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محققانآمریکاییپنجرههایدوجدارهخورشیدیطراحیکردهاندکهتوسطنقاطکوانتومیکارمیکنند.بهگزارشایرنا،نقاطکوانتوم
کریستالهایکوچکیبهاندازه ۲تا ۱۰نانومترهستندکهپسازجذبنور،مجددآنراباطولموجهایمتفاوتبرحسبانداز همنتشرمیکنند.این
فناوریباعثکاهشهزینهتولیدالکتریسیتهخورشیدیمیشود.

پنجره های
 2جداره خورشیدی

...

کوتاهازجهانعلم
فرارمالیاتی 3.7میلیارددالریگوگلافشا
شد
مهر-فرارمالیاتیبیسابقهگوگلدرهلندافشاشدهاست.
استفاده ازیــک حقه موجب شده گوگل از پرداخت 3.7
میلیارد دالر مالیات به کشورهای اروپایی خالص شود.
حقه یادشده متضمن انتقال درآمد از یکی از شعبات گوگل
در ایرلند به شرکتی در هلند بوده که هیچ کارمندی نداشته
است.

نوشداروپسازمرگآیفون!
ایتنا -اپل از کاربران خود دربــاره کاهش سرعت عملکرد
دستگاههای قدیمیتر عذرخواهی و برای دلجویی طرحی
عرضه کرده است که بهموجب آن افراد دارای آیفونهای
قدیمیتر میتوانند باتریهای فاسد شده دستگاه خود را
بهجای 79دالرتنهابا 29دالرجایگزینکنند.

ویچتهمبهتشخیصچهرهمجهزشد
ایسنا -وی چت در چین به فناوری تشخیص چهره و احراز
هویت کاربران مجهز میشود و به کاربران اجازه میدهد
بدوننیازبهکارتشناسایی،کارهایموردنیازخودراانجام
دهند.وی چت یکی از محبوب ترین پیام رسانهای چین
استکه ۹۸۰میلیونکاربردارد.

کاربران ۲۰۰میلیوندالرخرجاپلیکیشن
گوشیکردند
ایسنا-کاربران در تعطیالت کریسمس امسال میالدی
حدود ۲۰۰میلیوندالربرایاپلیکیشنهایگوشیهمراه
شان هزینه کردهاند.همچنین پیشبینی شده است تعداد
دانلودهادرجهانتاسال ۲۰۲۱به ۲۴۰میلیاردبارودرآمد
حاصل از دانلود و خرید این نرم افزارها و اپلیکیشن های
موبایلینیزبه ۱۰۰میلیارددالربرسد.

خطرشیمیاییبرخوردایستگاهفضاییچین
بهزمین
ایرنا-محققانیکشرکتفضاییآمریکایی،دربارهخطرانتشار
یکمادهشیمیاییبهشدتسمیبراثربرخوردایستگاهفضایی
ازکنترلخارجشدهچینبهزمینهشداردادند.اینایستگاهبه
سرعتدرحالحرکتبهسمتزمیناستواحتماالماهمارس
(اسفند-فروردین)بهزمینبرخوردمیکند.

هشدار درباره نفوذ ویروس و شنود ترافیک در لینک فیلتر شکنها
کــاربــران در نصب فایل هــای فیلتر شکن و کلیک روی
لینکهای حاوی فیلتر شکن احتیاط کنند زیرا احتمال
سوءاستفادهازطریقانتشاربدافزار،ویروسوشنودترافیک
در این افزونهها وجود دارد.به گزارش فارس ،این روزها که
تلگرام و اینستاگرام با محدودیت دسترسی مواجه است ،به
وفورفایلهایفیلترشکنvpn،ولینکهایپروکسـیتلگرام
بین کاربران اینترنت دست به دست می شود.تجربه نشان
داده همواره در چنین ایامی احتمال سوءاستفاده از طریق
انتشاربدافزار،ویروسوشنودترافیکوجودداردکهکاربران
مدتهابعدازآنمطلعمیشوند.پایگاهاطالعرسانیپلیس

