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گوشی پزشکی هوشمند
برای کنترل آسم

...

کوتاه از جهان علم
امکان اشتراکگذاری شارژ باقی مانده
گوشی با "گوگل مپس"
ایسنا -گوگل در نسخههای جدید "گوگل مپس" ،امکان
اشتراک گذاشتن مقدار شارژ باقی مانده باتری گوشیها
را فراهم می کند.شما تنها یک محدوده کلی را دریافت
خواهید کرد (احتماال به این دلیل که سطوح شارژ ،دقیقه
به دقیقه تغییر میکنند) اما اگر شارژ تلفن دوست تان شب
دریک مسیر دورافتاده در حال تمام شدن باشد ،این امکان
میتواند بسیار مفید باشد.

چرا جوانان فیسبوک را ترک میکنند؟
خبرآنالین  -بر اساس آمار  eMarketerفیسبوک این
روزهارسما«پیرپسند»شدهونسلجدیدترجیحمیدهنداز
اسنپ چت و اپلیکیشنهای جوان پسند استفاده کنند.
مشکل فیسبوک نبود جوانگرایی است و پلتفورمی شده
که اغلب افراد مسن از آن استفاده میکنند.

کروم جدید سایتهای  HTTPراغیرامن
میداند
ایسنا -با انتشار کــروم  ۶۸در ژوئــیــه ، ۲۰۱۸گوگل
بــه صــراحــت تمامی ســای ـتهــای  HTTPرا"غــیــرامــن"
عالمتگذاری میکند.همچنین کروم به راحتی امکان
راهاندازی  HTTPSرا فراهم میکند .اکنون ممیزیهای
متفاوتی برای کمک به توسعهدهندگان به سایتهای خود
به  HTTPSوجود دارد.

  بیش از  200میلیون حساب جعلی ،بالی
جان فیسبوک
ایتنا–فیسبوکاعالمکردکهبیشاز 200میلیونحساب
کاربری در این شبکه اجتماعی وجود دارد که حسابهای
جعلی یا تکراری هستند.بیشتر این حسابهای جعلی،
متعلق به هندوستان است و کاربران این کشور عالقه
خاصی به ساختن چند حساب کاربری یا ساختن حساب
کاربری به نام افراد مشهور دارند.

نرمافزار امنیتی اسنودن برای تلفن های
هوشمند
ایتنا-ادوارداسنودننرمافزاریبهنام Havenطراحیکرده
است که گوشی هوشمند شمارا به دستگاه امنیتی تبدیل
خواهد کرد .این نرمافزار متنباز با نصب روی تلفن همراه
دوم کاربر و قرار گرفتن در محیطی که برای کاربر از اهمیت
ویژهایبرخورداراست،فعالیتهایمحیطراکنترلمیکند.

نحوه فعال سازی گوشی های قطع شده دررجیستری
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهدگفت :به منظورفعال
سازی تلفنهای همراه که در طرح رجیستری غیرفعال
شدهاند ،بایدعوارض 15درصدی گمرک به منظور فعال
سازی شبکه این تلفنها پرداخت شود.حداد در گفتوگو
با ایسنا تصریح کرد:با پرداخت عوارض گمرکی 15درصد
به منظور فعال سازی آنتن تلفن همراه میتوان شبکه را در

گوشیهای فاقد شبکه فعال کرد .همچنین هر مسافر یک
بار در سفر خود به خارج فرصت دارد تلفن همراه خود را
در سامانه مسافری گمرک ثبت و با پرداخت عوارض کد
فعال سازی گوشی را دریافت کند.اکبری دربــاره مدت
زمان فعال سازی تلفن همراه توسط مسافران خارج از
کشور اظهار کرد:زمان الزم برای فعال سازی تلفن همراه

