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تولید نانوالیاف
از پوست پرتقال
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کوتاه از جهان علم
فیس بوک دکمه مخالفت را آزمایش می کند
مهر -فیس بوک مشغول آزمایش دکمه مخالفت برای
 ٥درصد کاربران اندروید در آمریکا ست.دکمه مخالفت
به کاربران اجازه می دهد کامنت هایی را که به نظرشان
نامناسب یا گمراه کننده است ،مشخص کنند.این شرکت
اعالم کرده کارکرد این دکمه با  dislikeمتفاوت است.

اینستاگرام مچ گیری می کند
فارنت-گرفتن اسکرینشات از استوریها در اینستاگرام
به کاربران اجازه ذخیره دایم تصاویر استوریها را میدهد،
به همین دلیل اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت هشدار
گرفتن اسکرین شــات از استوری است.استور یهای
اینستاگرام عمری  24ساعته دارند اما کاربران میتوانند
از استوریها اسکرینشات بگیرند و تصویر استوری را دایم
برای خود ذخیره کنند .اما کام ً
ال مشخص است بعضی
کاربران تمایل ندارند کاربران دیگر استوریهای آنها را به
صورتاسکرینشاتذخیرهکنند.ازقرارمعلوماینستاگرام
به فکر این دسته از کاربران است و در حال آزمایش قابلیت
هشدار گرفتن اسکرینشات از استوری است.

آلوده شدن  ۷۴۰۰وب سایت به ویروس
استخراج بیت کوین
مهر-مجرمان اینترنتی با قرار دادن ویروسی در ۷۴۰۰
وب سایت در سراسر جهان ،کنترل رایانه های کاربران
مبتال را به دست گرفتند و پول مجازی استخراج کردند.
هکرها هــزاران وب سایت دولتی انگلیس را هک کرده
اند تا بتوانند پول های مجازی مانند بیت کوین را ذخیره
کنند.در نتیجه این حمله ،مجرمان با رایانه و موبایل های
بازدیدکنندگان این سایت ها درآمدزایی کردند.

استفاده آژانس امنیت ملی آمریکا از توئیتر
برای ارسال پیامهای رمزگذاری شده
فارس-نهادهای جاسوسی در جهان بارها از اینترنت برای
ارسال پیام های مخفی استفاده کردهاند و حاال مشخص
شده آژانس امنیت ملی آمریکا هم دست به چنین کاری زده
است .آژانس امنیت ملی آمریکا از توئیتر برای ارسال ده ها
پیام رمزگذاری شده خطاب به یک حساب کاربری روسی
استفاده کرده است.این حساب کاربری روسی مدعی بود
کهاطالعاتمسروقهازآژانسامنیتملیآمریکارادراختیار
داردوآژانسامنیتملیآمریکاتالشمیکردازطریقمکاتبه
مخفیباحسابیادشدهدرتوئیترازمحتوایاطالعاتسرقت
شدهاشمطلعشودوبرایدسترسیبهاطالعاتمدنظرخود
 100هزاردالربهطرفروسیپرداختهاست.

 ۲۶بهمن شاهد خورشیدگرفتگی جزئی
خواهیم بود
خبرآنالین -پنجشنبه ایــن هفته ۲۶ ،بهمن ۱۳۹۶
و دو هفته پس از ما هگرفتگی کلی  ۱۱بهمن ،شاهد
خورشیدگرفتگی جزئی خواهیم بود اما این بار فقط از
آمریکای جنوبی و جنوبگان میتوان این پدیده را دید.

بودجه  ۱۵۰میلیون دالری آمریکا برای
جایگزین ایستگاه فضایی
مهر-دولت آمریکا ایستگاه فضایی بین المللی را به بخش
خصوصی واگذار می کند به همین دلیل بودجه ای ۱۵۰
میلیون دالری برای تقویت نهادهای تجاری جایگزین آن
در نظر گرفته است.دولت آمریکا تصمیم دارد تا ۲۰۲۴
پشتیبانی مالی از ایستگاه فضایی بین المللی را متوقف و
آن را به بخش خصوصی واگذار کند.طبق این برنامه بودجه
ای  ۱۵۰میلیون دالری در سال مالی  ۲۰۱۹برای تقویت
«نهادهای تجاری » که می توانند مسئولیت ایستگاه فضایی
را برعهده بگیرند ،درنظر گرفته شده است.

