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اولین دوربین سلفی
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کوتاهازجهانعلم

بهبودبرشتصاویردرتوئیتر

باشگاه خبرنگاران-توئیتربا یادگیری ماشینی از روش
جدیدی برای برش زدن خودکار تصاویر استفاده می کند.
توئیترازقابلیتی استفاده می کند که در همه پلتفورم ها
(گوشی و دسکتاپ)بخش های جذاب عکس به شما نشان
داده می شود.با داده های ثبت شده در مطالعات آکادمیک
شبکه عصبی توئیتر نقطه کانونی (مهم) یک عکس را
تشخیصوبرشخودکاربهتریراارائهمیدهد.

مشخصاتآیفونهایجدید ۲۰۱۸لورفت
مهر-اپلسال ۲۰۱۸چهارمدلجدیدآیفونتولیدخواهد
کرد که تنها دو مدل آن مجهز به نمایشگرهای پیشرفته
خواهدبود.

بااپلیکیشنجدیدگوگلهمهخبرنگار
میشوند
مهر-گوگل مشغول آزمــایــش اپلیکیشنی اســت کــه به
شهروندان عادی اجازه می دهد اخبار و رویدادهای محلی
شهر خود را منتشر کنند.ابزار « »Bulletinبه انتشار گزارش
هاییدربارهمحلهوشهربرایبقیهشهروندانکمکمیکند.
هدف از طراحی این اپلیکیشن آسان کردن فعالیت گزارش
دهیموضوعاتمختلفبهوسیلهتلفنهایهوشمنداست.

نسخهتازهویندوز ۱۰بهنام«پوالریس»در
راهاست
مهر-مایکروسافتدرتالشبرایطراحینسخهتازهوسبک
وزن ویندوز  ۱۰به نام پوالریس است که مــاژوالر طراحی
شده است .پوالریس مبتنی بر  Windows Core OSاست
ودر عین سبک و کم حجم بودن در آن واحد قابل نصب روی
رایانه های شخصی ،لپ تاپ هاوتبلت ها ست و می تواند
طیف گسترده ای از برنامه های عرضه شده در فروشگاه
مایکروسافترااجراکند.

کاربرانکدامکشورهابیشترازتلگرام
استفادهمیکنند؟
ایسنا-یک موسسه تحقیقاتی گزارشی منتشر کرده است
که بیشترین و کمترین میزان کاربران تلگرام در کشورهای
مختلف را نشان میدهد.گزارشهای موسسه تحقیقاتی
اپ توپیا حاکی است تعداد کاربران تلگرام درسال ۲۰۱۷
به میزان  ۱۱۸درصد رشد داشته است که این رشد در
مقایسه با سایر پیامرسانها بسیارقابل مالحظه است.
طبق آمــار کارشناسان این موسسه ،کاربران تلگرام در
کشورهایی نظیرایران ،ونزوئال ،نیجریه ،کنیا ،روسیه و
اوکراین بسیار بیشتر از دیگر کشورهای جهان است .این
در حالی است که کاربران کشورهایی همچون فنالند،
سوئیس ،سوئد ،دانمارک و نیوزیلند کمترین استقبال را
از این پیامرسان آبی رنگ داشته اند.اپلیکیشن پیامرسان
سیگنال نیز همچون تلگرام درکشورهای مذکور رشدی
بیسابقه را تجربه کرده اما از رقیب خود یعنی تلگرام بسیار
بیشتر پیش افتاده است به گونهای که تعداد کاربرانی که
در کشورهای مذکور پیامرسان سیگنال را نصب و استفاده
کــردهانــد ۱۴۷ ،درصــد افزایش یافته اســت.نــام تمامی
اپلیکیشنهایی که در این گزارش آمده است ،در فهرست
بهترین و امنترین پیامرسانهای جهان نیز حضور دارد به
گونهای که واتس اپ ،سیگنال ،تلگرام و فیس بوک مسنجر
به ترتیب در جایگاههای نخست ،دوم ،چهارم و هفتم
امنترین پیامرسانهای جهان جای گرفتهاند.