حدود یک ماه بعد از تاریخ ورود به کشور محسوب میشود
که طی این زمان برای فعال سازی تلفن همراه خود باید
اقدامکنند.ویدرخصوصطرحانتقالمالکیتتلفنهای
همراهنیزگفت:متقاضیانبایدباشمارهگیریکددستوری
،*7777#سامانههمتا،ابتداتلفنهمراهیکهقصدخرید
آن را دارند در این سامانه استعالم کنند .در سامانه همتا
فردیکهمیخواهدتلفنهمراهیراخریداریکند،حتما
باید گوشی خود را به شماره جدید خریدار مالکیت تلفن

گوشیپزشکیهوشمندیبرایکنترلآسمساختهشدهکهبااپلیکیشنموبایلفعالمیشودوپسازاندازهگیریضربانقلبودمایبدناطالعاترابه
کاربرنشانمیدهد.بهگزارشمهر،اینگجتبرایخانوادههاییبافرزندانمبتالبهآسمیابیماریهایتنفسیکارآمداست.اطالعاتباالگوریتمهای
یادگیریماشینیپردازشمیشودونتایجپردازشبههمراهپیامهشداردربارهسالمتکودکپشتدستگاهنمایشدادهمیشود.

انتقالدهد،سپسکدفعالسازیبرایفردارسالخواهد
شد .اگراین فرایندانجام نشود ،ممکن است آنتن تلفن بعد
ازیکماهقطعشود.درطرحمالکیتنیازنیستسیمکارت
بهنامفرداستفادهکنندهتلفنباشد؛بهاینصورتکهپساز
ثبت در سامانه همتا و استعالم گیری از این سامانه ،سامانه
همتاشمارهخطثبتشدهرامیداند.ازاینجهتایننکته
حائز اهمیت است که سیم کارت هایی که مورد استفاده
است،بهناماشخاصباشد.

جنجال های بی حاصل؛  USSDماندنی شد
زهرا حاجیان -وزیرارتباطات با اشاره به راهکار مشترک
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات برای حل مشکل امنیت
USSDهاگفت:طبقتوافقرگوالتوریوبانکمرکزیبرای
تضمین امنیت سرویس کدهای دستوری موبایل USSD
؛پیشنهادشد با یک مکانیسم امنیتی یعنی باقراردادن
اپلت(برنامکیمبتنیبراینترنتبرایحفظامنیتقابلاجرا
درون برنامه های دیگر) روی سیم کارت هامشکل کدهای
کوتاهدستوریبرایانجامتبادالتمالیحلشودکهدراین
صورتامنیتاینسرویستضمینمیشود.آذریجهرمی
درمراسمافتتاحسومینکنفرانسونمایشگاهاینترنتاشیا
در جمع خبرنگاران افزود  :طبق توافق وزارت ارتباطات و
بانک مرکزی وپیوست مقرراتی تنظیم شده ؛ مقرر شد با
مکانیسمامنیتی،امنیتاینروشتراکنشیتضمینشود.
بر این اساس مطابق تفاهمی که اپراتورهای تلفن همراه و
شرکتهایپرداختالکترونیک()PSPداشتندپیشنهادشد
مدل امنیتی برای تراکنش ها با قرار دادن اپلت روی سیم
کارتپیادهشودتامالحظاتبانکمرکزیبرایامنیتاین
روشپرداختالکترونیکمحققشود.هماکنوناینراهکار
رگوالتوریدردستانجاماست.
با تفاهم این دو مجموعه و اپراتورها و شرکتهای پرداخت

الکترونیکی مقرر شد سندی مورد پیگیری قرار گیرد.وی
گفت:مالحظهامنیتیبانکمرکزیموردتأییدمانیزهست
ورگوالتوریتأییدکردهکهبااینراهکارامنیتمدنظربانک
مرکزیتأمینمیشود.
وی درباره حمایت این وزارتخانه از توسعه کسب و کارهانیز
تصریح کرد :برای سال آینده تالش می کنیم موانع سر راه
کسب و کارهای نوپا از جمله موانع حقوقی ،مالیاتی و نظام
تأمین مالی را رفع وزیستبوم مناسبی برای ایجاد کسب و
کارهاینوفراهمکنیم.
وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساختهای فناوری
اطــاعــات و فراهم کــردن اکوسیستمها در کشور است
که آمارهای سال  ۹۵و  ۹۶نشان میدهد هدف ایجاد
 ۱۰۰هزار شغل محقق شده است  .وی با اشاره به اهمیت
مقوله اینترنت اشیا نیز گفت  :در حوزه اینترنت اشیا در آغاز
راهدردنیاهستیمبااینحال،ساختحسگرهاومحصوالت
مرتبطبافناوریاینترنتاشیادرکشورکهبهعرصهصنعتی
رسیده نشان از ظرفیت های خوب در این حوزه دارد و در
صورتی که آزادســازی فضای فرکانسی در زمان مناسب
صورت پذیرد شاهد بهره بــرداری از این فناوری در کشور
خواهیمبودچراکهاکوسیستماینترنتاشیادرکشوردرحال