فتا نیز در این باره تاکید دارد « :هر فیلتر شکن به محض اجرا
روی سیستم ،چندین پورت را برای اجرای دستورها باز می
کندوجالباستکههیچشرکتامنیتیدرهیچکجایدنیا،
امنیت استفاده از  VPNو دیگر فیلتر شکن ها را تأیید نکرده
است.کاربرانبایدبدانندکهممکناستفیلترشکنهاخود
نوعی تروجان یا کی الگر باشند که اطالعات مربوط به نام
کاربریورمزعبورافرادرادراختیارسرورخارجیقراردهند.
اینروزهاهرشرکتتجاریناامنونامعتبربانازلترینقیمت
یک  vpnرا برای ارائه به افراد روی سایت خود برای دانلود
قرار می دهد که استفاده از آن ها اص ً
ال منطقی نیست و هیچ

جهرمی:ادامهفعالیتتلگراممنوطبهحذفمواردتروریستیاست
محمدی -حق پرست :یک عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه هفته جاری این
کمیسیون برای بررسی حوادث اخیر ،گفت که احتماال
روز جمعه فیلتر تلگرام و اینستاگرام برداشته می شود.
به گزارش ایسنا ،رحیمی در کانال تلگرامیاش به ارائه
توضیحاتی درباره جلسه هفته جاری کمیسیون امنیت
ملی درباره حوادث اخیر پرداخت و یادآور شد :در جلسه
دوشنبه هفته جاری کمیسیون امنیت ملی همه مسئوالن
ارشد از دستگاه های مختلف حضور یافتند و دو ساعت
مبسوط حوادث اخیر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
به گفته وی،مسدود کردن تلگرام و اینستاگرام مقطعی
است و احتماال جمعه رفع انسداد شود.
وزیر ارتباطات نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران با اشاره به این که آرامش به بیشتر نقاط کشور
بازگشته است ،گفت :از شورای امنیت کشور خواستهایم
مجوز استفاده از شبکههای اجتماعی را در مناطقی که
آرامــش به آن ها بازگشته است ،بدهد.آذری جهرمی
افزود :درباره فیلتر شبکههای مجازی در شورای امنیت
کشور نظرهای موافق و مخالفی وجود داشت و در نهایت
تصمیم گرفته شد که در شرایط فعلی این شبکهها فیلتر
شود.وی افزود :هم به دسترسی آزاد به اطالعات و هم
به امنیت در حقوق شهروندی اشاره شده است و دولت
به هر دوی این حقوق مردم پایبند است ،اما این روزها
شاهد بود هایم که برخی کانا لهای تلگرامی آشوب و
تروریسم را در کشور ترویج میدادند .ما از مدیر تلگرام
خواستیم این کانالها محدود شود که این کار هم انجام
شد اما کانالهای جدیدی دوباره فعال شدو مدیر تلگرام
هم پایبند به مقرراتی که خودشان وضع کردند ،نماند.
این واقعیت باید در نظر گرفته شود که هیچ کشوری اجازه

فعالیت این کانالها را نمیدهد .وی با بیان این که کانال
های متعدد تلگرامی وجود دارند که به ترویج خشونت
و رفتارهای تروریستی اقدام میکنند ،گفت :آمارها و
مستندات این مسئله وجود دارد و اگر تاکنون در این باره
آمار و مستنداتی ارائه نکرد هایم به دلیل ترویج نکردن
خشونت بوده است .کانالهایی که مردم را به آتش زدن
خانه مسئوالن ،مساجد و حمله به مراکز نظامی تشویق
میکنند .این گونه موارد در هیچ کشوری اجازه فعالیت
نخواهند داشت.
وی افزود :ظرفیت های خوبی که در کشور برای توسعه
کسب و کار و اشتغال ایجاد شده مورد سوءاستفاده برخی
قرار گرفت و اثرات آن در چند روز گذشته در کشور قابل
مشاهده بود.آسیب های زیادی به این بهانه به آرامش و
زندگی مردم زده اند.وی ادامه داد :اگر این شبکههای
اجتماعی را مسدود میکردیم کاربردهای خوب آن
متوقف و باعث ایجاد نارضایتی میشد از سوی دیگر اگر
شبکههای اجتماعی فیلتر نمیشدند امنیت اجتماعی
کشور زیر سوال میرفت.
جهرمی خاطرنشان کــرد :در مرحله اول توقف شبکه
های اجتماعی درباره فعالیت این شبکه ها در شورای
عالی امنیت ملی در شرایطی که نظرات متعددی در این
باره وجود داشت ،تصمیم گیری شد که نتیجه آن توقف
موقت برخی از این شبکه ها بود که این تصمیم طی چند
روز گذشته در کشور اجرایی شد.
وی تصریح کرد :گام بعدی بازگشایی این شبکه هاست.
چند روز گذشته پیگیری هایی در این زمینه از شورای
امنیت کشور انجام دادیم که در مناطقی که آرامش حاکم
است این شبکه ها بازگشایی شوند.با مدیر تلگرام نیز
مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط

اینپاوربانکشارژربیسیماست
مهر-پاوربانک«ویبا» ۱۰۰دالرقیمتداردومجهزبهصفحه
شارژبیسیم Qiبرایشارژبیسیماست.برایاستفادهازاین
دستگاهتنهابایدپاوربانکرارویصفحهشارژیاباالیآنقرار
داد.اینپاوربانکپنجهزارمیلیآمپرظرفیتداردوباآنمی
توانتقریبادوگوشیراکاملشارژکرد.

روباتگوجهفرنگیچین
مهر -روباتی ساخته شده که با
الگوریتم های هوش مصنوعی
گوجه فرنگی هــای رسیده را
انتخابمیکندومیچیند.این
روبـــات کــه در یــک دقیقه ۱۰
گوجه فرنگی می چیند ،برای
کار در مزارع طراحی شده است
وروییکریلحرکتمیکند.

تولیدرشتهحاویسلولهایتولیدکننده
انسولین
مهر-محققان رشته پلیمری
حاوی صدها هزار سلول تولید
کننده انسولین ساخته اند که
میتوانازآنبرایدرماندیابت
نوع یک استفاده کــرد.آن ها با
الــهــام از ت ــار عنکبوت رشته
پلیمریازذراتباقابلیتایمپلنتآسانساختهاندکهصدها
هزار سلول تولید کننده انسولین دارد .این رشته را می توان
بهراحتینیزحذفکرد.

چشمهایآبییاسبزسلولرنگیندارند
ایسنا-محققان دریافتند که عامل اصلی رنگی شدن چشم
این نیست که حاوی سلول های رنگی هستند .محققان
دریافتند ،وجود رنگدانه در دو ردیف سلول عنبیه و مقدار
ذخیره کالژن در استروما دو عامل اصلی رنگی دیده شدن
چشماست.

اپلشرکتتوسعهابزارهایبرنامهنویسیرا
تصاحبکرد
دیجیاتو-اپل ،استارت آپ کانادایی «»Buddybuild
را تصاحب کــرده که در زمینه ابــزارهــای توسعه نرم افزار
برای برنامه نویسان تخصص دارد .این خرید اپل به توسعه
دهندگاناپلیکیشنهایاپ استورکمک می کندراحتتر
برنامه های خود را توسعه دهند.این استارت آپ به تازگی به
ارزشیمعادل 7.6میلیوندالردستیافتهاست.

به حذف مــوارد تروریستی است.بیشترین کاربران و
میزان استفاده از تلگرام در ایــران اســت ،طبیعت ًا اگر
احترام متقابل نباشد شرایط دشــوار خواهد شد .این
همکاری با دولت ها نیست و احترام به کاربر است مگر ما
اطالعات خصوصی مردم را خواستیم یا چیزی در حوزه
های سیاسی خواستیم؟ ما می گوییم ترویج خشونت را
متوقف کند و اگر متوقف نشود ادامه این شبکه اجتماعی
در ایران امکان پذیر نیست .مردم هم باید نظر خود را به
مدیر تلگرام اعالم کنند.
وزیــر ارتباطات ابــراز امــیــدواری کــرد :مدیر تلگرام به
مقررات موجود و درخواست مــردم بــرای حذف موارد
تروریستی احترام بگذارد.جهرمی گفت :کشور در موارد
سیاسی و انتقادی «باز» عمل کرده است ،همه ارکان نظام

ظرفیت انتقادی این شبکه ها را پذیرفته اند،اما فازی که
شبکه های اجتماعی در این شرایط کشور به آن ورود
کرده اند و نوع برخورد آن ها در این فضا به ویژه از جانب
تلگرام ،فاز ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی است.
شایان ذکر است برخی کاربران می گویند :تلگرامشان
رفع محدودیت شده است،برخی دیگر از ادامه فیلتر این
اپلیکیشن خبر دادند.این در حالی است که همچنان
تلگرام روی سیم کارت همراه اول تا لحظه انتشار این
خبر بسته است و تنها برخی کاربران خانگی قادر به باز
کردن تلگرام شده بودند که آن ها نیز دوباره قطع شدند.
کارشناسان میگویند تغییر آیپی و سرور تلگرام برای
کاربران ایرانی از مبدأ باعث باز شدن موقت تلگرام شد
که بالفاصله آیپیها شناسایی و فیلتر شدند.