ابرخودروییباسرعت ۵۰۰کیلومتربرساعت
مهر-یک خاندان جواهر ساز اعالم کردندکه سریع ترین
ابرخودروی جهان را در نمایشگاه خودروی ژنو رونمایی می
کنند .حداکثر سرعت این خودرو  ۵۰۰کیلومتر برساعت
است.اینخانوادهابرخودروییباظاهرکالسیکساختهاند
کهموتور ۸سیلندرباگنجایش ۹لیتردارد.قدرتابرخودروی
«موشک»  ۱۸۰۰اسب بخار است و چرخ های عقب آن نیز
متحرک هستند .خودرو  ۶دنده دارد .همچنین باالترین
سرعتآن ۵۰۰کیلومتربرساعتاست.

حملهبهبزرگترینمرکزمبادالتیارز
دیجیتالوسرقت 532میلیوندالر
ایسنا-هکرها به یکی از بزرگترین مراکز مبادالت ارز
دیجیتالی رمزنگاری شده در ژاپن با نام کوین چک نفوذ و
حملهکرد هو ۵۳۲میلیوندالررابهسرقتبردهاند.

،TelegramXکالینترسمیتلگرامبا
قابلیتهایآزمایشی

حمایت 20میلیون دالری سرمایه گذاران اپل و گوگل از پول مجازی تلگرام

پول دیجیتال تلگرام؛ تهدید جدید برای کشور
تلگرام قصد دارد با عرضه اولیه سکه ،سرمایه خود
را به بیش از دو میلیارد دالر افزایش دهد .به گزارش
ایتنا به نقل ازبلومبرگ ،تلگرام در نظر دارد در مرحله
اول ،سکههایی به ارزش  850میلیون دالر را از طریق
فــروش خصوصی در اختیار مشتر یها قــرار دهد.این
سکهها که در واقع ارز دیجیتال تلگرام هستندGram ،
نــام دارنــد.فــروش عمومی سکههای تلگرام ازمــارس
(اسفند  )96آغــاز خواهد شد و احتما ًال سرمایهای
 2میلیارد دالری نصیب این شرکت خواهد کرد.یک
صرافی به نام  Exanteبا اشــاره به این که تقاضا برای
سکههای تلگرام بسیار بــاالســت گفت :ایــن سکهها
در زمــان عرضه عمومی ،دو برابر بیشتر از آن چه در
عرضه خصوصی به فروش رفتهاند ارزشگذاری خواهد
شد.سال گذشته استارتآپها در مجموع توانستند با
بهرهگیری از این شیوه ،چهار میلیارد دالر سرمایه جذب
کنند که باالترین مقدار آن متعلق به شرکت  Filecoinبا
سرمایه  257میلیون دالری بود.این در حالی است که
انتظار میرود ارزش کل سرمایهای که احتما ًال توسط
تلگرام جذب خواهد شد ،به بیش از دو میلیارد دالر

برسد که قطع ًا بزر گترین کسب سرمایه از این دست،
در تاریخ ارز دیجیتال تا به امــروز محسوب میشود.
از سوی دیگر گفته میشود پاول دورف مدیر تلگرام ،به
دنبال راهانــدازی پلتفورم پرداخت با فناوری بالکچین
اســت که میتواند با ویــزا و مسترکارت رقابت داشته
باشد.همچنین به گزارش فایننشال تایمز،موسسات
معتبر «سیلیکون ولی» به سرمایه گذاری در تلگرام تمایل
نشان داده اند .به گزارش دیجیاتو ،بر این اساس شرکت
هایی از قبیل Byers & Kleiner Perkins Caufieldاز
نخستین سرمایه گذاران گوگل و آمازون؛ Benchmark
با سابقه پشتیبانی از اوبر و توئیتر و موسسه Sequoia
 Capitalاز نخستین حامیان اپل و گوگل 20 ،میلیون
دالر در تلگرام سرمایه گذاری خواهند کرد.تلگرام که
مدعی شده ماهانه  170میلیون کاربر فعال دارد ،به
دنبال عرضه اولیه  1.2میلیارد دالر ارز مجازی است و این
گزارش مدعی شده که موسسات مذکور برای پشتیبانی
از این استارت آپ ارزهای مجازی را خریداری خواهند
کرد.تلگرام از این سرمایه برای طراحی پلتفورم مبتنی بر
بالکچین استفاده می کند که امکان ارائه سرویس های