تکمیل شدن است .در زمینه اینترنت اشیا درصدد تدوین
ضوابط و استانداردهای الزم برای این فناوری هستیم.بر
اساسپایشصورتگرفته ۳۰۰شرکتدرکشوردراینترنت
اشیافعالاندکه ۸۰شرکتدارایمحصولهستند.
معاون وزیر ارتباطات نیز در حاشیه مراسم درباره ارسال
پیامک رجیسترنبودن برای برخی گوشیهایی که از قبل
فعال شده است؛ گفت :امکان دارد این مسئله بعد از آغاز
رجیستریبرایبعضیافرادایجادشدهباشدبهاینمفهوم
که برخی مردم گوشیهای خود را روشن نکرده باشند
که درنتیجه اگر چه گوشی کار کرده و از قبل فعال بوده،
اما در زمان آغاز رجیستری فعال نبوده وچنین پیامکی را
دریافت کرده است وبرای حل این مشکل ،مشترکان باید
با شماره  ۹۶۳۶۶تماس بگیرند و رگوالتوری مشکل را
حل میکند.
همچنین در اقــدام مشترکی با اپراتورها و رگوالتوری
تمامی اطالعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی
است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار
کرده دارد این پیامک ارســال نشود.از اواخر مهرپایش
شبکه اپراتوری در رجیستری آغاز شده و در این پایش
 ۱۲۰میلیون شماره سریال گوشی فعال در دست

مردم ثبت شده اســت .وی همچنین از پیگیری تخلف
اخاذی از مشترکان تلفن ثابت در شمارههای هوشمند
 ۹۰۹خبر داد و افــزود :شکایتهایی مبنی بر اخاذی
از مشترکان شنیده میشود که گفته شده برای مثال
د رسرویس مشاوره از کاربر تقاضای وجه اضافهتر از
هزینه مکالمه میشوددر حالی که نباید هیچ هزینهای
اضافهتر از مکالمه از مشتری دریافت شود و تمام هزینه
این سرویسها باید روی قبض تلفن ثابت دریافت شود
و از مردم میخواهیم موارد این چنینی را اعالم کنند تا
بررسی شود.

تازه های فناوری
نمایشگر دیواری خارق العاده
نمایشگردیواریساختهشدهکهصورتافرادرابرجستهوسهبعدینمایشمیدهد.
بهگزارشمهر،ایننمایشگرجنبشیدارایبرجستگیهاییاستومیتواندبهشکل
صورتافرادمختلفدربیایدکهدرحقیقتنوعیابزارمکانیکیاستکهپوستهایاز
جنسالستیکدارد.براینمایشتصویردرآن،نخستدریکاتاقکتصاویریازفرد
گرفته می شود .سپس ۱۱هزار محرک تصویری سه بعدی و ۳۵۰۰برابر بزرگ تر از
آنمیسازند.