مشکل بی خوابی کودکان را رفع کنید

با این دستگاه دوچرخه الکتریکی می شود

با کابین های غلتان در مرتفع ترین ریل اروپا سفر کنید

دستگاهیساختهشدهاستکهمیتواند
خواب بچه ها را به تجربه ای دلپذیر مبدل
کند.بهگزارشمهر،ایندستگاهترکیبیاز
چراغخواب،سیستمکنترلکنندهشرایط
بچههاوآموزشدهندهنحوهصحیحخواب
اســت .ابتدادستگاه برایتان ده دقیقه
موسیقیآرامپخشونوریمالیمدرمحیطمنتشرمیکندتاکودکبرای
خواب آماده شود.پس از به خواب رفتن ،دستگاه نور خود را کم می کند
،صبحنیزشروعبهدرخششمیکندتاکودکبیدارشود.

موتوری ساخته شده که هر دوچرخه معمولی
را الکتریکی می کند .دستگاه بــرای این
منظور انرژی حاصل از رکاب زدن کاربر را
جمع آوری می کند.به گزارش مهر ،پس از
آن که دستگاه X Rubeeزیر زین دوچرخه
نصب شد ،انرژی حاصل از پدال زدن کاربر
را جمع آوری می کند .انرژی حاصل از این دستگاه برای طی مسافت
 ۳۰مایل بدون رکاب زدن کافی است .حداکثر سرعت آن نیز  ۲۰مایل
برساعت است.

کابین هایی به شکل بشکه های غلتان
برای گذر از مرتفع ترین ریل اروپا ساخته
شــده اســت.بــه گــزارش مهر ،قطاری با
واگن های مشابه بشکه در مرتفع ترین
ریل اروپا به کار گرفته شده است .ارتفاع
این ریل به  ۲۴۰۰فوت می رسد و کابین
ها با حداکثر سرعت  22.3مایل برساعت روی آن حرکت می کنند.
گذر از این ریل ۳تا  ۵دقیقه طول می کشد.این قطار شامل  ۴کابین
 ۳۴نفره است.

خواندنی
شناسایی میکروبها در فضا برای اولین بار
محققان ناسا برای اولین بار توانستند میکروبها را در
ایستگاه فضایی بین المللی شناسایی کنند.به گزارش
ایرنا،شناسایی این میکروبها برای فضانوردان اهمیت
باالیی دارد و امکان تشخیص بیماریها ،درک نحوه
بقای این موجودات در میکروجاذبه و حتی شناسایی
حیات فرازمینی را فراهم میکند .تاکنون تنها راه
شناسایی میکرو بهای ایستگاه فضایی این بود که
نمونه آ نها را به زمین ارسال کنند تا آزمایش شوند.
اما اکنون با اجرای پروژه  3-Gene in Spaceامکان

شناسایی میکروبها با بررسی ساختار ژنتیکی آنها
در فضا فراهم شده است.

روبات ورزشکار
محققان ژاپنی روبــات انسان نمایی ساخته انــد که
حرکات انسان را کامال تقلید می کند و می تواند دراز
و نشست برود!به گزارش مهر ،آناتومی«روبات انسان
نمای مقلد» شبیه اسکلت عضالنی یــک پسربچه
است .روبات  Kengoroمثل انسان می تواند حرکات
ورزشی مانند دراز و نشست را انجام دهد!این سیستم
فرایندی را تقلید می کند که به عرق کردن در انسان
منجر می شود.
این فرایند عملکردی جالب دارد و برای اجتناب از

چطور گوشی اندرویدی را به مودم وای فای تبدیل کنیم؟
هات اسپات گوشی به شما این امکان را میدهد تا همواره
بهاینترنتدسترسیداشتهباشید.باتبدیلموبایلبهمودم
وای فای دیگر نگران قطعی اینترنت ADSLخود نباشید.
مراحلهاتاسپاتگوشیاندرویدبهشرحزیراست.
باز کــردن منوی تنظیمات :برای دسترسی به منوی
تنظیمات ( )Settingsمیتوانید مستقیم از طریق صفحه
خانهاقدامکنید.بهطورجایگزینبافشاردکمهمنووانتخاب
تنظیماتبهاینمنوراهخواهیدیافت.درقسمت(Wireless
)&networksرویگزینهبیشتر()Moreبزنید.
روی منوی تترینگ و هات اسپات قابل حمل بزنید:
به طور معمول تنظیمات این قسمت ،در بخش وایرلس
و شبکه در قسمت تنظیمات قرار گرفته است .در برخی
شرایطممکناستبازدنرویگزینهبیشتربهآندسترسی
پیدا کنید.روی گزینه ستاپ وای فای هات اسپات بزنید تا
تنظیمات مد نظر را تغییر دهید:تنظیمات مربوط به هات
اسپات را اعمال کنید .قبل از فعال سازی هات اسپات