هیپنوآی ( )Hypno Eyeاولین دوربین توپی شکل سلفی جهان برای عالقه مندان به ساخت استوری در اینستاگرام و اسنپ چت است .به گزارش خبرآنالین،
هیپنوآی شامل دوربین حرفهای کنار صفحه لمسی با چراغ حلقهای دورآن ،ویدئو کلیپی از صحنههای دلخواه ایجاد و به صورت گیف و  ...به اکانت شما ارسال
میکند.نصب فیلترهای متنوع رنگ ،افکتهای ساخت گیف ،ادیت خودکار ،بهینهسازی فایل برای اینستاگرام و اسنپچت از جمله قابلیتهای آن است.

غیرمتمرکز و ایمن را فراهم می کند.اپلیکیشن های پیام
رسانی که محتوا را رمزنگاری و هویت کاربران را پنهان
می کنند به گزینه مورد عالقه سرمایه گذاران ارزهای

نکته سر دبیر

مجازی تبدیل شــده انــد وشرکت هــای توسعه دهنده
نیز به دنبال استفاده از این ظرفیت و عرضه ارزهــای
خود هستند.
@seyedalialavi3

سید علی علوی -ورود جدی تلگرام به عرصه ارز دیجیتال که به ظاهر با هدف درآمدزایی گسترده انجام می شود ،به
منزله زنگ هشداری است برای مسئوالن و قانون گذاران کشور.با توجه به این که ایران بیشترین تعداد کاربران تلگرام
رادراختیاردارد،فعالیتاینپیامرساندرحوزهپولدیجیتالکهطیماههایآیندهبهطورجدیشاهدآنخواهیمبود،
می تواند صدمات جبران ناپذیراقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد ،چرا که عرضه حجم گسترده پول دیجیتال
از طریق تلگرام که طبق پیش بینی تحلیل گران ،سود بیش از دو میلیارد دالری برای این شبکه اجتماعی به ارمغان
خواهد آورد ،می تواند موجب گرایش کاربران ایرانی به این حوزه جدید فعالیت تلگرام شود و در این صورت به تبعات
منفی اجتماعی  ،امنیتی و ...حضور گسترده تلگرام در ایران  ،باید صدمات اقتصادی را نیز اضافه کنیم.در این میان
ضرورت چاره اندیشی مسئوالن و قانون گذاران کشور برای پیشگیری از وقوع این فاجعه بیش از پیش مطرح می شود
 ،به ویژه آن که قانون تجارت الکترونیک ایران بسیار قدیمی است و به شدت نیازمند به روز رسانی و تدوین مفاد جدید
با توجه به گسترش باورنکردنی سرویس های فضای مجازی است.ضمن این که محبوبیت روز افزون پول دیجیتال در
جهان،موجبشدهکههکرهانیزدرسطحگستردهبهاینعرصهورودکنندواکنونتقریباهرروزشاهدحمالتگسترده
هکرها برای سرقت ارز دیجیتال و ورشکستگی کاربران و موسسات و مراکز مبادله پول دیجیتال در جهان هستیم.با
این تفاسیر ایران به شدت نیازمند تدوین سریع قوانین برای پیشگیری از این فاجعه اقتصادی است؛ موضوعی که الزاما
با قوانین منع پیمنت حل نخواهد شد و چه بسا باعث شود موضوع فیلترینگ تلگرام بار دیگر به صورت جدی در دستور
کار متولیان قرار گیردچرا که با عملیاتی شدن و فراگیری امکان عملیا ت مالی در تلگرام ،میزان چسبندگی به این پیام
رسان بیش از گذشته خواهد شد.