بااین 11قابلیت،کاربرحرفهایکرومشوید
گوگل کــروم اکنون به عنوان پرکاربرترین مرورگر دنیا
شناختهمیشود،چراکهامکاناتزیادیرادراختیارکاربران
قرار میدهد که بعضی کاربران با تمامی این قابلیتها
آشنایی ندارند .با هم به  11قابلیت مرورگر کروم که آرزو
میکردیدزودترمیدانستید،میپردازیم.
سنجاقکردنتبها:بعضیصفحههایاینترنتیهستند
که کاربر بیشتر به آنها مراجعه میکند،این صفحهها را
میتوانید درکروم سنجاق ( )Pinکنید تا سمت چپ کنار
دیگر تبها همیشه حاضر باشند.این کار باعث میشود با
یک اشاره به وبسایتهایی که دایم به آنها سر میزنید
مراجعهکنید.بهگزارشفارنت،برایسنجاقکردنتبها
درکــروم روی تب مد نظر راست کلیک و گزینه Pin Tab
را انتخاب کنید .چنین فرایندی تب مد نظر را به قسمت
تبهای سنجاق شــده در قسمت چپ مــرورگــر منتقل
میکند.
بیصدا کردن تبها:کروم برای این که فرایند تشخیص
پخش صدا را بین تبها راحتتر کند ،آیکن بلندگو را کنار
تبیکهدرحالپخشصداست،قرارمیدهد.بدینترتیب
باپیداکردنتبیکهدرحالپخشصداستمیتوانیدروی
گزینه بلندگوی کوچکی که کنار این تب قرار گرفته راست
کلیکوگزینهبیصداکردن()MuteTabراانتخابکنید.
مسدودسازیاجرایخودکارویدئوها:درکرومکاربران
میتواننداجرایخودکارویدئوهاراغیرفعالکنند.برای
اینکاربایدعبارتchrome://flags/#autoplay-
 policyرا در نــوار آدرس کــروم تایپ کنید و پس از
فشردن اینتر وارد قسمتی خواهید شد که ویژگیهای
خاصی از این مرورگر در اختیار شما خواهد بود.برای
غیرفعالکردناجرایخودکارویدئوهادرکرومقسمت
 Document User Activation is Requiredرا پیدا
سپسرویدکمه RelunchNowکلیککنید.
مسدودسازیدرخواستنوتیفیکیشنها:بعد
از اجرای خودکار ویدئوها ،پیام مزاحم ارسال

نوتیفیکیشن است که از جانب بعضی وبسایتهای
در حــال بــازدیــد نمایش داده م ـیشــود.کــروم در این
زمینه به کاربر اجازه میدهد فرایند درخواست ارسال
نوتیفیکیشنهایی از این دست را مسدود کند .برای
این کار وارد منوی  Settingsشوید و به سمت پایین منو،
اسکرول کنید .در نهایت گزینه  Advancedرا انتخاب
کنید .اکنون در منوی  Privacy and Securityگزینه
 Content Settingsرا کلیک کنید .در مرحله بعد گزینه
 Notificationsرا انتخاب کنید و دکمه تعاملی را از حالت
 Ask before Sedingبه  Blockedتغییر دهید.
سریعترین راه برای جست وجو در گوگل:دفعه بعدی
که به عبارتی برخوردید و قصد جست وجوی آنرا داشتید،
روی عبارت راست کلیک و گزینه Search Google Forرا
انتخاب کنید که در ادامه نام همان عبارت درج شده است.
اینکارباعثبازشدنتبجدیدونمایشنتایججستوجو
بر اساس عبارتی که به دنبال آن میگشتید ،خواهد شد.
قسمتی از یک متن را نیز به همین صورت میتوانید به
راحتیانتخابوبافشردن
راســت کلیک ،در گوگل
جستوجوکنید.
بــازگــردانــدن صفحه به

...