پنکه پوشیدنی با قابلیت نصب روی لباس
اولین پنکه پوشیدنی دنیا کلیپس به لباس شما
آویــزان می شود و به جای این که مانند پنکه های
عادی مجهز به پره باشد ،با مکش هوا و سپس پخش
آن از سه جهت روی بدن فرد برای خنک کردن وی
اقدام می کند.
به گزارش مهر  ،این هوا قبل از خروج از دستگاه از روی
نوعی روغن خنک کننده عبور می کند تا در زمان خروج
دمای کمی داشته باشد.
کاربران می توانند انــواع روغن های خنک کننده با

موبایل ،از این که اس اس آی دی –نــام شبکه -شامل
اطالعاتشخصیشمانباشد،اطمینانحاصلکنید.
اس اس آی دی شبکه (: )Network SSIDاینقسمتنام
شبکهوایفایراکهبرایدیگرانبهنمایشدرخواهدآمد،
نشانمیدهد.هرکسیدرنزدیکیشماامکانمشاهدهنام
شبکهشمارادارد،بنابرینمطمئنشویدازطریقنامشبکه،
امکانشناساییشماوجودنداشتهباشد.
امنیت  :تنها در مواردی که قصد اتصال به دستگاههای
قدیمی را داریـــد کــه از پروتکلهای جدیدتر امنیتی
پشتیبانی نمیکنند ،گــزیــنـههــای دیــگــر را انتخاب
کنید .در غیر ایــن ص ــورت هــمــواره از پروتکل دابلیو
پــی آ  ۲پــی اس کــا ( )PSK WPA2اســتــفــاده کنید.
فرکانس هات اسپات (: )Hotspot frequency band
به طور پیش فرض ،تنظیمات روی  2.4گیگاهرتز اعمال
میشود .همواره میتوانید از این فرکانس پیشفرض
استفادهکنید،امااگرقصدداریددرمکانهایشلوغازهات

تنظیممقرراتپولهایدیجیتالدردستورکار
شورایعالیفضایمجازی
فارس-دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:مطالعات
گستردهایانجامگرفتهتادرساختارشورایعالیومرکزملی
فضای مجازی هم به اقتصاد دیجیتال به طور ویژه پرداخته
شود.فیروزآبادی به ظهور فین تکها و برخی مباحث جدید
پولی و مالی در دنیا همچون پول های رمزی اشاره و تصریح
کرد :مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی می توانند در
زمینهمطالعهورصدتحوالتملیوبینالمللی،نحوهتعاملبا
فینتکها،سیاستگذاریها،مباحثحقوقی،بهرهبرداری
ازفرصتهایفضایمجازیوپیشبردپروژههایکالنکشور
درکنارهمقرارگیرند.

پسیازاسنپردشد
شکایتت 

مسئوالن بیمارستانی در ژاپن روبات های ساخت تویوتا
را برای اداره امور در شیفت شب خود به خدمت گرفته
اند.به گزارش مهر  ،قرار است روبات ها وظیفه حمل
دارو و نمونه های آزمایشگاهی را در طبقات مختلف بر
عهده بگیرند.
این روبات ها را می توان یخچال هایی سیار توصیف
کرد که  ۹۰لیتر ظرفیت دارند و با دوربین و رادار قادر
به شناسایی محیط اطراف بوده و از برخورد با موانع
جلوگیری می کنند.این روبات ها از ساعت  ۵عصر تا