با هدف دریافت خدمات پس از فروش و ردیابی گوشی های سرقتی

مالکان موبایل هفته آینده صاحب«کارتابل شخصی» می شوند
مدیرکلفناوریاطالعاتوارتباطاتستادمبارزهباقاچاق
کاالازراهاندازیکارتابلشخصیبرایدارندگانموبایلکه
فرایندانتقالمالکیتراتکمیلکردهاندخبردادوجزئیاتی
از امکانات این کارتابل را تشریح کرد.دهقانی نیا در گفت
و گو با تسنیم با اشاره به راهاندازی کارتابل شخصی برای
دارندگان تلفن همراه طی روزهای آینده اظهار کرد :برای
تمام کسانی که فرایند انتقال مالکیت را تکمیل کردهاند
کارتابلی شخصی باز میشود که با این کارتابل میتوانند

خدمات خاصی را که تا پیش از این برای مشترکان امکان
پذیر نبود ،دریافت کنند.خریدارانی که فعال ســازی و
انتقال مالکیت را طی کنند میتوانند خدمات خاصی را
داشته باشند به عنوان مثال در صورتی که گوشی آنها به
سرقت رفت ،میتوانند متوجه شوند گوشی سرویسها و
خدمات مخابراتی را میگیرد یا خیر؟ یا حتی این امکان
برای مالک گوشی تلفن همراه فراهم است تا دسترسی
گوشی به خدمات مخابراتی را غیرفعال کند.یکی دیگر

از ارزشهــای افــزودهای که فرایند انتقال مالکیت برای
دارندگانگوشیهایتلفنهمراهداردآناستکهمالکان
این گوشیها میتوانند به صورت کامل خدمات پس از
فروشرابهمعنایواقعیکلمهبرایگوشیهایهمراهخود
دریافتکنندچراکهپسازتکمیلاینفرایندتماماطالعات
تلفن همراه آنها در سامانه ثبت شده و دسترسی به این
اطالعات وجود دارد از جمله آن که این گوشی توسط کدام
وارد کننده ،با چه قیمتی و حتی از کدام گمرک وارد شده

است.در این طرح ،تمام واردکنندگان رسمی که گوشی
همراه را به صورت رسمی وارد و رجیستر کردهاند ،باید18
ماهگارانتیوخدماتپسازفروشبهخریدارانارائهدهند
واینیکیدیگرازمزایایمهماینطرحاست.

سختترین و سبکترین ماده جهان ساخته شد

ابداع سرنگ دارورسانی به مدارهای مغز

محققان از طریق همجوشی ورقههای کوچک گرافین ،ساختار شبکهای بسیار
سخت و متخلخل ایجاد کردند که  10برابر سختتر از فوالد بوده و تنها  5درصد
چگالی آن را دارد.به گزارش ایرنا ،بر اساس این تحقیقات ویژگیهای مهم مواد در
ساختارهای سه بعدی ،بیش از این که به جنس آنها بستگی داشته باشد،حاصل
ترکیببندی هندسی آ نهاست ومیتوان مواد سبک و سخت را با مواد اولیه
مختلف با ویژگیهای هندسی یکسان تولید کرد .آنچه موجب سختی و سبکی
میشود ساختار ماده است.

پژوهشگران سوزنی ابداع کردهاند که میتواند دارو را به بخشهای گوناگون
مغز منتقل کند.به گزارش ایسنا ،این سوزن بسیار باریک میتواند دوزهای
کمی از دارو را به بخشهایی از مغز که به کوچکی یک میلیمتر مکعب هستند،
برساند.ابزارMiNDSیا "سیستم دارورسانی عصبی مینیاتوری"  ،شامل چندین
لوله است که در یک "کانوال"(سوزن) به عرض تار موی انسان قرار دارد.هر یک از
این لولهها یا کانالها ،قطری حدود  30میکرومتر دارد و میتواند نوع متفاوتی
از دارو را منتقل کند.

