهشده توسط شاتل را مثال میزنیم :کاربر
با خرید طرح  ۱۶مگابیت  ۳۲۰گیگابایتی ،تصور
این را دارد که  ۳۲۰گیگابایت حجم در اختیارش قرار
خواهد گرفت؛ درحالیکه این حجم بر اساس ترافیک
داخلی و با نرخ یک به  ۲ارائه شده است .به این معنا که
فقط  ۱۶۰گیگابایت از ۳۲۰گیگابایت در جشــده در
جدول شاتل ،مربوط به اینترنت بینالملل میشود( .این
قانون با نسبتهای مختلف در جداول شرکتهای دیگر
نیز برقرار است).

▪اینترنت بینالملل چیست؟

اینترنت بینالملل یعنی تمامی اپلیکیشنها و سایتهای
خــارج از ایــران مانند اینستاگرام ،تلگرام ،واتــس اپ،
یوتیوب ،فیس بوک ،گوگل ،اپاستور ،پلیاستور ...،و
تقریبا هرآن چه در دنیای اینترنت به آن نیاز پیدا خواهید
کرد .در مقابل ترافیک داخلی به سایت بانکها ،آپارات،
کافهبازار ،خبرگزاریها و موارد مشابه خالصه میشود.
در واقع در طرح مذکور شاتل  ۳۲۰،گیگابایت ترافیک را
تنها در صورتی در اختیار دارید که از سایتهای داخلی
استفاده کنید! اما اگر قصد استفاده از اینترنت بینالملل
داشته باشید (که قطعا دارید) فقط یک دوم این عدد را در
اختیار خواهید داشت .این میزان در هر شرکت متفاوت
است .اعداد «اصلی» اعالمشده توسط هایوب را تقسیم
بر  ،۴پیشگامان را تقسیم بر  ۳و باقی شرکتها را تقسیم
بر ۲کنید تا حجم بینالملل و خالصی که در اختیارتان
قرار خواهد گرفت به دست آورید.بنابراین حجم اعالمی
شرکتها چندان به کار شما نخواهد آمــد؛ چرا که بر
اساس سقف اینترنت داخلی درج شده و فقط بخشی از
آن برای اینترنت بینالملل قابل استفاده است.
مسئله این است که وقتی مصرف اصلی کاربران ،اینترنت
بینالملل اســت ،چــرا جــدولهــای ارائ ـهشــده توسط
شرکتها بهجای ارائــه مستقیم حجم اصلی ،ترافیک
را بر اساس سقف داخلی و با اعــداد گمرا هکنند ه چند
برابری اعالم میکنند؟ در حالی که کاربران با تصور خرید
ترافیک اعالمشده سرویس را سفارش میدهند،اما در
عمل نصف ،یکسوم یا حتی یکچهارم اعداد درجشده
در اختیارشان قرار خواهد گرفت! بهتر نبودبهصورت
کامال شفاف از حجم بینالملل در جدو لها استفاده
میشد؟همان طــور کــه گفته شد،ترافیک اعالمی
شرکتها بر اســاس سقف ترافیک داخلی است نه بر
اساس سقف ترافیک بینالملل یا همان اینترنت آزاد!
▪سرعت دانلود

مــورد دیگری که باعث ابهام کــاربــران شــده ،سرعت
دانلود در سرویسهای ارائهشده اســت.در تعرفههای

غــیــر حــجــمــی ،تقریبا تــمــامــی شــرک ـتهــا ط ــرح هــای
تشویقی را حذف کردند که در نتیجه ،سرعت دانلود در
سرویسهای غیر حجمی شاید برای شماری از کاربران
با قبل تفاوت داشته باشد .برای مثال ،در تعرفههای
غیر حجمی سرعت دانــلــود سرویس  ۱۶مگابیت در
بهترین حالت  ۲مگابایت در ثانیه و سرعت دانلود
سرویس  ۵۱۲کیلوبیت در بهترین حالت ۶۴کیلوبایت
در ثانیه خواهد بود .باقی سرویسها نیز به همین نسبت
محاسبه خواهد شد .درواقــع با توجه به این که سرعت
انتقال اطالعات در اینترنت با بیت در ثانیه بیان میشود،
کاربران در زمــان دانلود اعــدادی بهمراتب پایینتر را
مشاهده میکنند.
در تــعــرف ـههــای جــدیــد،بــا تــوجــه بــه نــحــو ه محاسبه
ســرعــت دانـــلـــود،بـــرای آن ک ــه ســرعــت ب ــاالی ــی در
اختیار داشــتــه باشید بایدحجمهای بــاال و گرا نتر
را خــریــداری کنید.برای مثال یک کاربر کممصرف
کــه شاید نهایت استفاده اش  ۲۰گیگابایت باشد،
محکوم به استفاده از سرعت یک مگابیت (سرعت
دانلود حدودی ۱۲۵کیلوبایت در ثانیه) اســت .اگر