اخبارکوتاهداخلی

ابعاداصلی:اگرباتاچپدلپتاپبهگشتوگذاردراینترنت
می پردازید ،اگر دست تان اشتباهی روی تاچپد رفته و
صفحه بزرگ نمایی شده است ،میتوانید با فشردن دکمه
 Ctrlو،0ابعادصفحهرابهحالتاصلیبازگردانید.کاربران
مک نیز میتوانند چنین فرایندی را با فشردن دکمههای
 Commandو 0انجامدهند.
انتخاب چندین تب:اگر تعداد زیادی تب باز کردهاید و
میخواهید بعضی از تبها را به یک پنجره یا دسکتاپ
جدید منتقل کنید ،میتوانید در حالی که دکمه CTRL
را فشردهاید ،تب ها را انتخاب و به پنجره دلخواه منتقل
کنید.کرو متبهاییراکهانتخابکردهایدبارنگیکمرنگ
هایالیتمیکندتاراحتترقابلتشخیصباشند.
باز کردن تبی که بستهاید:کروم به شما اجازه میدهد به
راحتی تبی را که بسته شده است مجدد باز کنید .برای این
کاردکمههای  CTRL+Shift+Tرا همزمان بفشارید تا تب
مدنظرمجددبازشود.
بــاز کــردن کــروم بــا صفحههایی کــه آخــریــن بــار باز

کرد ه اید :کروم به صورت پیشفرض زمانی که بسته
شد،مجدد با صفحهای خالی اجرا میشود اما میتوانید
کروم را طوری تنظیم کنید که تمامی تبهایی که باز
بودهاند پس از باز شدن مجدد،دوباره بارگذاری شوند.
باید به منوی  Settingsدر کروم بروید و گزینه Continue
 Where you left offرا در قسمت  Startupانتخاب
کنید.
بررسی سرعت مرورگر :کروم به تسکمنیجر داخلی
مجهز است تا به کمک آن تبهایی را شناسایی کنید که
سرعت کروم را کند کردهاند .برای دسترسی به آن،روی
سهنقطهای که باال وسمت راست کروم قرار گرفته است
کلیک و گزینه  More Toolsرا انتخاب کنید و وارد
قسمت  Task Managerشوید .سپس با پنجره کوچکی
از ابزار تسکمنیجر روبه رو خواهید شد که به وسیله آن
می توانید عملکرد تبها و میزان منابعی را بررسی کنید
که از سیستم شما به خود اختصاص داد هانــد .در این
قسمت ،افزونههای در حال اجرا درکروم نیزکنار تبها
نمایش داده میشود .از این طریق میتوانید تبهایی
که منابع زیادی از سیستم را به خود اختصاص دادهاند
مشخص کنید و با انتخاب گزینه  End Processبه فعالیت
این تبها خاتمه دهید.
قابلیت پرکردن خودکار فرم :فرایند وارد کردن آدرس
ایمیل یا اطالعاتی از این دست را میتوانید در کروم
ذخیره کنید و بــرای دفعات بعدی از قابلیت پرکردن
خودکار فرم در کروم کمک بگیرید.برای این کــاروارد
قسمت  Settingsشوید و  Advancedو بعد گزینه
 Passwords and formsرا انتخاب کنید و وارد
تنظیمات  Autofillشوید .این قسمت به شما
اجازه میدهداطالعاتی که برای فرایند ثبتنام
در وبسایتهای مختلف مورد نیاز است پس از
یک بار استفاده به صورت خودکار در دیگر مواقع
فراخوانی شود.

تازه های فناوری
از انگشت تان برق بگیرید!

محموله سری قویترین موشک جهان لو رفت

کنسول بازی مینیاتوری

مهندسان وسیله کوچکی برای تبدیل
حــرکــت بــه انـــرژی الکتریکی توسط
یک نانو ژنراتور به منظور تامین نیروی
دســتــگــاههــای کــوچــک الکترونیکی
ساختهاند.به گــزارش ایسنا،محققان
دستگاهی مانندبانداژ ضخیم ساخته
اند که روی انگشت قــرار می گیرد اما
در واقع دارای دو الیه نازک طال همراه یک پلیمر سیلیکونی موسوم به
"پلیدیمتیلسیلوکسان"است.هرزمانکهکاربر،انگشتخودراخمکند
در حالی که از نانوژنراتور استفاده میکند ،یک الیه از طال کش میآید و
پسازصافشدنانگشتاصطکاکبا""PDMSشکلمیگیرد.