خواندنی

نخستین ستاره بشر به فضارفت
استارت آپ فضایی  Rocket Labسه ماهواره تجاری به
مدار زمین فرستاد .اما مشخص شده محموله دیگری
نیز درآن قــرار داشته که «ستاره بشر» نامیده شده؛
ماهواره جالبی که قــرار است روشــن ترین جسم در
آسمان شب باشدوشباهت زیادی به دیسکو بال با قطر
یک متر داردواز فیبر کربن ساخته شده و از  65پنل آینه
ای بهره می برد که نور خورشید را بازتاب می دهد.به
گزارش دیجیاتو،این ماهواره قرار است در فضا بچرخد
و دایما نور خورشید را به سمت زمین بازتاب دهد .این

مهندسان یک وسیله ناوبری موسوم به "آکوا جت" برای
غواصان طراحی کردهاند که آن ها را به راحتی در اعماق
اقیانوس جابه جا میکند.به گزارش ایسنا ،فناوری "آکوا
جت"( )AquaJetاز روی هواپیما مدلسازی شده ویک
وسیله نقلیه ناوبری غواصی بالدار است.بالهای "آکوا
جت" نه تنها برای زیبایی آن طراحی شده است ،بلکه
کاربران را در حفظ توازن جانبی یاری میکند ،در حالی
که همچنین"کشیدن(پسا) هیدرودینامیکی" را کاهش
میدهد.باالترین سرعت این وسیله 9کیلومتر در ساعت

جسم ،به قدری روشن است که با چشم غیرمسلح دیده
می شود.

در راستای دولت الکترونیک محقق شد

امکان دریافت خدمات با نصب "دولت همراه" روی موبایل
اپلیکیشن دولت همراه با ارسال  *4#روی گوشی های
هوشمند قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این
نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به
حضور در دستگاه ها از طریق تلفن همراه دریافت کنند.
به گزارش ایرنا ،اپلیکیشن دولت همراه برنامه ای است
که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن
هوشمندتعدادیازخدماتعمومیدولتیرابدونآنکه
نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته
باشند و وقت خود را صرف تردد در شهرها کنند ،مستقیم
دریافت کنند.کاربربه محض نصب اپلیکیشن «دولت
همراه» ،شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که
بعد از استعالم ،خدمات الزم به متقاضی ارائه می شود.
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه می توانند خدمات
مــورد نیاز در زمینه رجیستری تلفن همراه را دریافت
کنند و عالوه برآن می توانند خدماتی را که از استانداری

های سراسر کشور نیاز دارند غیر حضوری دریافت کنند.
خدمات عمومی دستگاه ها  ،خدمات مــورد نیاز آب،
برق ،گاز و تلفن ،خدمات ثبت احوال ،تامین اجتماعی و
سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می
توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آن ها دسترسی
داشته باشند.دسترسی به برخی از این خدمات رایگان
است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی
دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه
هایجاریاستکهدرخواستکنندگانبایدهزینههای
مرتبطراپرداختکنند.مرحلهنخستطرحبا 20خدمت
استعالمیو 10خدمتفرایندیامکانپذیرمیشود29.
آذرامسال رئیس وقت سازمان فناوری اطالعات با بیان
اینکهساختاراداریکشور 40سالاستکههیچتحولی
نداشتهگفت 60:خدمتاداریکشورباهدفایجادتحول
درایننظام،آمادهارائهزیرساختتلفنهمراهاست.

است که ناوبری آن به سادگی با گرداندن "آکوا جت" به
هر یک از چهار جهت دلخواه صورت میپذیرد.