سرعت باالتری بخواهد ،به ناچار باید با هزینه بیشتر،
سرویسهای باالتری خریداری کند.در واقع کاربری
کــه قبل از ایــن طــرحهــا ،بــا  ۲۰تــا ۳۰هــزار تــومــان در
مــاه نهایت سرعت را بــر اســاس کشش خــط خــود در
اختیار داشــت ،از حــاال باید گرا نترین طــرح موجود
یعنی  ۱۶مگابیت  ۸۰هزار تومانی را خریداری کند تا
نهایتا سرعت دانلود  ۲مگابایت در ثانیه در اختیار داشته
باشد.درواقع اگر ترافیک را مالک مقایسه با گذشته قرار
دهیم ،بله! قیمتها کاهش پیدا کرده است و با همان
قیمت یا کمتر ،میزان ترافیک بسیار بیشتری در اختیار
کاربر قرار خواهد گرفت .اما اگر سرعت را مالک قرار
دهیم ،خیر! طرح جدید هزینههای کاربری راکه به دنبال
سرعت باال ست ،چندین برابر افزیش خواهد داد.نکته
دیگراین که به دلیل کیفیت نهچندان خوب زیرساخت
مخابراتی ،عمال بخش بزرگی از کاربران قادر به دریافت
پهنای باند  ۱۶مگابیتی نیستند؛ از اینرو کاربری که
خط وی تنها قادر به دریافت پهنای باند  ۴مگابیتی باشد،
در صورت خرید تعرفه  ۱۶مگابیتی ،قادر نیست از تمام
ظرفیت استفاده کند.

...

اخبارکوتاهداخلی
جهرمی:همه شهرها تا دهه فجر به نسل 3و 4
موبایل متصل می شوند
مهر -وزیر ارتباطات گفت :تا دهــه فجر امــســال ،همه
شهرهای کشور به نسل سوم ( ) ۳Gو نسل چهارم ()۴G
موبایل متصل می شوند.جهرمی دراجــاس سراسری
فناوری رسانه گفت :از هزار و  ۲۴۱شهر در تقسیمات
کشوری ،هم اکنون هزار و  ۲۰۰شهر به نسل سوم موبایل
متصل شده اند و  ۴۰شهر باقی مانده نیز تا  ۲هفته دیگر به
 ۳Gمتصل خواهند شد ۸۰۰.شهر نیز تحت پوشش نسل
چهارم موبایل قرار دارد و این آمار تا پایان ماه به  ۹۰۰شهر
افزایش می یابد.

 41محقق برتر جشنواره جوان خوارزمی
تقدیر می شوند
حاجیان -درنوزدهمین جشنواره جــوان خــوارزمــی
از30پــــژوهــــشــــگــــر ب ــرت ــرب ــخ ــش دانــــــشآمــــــوزی و
11پژوهشگربرتربخش جوان این جشنواره در روز 27
آذر تقدیرمی شود.
دبیر جشنواره درنشستی خبری گفت:فراخوان این دوره
فروردین امسال اعالم شدکه 383طــرح برای ارزیابی
به گروههای تخصصی ارجاع داده شدکه در نهایت 11
طرح به عنوان برگزیدگان نهایی بخش دانشپژوهان و
فناوران معرفی شدند و در بخش دانشآموزی نیز 8هزار
و  269طرح ارائه شد و از این تعداد  62طرح به مرحله
داوری نهایی راه یافت.
اللهیاری همچنین از تجاری سازی 51درصد طرح های
جشنواره خوارزمی طی30سال گذشته خبر داد .وی
گفت :تهران و استان کرمان با شش طرح برگزیده درصدر
جدول هستند و بعد از آن استان خراسان رضوی با پنج
طرح برگزیده در رتبه دوم قرار دارد.

بهترین بارش شهابی سال بامداد  ۲۳آذر
به اوج میرسد
خبرآنالین -این شبها میتوانید بارش شهابی جوزایی
را که بهترین بارش شهابی امسال بهحساب میآید رصد
کنید.اين بارش بامداد ۲۳آذر به اوج ميرسد .

 IMEIروی گوشی و جعبه باید یکسان باشد
فارس-از گذشته ،در بازار گوشی هایی موجود بودکه به
دالیلی  IMEIآن ها عوض شده ؛حاال الزم است خریداران
موبایل از خرید گوشی هایی که شناسه  IMEIنمایش داده
شده روی نمایشگر آن ها با  IMEIروی جعبه تطابق ندارد،
جد ًا اجتناب کنند IMEI .روی جعبه گوشی درج شده یا از
طریق شمارهگیری کد دستوری ستاره مربع صفر شش
مربع قابل مشاهده است.

مهر-ترامپ رئیس جمهورآمریکا نخستین دستور سیاست
فضایی این کشور را امضا کرد و طبق آن ،ناسا باید دوباره به
ماه فضانورد بفرستد.براساس سیاست جدید آمریکا این
اجازه به ناسا داده میشود که فضانوردان آمریکایی را به
ماه و حتی مریخ اعزام کند.

قابلیت جدید واتس اپ برای کاهش پیام
در گروه های چت
مهر -واتس اپ دو قابلیت جدید عرضه کرده که یکی از
آن ها به کاربر اجازه می دهد پاسخ هریک از افراد گروه
را خصوصی برای او ارسال کند.قابلیت دوم نیز به کاربر
اجازه می دهد ویدئو را در پنجره ای مجزا از چت ارسال و
دریافت کند.

 ۲۱دانشآموز پژوهشگر معرفی شدند
پارسا-در اولین روز هفته پژوهش و فناوری با حضور وزرای
علوم و آموزش و پرورش از  ۲۱دانشآموز برتر پژوهشگر
تقدیر شد.وزیر علوم در این مراسم با بیان این که مقایسه
رشد علمی کشور در سالهای اخیر با  10سال قبل نشان
میدهد که کشور با سرعت ســرســا مآوری در تولید علم
گام برداشته است گفت  :امیدوارم در سالهای آینده این
سرعت با حرکت مضاعفی به پیش برود.وی همچنین از
پارکهای فناوری و دانشگاهها درخواست کرد با همکاری
ادارات آموزش و پرورش مناطق ،درهای مراکز تحقیقاتی
را به روی دانشآموزان باز بگذارند.
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