موشک «فالکنهوی اسپیسایکس» که ۱۸
بهمن به فضا پرتاب شد ،محموله خود را با
موفقیتدرمنظومهشمسیرهاکردامااکنون
فاششدکهاینموشک،قطعهایارزشمندتر
از خودروی تسال رودستر را به فضا برده است.
بهگزارشخبرآنالین،درونداشبوردخودرو،
جسم کوچکی بهدقت جاسازی شده بود که
میتواندمیلیونهاوحتیمیلیاردهاسالدربدترینشرایطممکن،حتیفضا
دوامبیاورد.اینجسمبانامآرک«،»Archابزارکوچکیبرایذخیر هاطالعات
است وقرص کوچکی از بلور کوارتز به اندازه یک سکه است ومیتواند ۳۶۰
ترابایتاطالعاترادرخودذخیرهکندکهمعادل ۷۰۰۰دیسکبلوریاست.

کـــــنـــــســـــول دســـــــتـــــــی بــــســــیــــار
کوچک  PocketSpriteتولید شده است
که به راحتی در جیب شما جای می گیرد.
به گــزارش دیجیاتو ،ایــن محصول که
ابعادی در حد جا کلیدی دارد ،مجهز
بــه نــمــایــشــگــر ،OLEDچیپ پــردازنــده
دو هسته ای  ESP32بــا کــاک ۲۴۰
مگاهرتزی و  ۵۲۰کیلو بایت رم و باتری قابل شارژ است .این کنسول از
طریق بلوتوث و وای فای قابلیت اتصال به دیگر دستگاه ها را نیز دارد وبا
وجود امولیتور داخلی ،امکان اجرای بازی های ارائه شده برای کنسول
های مختلف روی آن وجود دارد.

استقبالوزیرنیروازکمکسپاهدربارورسازی
ابرها
فــارس-وزیــر نیرو از طــرح بــارورســازی ابرها توسط سپاه
پاسدارانانقالباسالمیاستقبالکردوگفت:برایتوسعه
انرژیهای تجدیدپذیر و خرید برق از بخش خصوصی نیز
برنامهداریم.ویتصریحکرد:ازهردستگاهیکهامکانکمک
بهبارورسازیابرهاراداشتهباشدازجملهاعالمآمادگیسپاه
پاسداران استقبال می کنیم.اردکانیان در حاشیه نشست
استانداران سراسر کشور با اشاره به این که طرح بارورسازی
ابرها  20سال است در دستور کار قرار دارد ،افــزود :این
تجهیزاتمستعملشدهاستونیازبهنوسازیداردازاینرو
تالشمیکنیمتجهیزاتباروریابرهارابهروزرسانیکنیم.

ننمیروند،ازپیامبهتماس
تبلیغاتازبی 
تبدیلمیشوند!
ایسنا-در حالی که با پیگیری اعتراضات مشترکان به
پیامکهای تبلیغاتی از تعداد آن ها کاسته شده است اما
تماسهای تبلیغی جای پیامکها را گرفته اند و زمانی که
منتظر تماس مهمی هستید ،با تماس یک پیام ضبط شده
تبلیغاتی مواجه میشوید.ظاهرا کسبوکارها و شرکتها
راهدیگریبرایتبلیغاتناخواستهخودپیداکردهاند؛بدین
ترتیب که تلفن شما زنگ میخورد ،گوشی را برمیدارید و
با تعجب به جای شنیدن صدایی آشنا یا فردی حقیقی ،یک
طشدهبهتبلیغمحصولوخدماتیکشرکت
پیامگویایضب 
میپردازد.در واقع اکنون تماسهای تبلیغاتی پا را فراتر
گذاشتهوقطعامزاحمتشانازدریافتپیامکهابیشتراست
وبیشترناقضحریمشخصیخواهندبود.