زیان 500میلیاردیبزرگترینکسبو
کارهایاینترنتیایران
فارس-نایبرئیسکمیسیوناینترنتسازماننظامصنفی
رایانهای تهران گفت :بنا بر اعالم بزرگ ترین فعاالن بازار
کسبوکارهایاینترنتیایران،آنهامتحمل 500میلیارد
تومان زیــان از اختالل های چند روزه اینترنت شدهاند.
توسلی اظهار کــرد :بنا بر اعــام بــزرگ ترین فعاالن بازار
کسب و کارهای اینترنتی شامل ارائهدهندگان اینترنت،
فروشگاههای اینترنتی ،تاکسیهای آنالین و امثال آن ها از
اختاللاینترنتدرچندروزگذشته 500میلیاردتومانزیان
کردهاند.شرکتهایارائهدهندهاینترنتدراینایاماگرچه
سرویس را از قبل فروختهاند اما با کاهش مصرف و افزایش
شدیدشکایتهاروبهرومیشوندوفروشجدیدسرویسنیز
نخواهندداشتکهبهکاهشدرآمدمنجرخواهدشد.

سندگسترشکاربردفناورینانوبهدستگاهها
ابالغشد
ایرنا–معاوناولرئیسجمهوریتصویبنامههیئتوزیران
دربــاره سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404
را برای اجرا به دستگاههای مربوط ابالغ کرد.این سند با
هدفارتقایاثرگذاریفناورینانودربهبودکیفیتزندگی
و دستیابی به جایگاه پنجم جهان در تولید علم نانو وجایگاه
پانزدهمدرثبتاختراعاتنانودردفاترمعتبرجهانی،کسب
سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو و ایجاد
جایگاهشغلیبرایهشتادهزارنفرابالغشدهاست.

درمانریزشموکشفشد
مهر-محققانباکمکسلولهایبنیادیتکههاییازپوست
حاویفولیکولموراپرورشدادهوبهاینترتیبدرمانیبرای
ریزش مو یافته اند.این تحقیق نشان داد رشد جوانه مو در
پوست سبب می شود الیه های رویی و زیرین پوست نیز رشد
کنند.بهاینترتیبفولیکولمونیزرشدمیکند.

ستاری:درآمارخروجدانشآموختگاناز
کشوربزرگنماییشدهاست

بوهای مختلف را استفاده کنند تا همزمان با خنک
شدن  ،بدن شان نیز خوشبو شود.

روبات ها بیمارستان را اداره می کنند

جــاری شدن آب در اسکلت روبــات و خــروج بخار آن،
دریچه های کوچکی در آن ساخته شده است.

...

دیجیاتو-با اعــام نتیجه شــورای رقابت بر سر ماجرای
شکایت تپ سی از اسنپ ،مشخص شد مسئوالن  12نفره
رسیدگی به این شکایت با اظهارات تپ سی موافق نیستند
و اتهامات علیه اسنپ را مردود اعالم کردند .شرکت اسنپ
به رانندگان ناوگان خود در صورت داشتن اپلیکیشن تپ
سی روی موبایل های شان اجازه فعالیت نمی دهد و آن ها
رابرایفعالیتدراسنپ،مجبوربهحذفاپلیکیشنتپسی
میکند؛اینمسئلهمنجربهشکایتتپسیازاسنپباعنوان
محدودسازیرانندگانواعمالقوانینضدتجاریشد.مدیر
روابط عمومی تپسی از درخواست تجدید نظراز سوی تپ
سی خبر داد.باید دید که درخواست تجدید نظر تپ سی به
شورای رقابت باعث تغییراتی در کلیت رای صادر شده از
سویآنهاخواهدبودیاخیر؟

تازه های فناوری

فناوریجدید ۱۰۰برابرپرسرعتترازوایفای
ایسنا-ایدهاصلی Li-Fiایناستکهبهجایامواجرادیویی
برایارسالاطالعاتمانند،Wi-Fiازپالسهاینوراستفاده
میکند.تشخیصپالسهاینوربرایچشمانسانتاحدودی
غیرممکناست،اماابزارهایالکترونیکیبهراحتیمیتوانند
آن ها را انتخاب کنند .مزیت بزرگ این فناوری این است که
میتواند اطالعات را با ۲۰۰گیگابایت در ثانیه منتقل کند،
جایی که  Wi-Fiبه سختی از یک گیگابیت در ثانیه عبور
میکند Li-Fi.ازامواجنورمادونقرمزبرایایجادشبکههای
بیسیماستفادهمیکندکهسرعتآن ۱۰۰برابرسریعتراز
 Wi-Fiاست.