وزیر ارتباطات:فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست

برخی مسئوالن از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنند
وزیرارتباطاتبابیاناینکهفعالیتتوئیتردرایرانممنوع
شدهاست،گفت:فعالیتایرانیاندرتوئیترممنوعنیست.
به گزارش مهر ،آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی
سازمان های مــردم نهاد در خصوص عضویت خود در
توئیترافزود :بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع
شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیترممنوع نیست.
هیچ قاضی نمی تواند حکم عمومی بــرای ممنوعیت
شبکه های اجتماعی بدهد و این نیازمند تصویب در
مجلساست.جهرمیدربارهاستفادهازفیلترشکنتاکید
کرد :از فیلترشکن استفاده نمیکنم اما برخی افراد با
توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون
فیلتراستفادهکنند.ویباتاکیدبرلزوماستفادهازجوانان
در مسئولیت های اجرایی ،افزود :با وجود دستور رئیس
جمهورمبنیبراینکهحداقلدومعاونجواندروزارتخانه
ها انتخاب شوند ،هنوز این اتفاق رخ نداده است .رئیس

تأمیناجتماعی"آیفون"واردمیکندتا
بیمارستانبسازد؟
تسنیم-بعد از ارائــه گــزارش توسط وزیر ارتباطات ،مدیر
عامل شرکت بازرگانی بینالمللی تأمین اجتماعی درباره
دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت:شرکت ما
کامال خصوصی است و در طول یک سال گذشته با دریافت
مجوزهای رسمی ،به سمت واردات ایــن محصول روی
آوردهایــم تا با سودی که حاصل میشود ارزش افــزودهای
برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریــم.وی که
از هزینهکرد این سود برای درمــان  40میلیون بیمه شده
تأمین اجتماعی میگوید ،درباره رسالت این شرکت اظهار
کرد:شرکتماتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیاست.
رادمرددربارهمیزانوارداتآیفونبهکشورتوسطاینشرکت
تصریح کرد :کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار
دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5درصد میزان کل واردات
این محصول میشود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک
داریم که بهزودی ترخیص خواهد شد.وی در پاسخ به این
سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان میسازید؟ گفت :با
واردات آیفون ،بیمارستان نمیسازیم اما با سود حاصل از
وارداتاینکاالوکاالهایدیگربهتوسعهدرمانگاههاومراکز
پزشکیمیپردازیم.

کسبوکارهاینرمافزاریدرصدرشکایات
صنففناوریاطالعات

تازه های فناوری

بالهای غواصان در اقیانوس

...

اخبارکوتاهداخلی

جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان وزیر انتخاب
کرد.وی ادامه داد :این گونه نباشد وقتی در شرایط نیاز
هستیمجوانانرافرابخوانیموبعدفراموششانکنیم.وی
گفت:باهدفجوانسازیدرطولبرنامهششمتوسعه،در
وزارت ارتباطات ۵۰درصد پرسنل بازنشسته می شوند.
طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته ،یک نفر
میتواندواردشود.رونداقتصاددنیابهسمتنقشآفرینی
جوانان میرود و در میان  ۱۰شرکت برتر دنیا به لحاظ
گردش مالی  ۹مورد در حوزه ارتباطات هستند .اقتصاد
دیجیتالاقتصاددنیاخواهدبود.

مهر-رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای
تهرانگفت:بیشاز ۷۸درصدشکایاتصنفیحوزهفناوری
اطالعاتوارتباطاتبهموضوعکسبوکارهایحوزهنرمافزار
و وب سایت مربوط می شود.فروزنده افزود :براساس آخرین
آمار فعالیت شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای
تهران (نصر) ،در رسیدگی به شکایات صنفی طی سه سال
اخیر،بیشاز ۴۲درصدشکایاتبهموضوعکسبوکارهای
نرمافزاریوبیشاز ۳۶درصدبهموضوعمیزبانیفضایوبو
ثبتدامنه(وبسایتهاوخدماتآن)اختصاصداشتهاست.
وی با اشاره به بقیه آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات ادامه داد :در سطوح بعدی ،شکایات
حوزه سخت افزار حدود ۱۲درصد و تجهیزات شبکه حدود
 ۳درصد میانگین شکایات فناوری اطالعات و ارتباطات را
دربرمیگیرند.