هرچندوقتگوشیخودراعوضمیکنید؟
خبرآنالین -وبسایت«جیاسامارنا»باانجامنظرسنجی
از کاربران خود پرسیده است هرچند وقت گوشی خود را نو
میکنند.البتهاغلباپراتورهایموبایلکهباکاربرانقرارداد
میبندند،ترجیحمیدهند 18ماههقراردادراتجدیدکنند
اما در مجموع در این نظرسنجی بیش از 10هزار و 211نفر
شرکت کردند که در این میان 4695نفر معادل 46درصد
اعالمکردندهردوسالیکبارگوشیخودراعوضمیکنند.
 25درصددیگرنیزگفتندبهندرتگوشیراعوضمیکنندو
 2146نفرنیزمعادل 21درصدگفتندسالییکبارگوشی
هوشمند خود را عوض میکنندو تنها  836نفر معادل 8
درصدگفتندهرچندماهیکبارگوشیخودرانومیکنند.

درمانسرطانکلیهباترکیبدودارو
ایرنا  -محققان دریافتند ترکیب یک داروی بــازدارنــده
رگزایــی موسوم به  Axitibinبا یک داروی ایمندرمانی
(ایمونوتراپی)بهنام Pembrolizumabمیتواندمانعرشد
تومورهادرمبتالیانبهسرطانکلیهشود.

قطع  ۳۰هزار گوشی آیفون با اجرای رجیستری
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه ،آخرین
آمار قطع گوشی های آیفون در اجرای رجیستری را ۳۰هزار
مورد اعالم کرد و گفت :بیش از نیمی از این تعداد دوباره
به شبکه برگشت.محبی در گفت وگو با مهر درباره آخرین
وضعیت اجرای رجیستری و قطع گوشی های قاچاق در
این شبکه گفت :بر اساس آخرین آمار تا پایان هفته گذشته
 ۳۰هزار گوشی آیفون به دلیل آن که در سامانه گمرک به
ثبت نرسیده و شناسه خود را در شبکه مخابراتی وارد نکرده
بودند ،قطع شدند.یک چهارم این گوشی ها مهمان بودند.
نیمیازسهچهارمباقیماندهنیزباپرداختعوارضگمرکی
و حل مشکالت مربوط به گوشی های مسافری ،بار دیگر
فعال شدند .بقیه این تعداد هم اکنون از شبکه خارج شده
است و دیگر قابل استفاده نیست.وی با اشاره به این که با
اجرای رجیستری فعال چهار گوشی آیفون ،موتوروال ،گوگل

پیکسل و بلک بری رصد می شوند ،خاطرنشان کرد :تاکنون
فقط قطع گوشی های آیفون از میان این برندها اجرایی
شده است و بقیه برندها نیز از چند روز دیگر مشمول قطع
رجیستریمیشوند.از 28بهمننیزگوشیالجیکهسهم
زیر  ۱۰درصدی از بازار ایران را دارد ،مشمول رجیستری
خواهدشدوکسانیکهاینگوشیهارامیخرندبایدبهثبت
رجیستریآناقدامکنند.ویبااشارهبهاینکهمواردشکایت
از اجــرای رجیستری به دلیل تخلفاتی که فروشندگان
گوشی ها انجام داده اند از سوی وزارت صنعت به اتحادیه
دستگاه های مخابراتی و موبایل ارجاع شده است ،گفت:
از تعداد گوشی هایی که به دلیل رجیستری نشدن قطع
شده اند حدود  ۱۰درصد شکایت کرده اند که شکایت آن
ها در اتحادیه پیگیری شد.از این تعداد برخی گوشی ها که
به صورت شخصی وارد شده بودندو عوارض گمرکی شان

پرداختنشدهبود،باپرداختعوارضگمرکیمشکلشان
حلشدوبرخیدیگرنیزباتوجهبهدستورالعملصادرشده
به فروشندگان موبایل ،توانستند پول گوشی خود را از
فروشندگانی دریافت کنند که مبادرت به فروش گوشی
قاچاق کرده در حالی که آن را ثبت نکرده بودند.
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