توجیه عقالنی ندارد .بنابراین اگر به حریم خصوصی خود
و محرمانگی داده ها اهمیت می دهید ،نباید از فیلتر شکن
های نا امن استفاده کنید».همچنین بر اساس مطالعات
سه سازمان بین المللی ،مجرمان سایبری از امنیت ضعیف
و آسیبپذیریهای  Google Play Storeسوءاستفاده
میکنند و اپ های  VPNرا به بدافزار ( )malwareآلوده
میکنند.اینمطالعهنشانمیدهدکه 38درصدازاپهای
 VPNدر فروشگاه  Google Playآلوده به بدافزار هستند و
نباید اطمینان کامل به آنها داشت.همچنان که به تازگی
جاسوسی یک سرویس دهنده  VPNاز کاربرانش خبر ساز

شده بود .چندی پیش اعالم شد که «یک گروه حامی حریم
خصوصی از ارائهدهنده سرویس Hotspot Shield VPN
بابت ردیابی ،نفوذ و جمعآوری دادههــای مشتریانش به
کمیسیون تجارت فدرال شکایت کــردHotspot Shield.
نوعیسرویس VPNاستکهرایگاندرGooglePlayStore
و AppleMacAPPStoreعرضهمیشود.اینسرویسبیش
از ۵۰۰میلیونکاربرفعالدرسراسرجهانداردکهبرایدور
زدن محتوای مسدود شده از آن استفاده میکنند.از سوی
دیگربهویژهباتوجهبهبیشتربودنتعدادبدافزارهایطراحی
شدهبرایدستگاههایاندرویدی،امکانسوءاستفادهازاین
دستگاههابیشتراست.بنابراینکاربرانبایددرنصبافزونه
های فیلتر شکن و کلیک روی لینک هایی که با عنوان فیلتر
شکنانتشاریافتهاستاحتیاطکنند.

اخبارکوتاهداخلی

فارس-معاون علمی رئیس جمهور درصدمین جلسه ستاد
راهبری اجــرای نقشه جامع علمی گفت:در زمینه خروج
دانش آموختگان از کشور ،بزرگنماییهایی صورت گرفته
کهبامراجعهبهآمارهایارائهشدهتوسطبرخیکشورهااین
موضوعقابلاثباتاست.دبیرشورایعالیانقالبفرهنگی
نیز دراین جلسه با اشاره به خروج دانش آموختگان از کشور
گفت :با همکاری نهادهای مسئول مانند مرکز آمار و اداره
گذرنامهبایدآماردقیقیدراینزمینهارائهشود.مخبردزفولی
همچنین با اشاره به بازنگری نقشه جامع علمی افزود :در
این روند همه دستگاهها مؤثر و مسئول هستند و بدنه علمی
کشور باید در این موضوع داخل شود .دبیر ستاد راهبردی
نقشه جامع علمی نیز گفت :وزیر علوم به معاونتهای این
وزارتخانه برای ارزیابی پیشرفت سند نقشه جامع علمی
مأموریتدادهاست.

 8شب به کار گرفته می شوند که بیمارستان خلوت
تر است.

اسپاتاستفادهکنید،بهتراستفرکانسرابهپنجگیگاهرتز
تغییر دهید .فرکانس پنج گیگاهرتز ،دامنه اتصال شما را
کاهشمیدهد.
پسورد ( : )Passwordهموارهبایدپسوردرادرحالتفعال
قراردهیدویکپسوردانتخابکنید .تیککنارمربعهات
اسپات همراه را به صورت فعال درآورید:برای استفاده از
خدماتهاتاسپاتموبایلحتمابایداینگزینهفعالشده
باشد.ازطریقدستگاهیدیگربههاتاسپاتمتصلشوید
دردستگاهیکهقصداستفادهازخدماتوایفایموبایل
را در آن داریــد ،قسمت اتصال به شبکه (Connect to
 )networkرا باز کنید .باید نام هات اسپات گوشی خود
راکهقبالانتخابکردید،درفهرست،مشاهدهکنید.آنرا
انتخاب و پسوردی را که انتخاب کرده بودید ،وارد کنید.
دستگاهشمابههاتاسپاتموبایلمتصلخواهدشد.
مشاهده میزان مصرف اینترنت :داخل موبایلتان روی
مصرف دیتا ( )Data usageبزنید .استفاده از موبایل به
عنوان هات اسپات موجب افزایش مصرف بسته اینترنت
شماخواهدشد.دراینقسمتمیتوانیدجزئیاتمصرف
رامشاهدهکنید.
CMYK