چرخخوششانسیهابل
ی ـکســوم کهکشا نهای
عــالــم را کهکشا نهای
بــــــرخــــــوردی تــشــکــیــل
میدهند؛ ولــی بهندرت
پ ــی ــش مــیآی ــدح ــاص ــل
برخی از این برخوردها،
شــکــل آش ــن ــای ــی را در
ذهن ما تداعی کند .کهکشان «چر خگاری» یکی از این
نمونههاست کــه عضو مجموعهای از کهکشا نها در
فاصله  ۵۰۰میلیون سا لنوری زمین است .به گزارش
خبرآنالین،سمت راست این تصویر که تلسکوپ فضایی
هابل ثبت کــرده اســت ،میتوانید دو عضو کوچکتر
این گروه کهکشانی را ببینید.حلقه خارجی کهکشان
چرخگاری درواقع ساختار حلقوی عظیمی است که قطر
آن به  ۱۵۰هزار سالنوری میرسد (عریضتر از کهکشان
را هشیری) و از ستارگان سنگین و بهشدت درخشانی
تشکیل شده که تازه متولد شدهاند.

تشخیصباکتریباگوشیهوشمند
محققان در حــال توسعه
فناوری هستند که امکان
تشخیص باکتری ها را با
گــوشــی هوشمند فراهم
میکند.به گ ــزارش ایرنا
 ،این فناوری در واقــع یک
ت ــراش ــه اســـت ک ــه درون
آن مولکولی مــوســوم به
 MBPA-3تعبیه شده که قادراست باکتری ها را جذب و با
آنها پیوند برقرار کند .این تراشه درون نمونهای از غذای له
شده یا مایعات غوطه ور می شودوسپس درون میکروسکوپ
نوری قرار میگیرد و یک برنامه ،تعداد باکتری های روی
تراشه را میشمارد .این برنامه قادر است تا  100سلول
باکتریرادرهرمیلیمترازمحلولشناساییکند.

زومــیــت-تــلــگــرام ایــکــس ،کالینت جایگزین و رسمی
تلگرام محسوب میشود که با قابلیتهایی آزمایشی و
عملکردی سریع همراه است.یکی از کالینتهای تلگرام،
 Challegramنامداردکهمدتیپیشمنتشرشدهبود،حال
بهنظر میرسدتیم توسعهدهندگان تلگرام ،این کالینت را
تصاحبکردهونامآنرابه TelegramXتغییردادهاند.
 Telgram Xتــمــام قابلیتهای پــای ـهای نسخه عــادی
اپلیکیشن تلگرام را ارائه میدهد؛ اما در کنار آنها ،تعدادی
از قابلیتهایی را که در مرحله آزمایشی بهسر میبرند نیز در
اختیارکاربرانقرارمیدهد.

ترامپدرپیقطعحمایتمالیآمریکااز
ایستگاهفضایی
ایرنا – تارنمای هیل گــزارش داد :ترامپ در نظر دارد
حمایت مالی ناسا را از ایستگاه بین المللی فضایی تا
سال 2025قطع کند.قطع حمایت مالی ناسا از ایستگاه
بین المللی فضایی ( ،)ISSمی تواند مانع عمده ای بر سر
راه تالش ها در زمینه اکتشافات فضایی باشد .به نقل از
تارنمای ورج ،ناسا ساالنه بین سه تا چهار میلیارد دالر به
ایستگاه فضایی کمک می کند .این پایگاه مقصد اصلی
برای فضانوردان آمریکایی است که حال گزینه دیگری
برای استقرار در مدار زمین ندارند.
CMYK