تولید خودرویی که بتواند به سرعت  ۹۹پله را طی کند و شیب تندی را پشت
سر بگذارد ،کمتر سابقه داشته است.به گزارش مهر،این خودروی هیبریدی
چهارسیلندر دارای باتری  ۸۵کیلوواتی و موتور برقی با قدرت  ۱۱۴اسب بخار
است و شتاب صفر تا صد آن به  6.8ثانیه می رسد .حداکثر سرعت آن به ۲۲۰
کیلومتر در ساعت می رسد .مصرف سوخت این خودرودر صورت استفاده از
سوخت فسیلی تنها  2.8لیتر به ازای هر  ۱۰۰کیلومتر است.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس از تهیه
پیشنویس طرح حفظ دادههــای شخصی در این کمیته
خبر دادکــه محور اصلی آن روی دادههــای پروندههای
الکترونیک سالمت ،تراکنشهای بانکی ،بیگ دیتاها،
پیامکهایتبلیغاتیوکسبوکارمتکیبرتلگراماست.به
گزارشایسنا،سبحانیفردلیلتهیهپیشنویساینطرحرا

اختیارنداشتنمشترکاناپراتورهایتلفنهمراهدرمیزان
دسترسیبهاطالعاتشخصیوگردشهاوتراکنشهای
اطالعاتیشاندردستگاههایدولتیوخصوصیاعالمکرد
وافزود:هماکنونمشترکاناپراتورهایکشورهیچامکانی
برای در اختیار داشتن دادههــا و اطالعات شخصیشان
ندارند و مردم نمیتوانند از اطالعات شخصیشان و سایر

شکایت از نصب آنتنهای موبایل را به کجا
باید برد؟
ایسنا-شهروندان درصــورت نگرانی از نصب دکلهای
اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس میتوانند شکایت خود
را ثبت کنند تا اندازهگیریهاانجام و نتایج اعالم شود.
به گــزارش ایسنا ،این فرایند بهصورت ثبت شکایت در
سامانهشکایاتسازمانتنظیممقرراتتوسطافرادحقیقی
یا حقوقی؛ بررسی شکایت و اندازهگیریهای الزم توسط
اپراتور یا اداره کل تنظیم مقررات منطقه مربوط و اعالم نظر
سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی تشعشعات در کشور
درباره نتایج اندازهگیری انجام میشود.
بــایــد م ــوض ــوع از طــریــق ثــبــت شــکــایــت در ســامــانــه
شکایات سازمان تنظیم مقررات پیگیری شــود تا پس
ازاندازهگیریهای الزم رای نهایی درباره مجاز یا غیرمجاز
بودن حدود پرتودهی آنتن مد نظر از سوی سازمان انرژی
اتمی صادر شود.

تولید  2درصد علم دنیا در ایران
پارسا  -معاون تحقیقات وزیــر بهداشت گفت  :ایــران با
وجود این که یک درصد جمعیت دنیا را داراست  2 ،درصد
تولیدات علمی دنیا را تامین میکند.دکتر ملکزاده
در دومین کنگره نــوآوری و فناوری سالمت افزود22 :
درصدتولیدات علمی کشور با همکاریهای بینالمللی
صورت میگیرد که با وجود تحریمها نکته قابل توجهی
است.رتبه جهانی کشور در تولید علم  16است که از
بسیاری کشورهای اروپایی نیز وضعیت بهتری داریــم و
بین کشورهای اسالمی ،خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه
اول را داریم.

جلوگیری ازنفوذ امواج به منزل

خودروی پله نورد هم به بازار آمد!

طرح حفظ دادههای شخصی و بیگ دیتاها در مجلس

...

اخبارکوتاهداخلی

اطالعاتیکهدرقالبدولتالکترونیکوغیرازآندرفضای
مجازی در اختیار افــراد و شخصیتهای حقوقی است،
استفاده کنند .آنان همچنین نمیتوانند از دادههای خود
هیچ اطالعی کسب کنند.تدوین این طرح ضروری است
به همین دلیل در پیشنویس قانون مذکور دستگاههای
متولی،دستگاههایناظروتکالیفآنهامشخصمیشود.
حفظبیگدیتاها،میزاندسترسیشخصیتهایحقوقی
بهاطالعاتاشخاصومیزاندسترسیصاحباندادههای
الکترونیکدراینطرحهدفگذاریشدهاست.

ایرنا -یک شرکت دانــش بنیان در پــارک علم و فناوری
دانشگاه شریف موفق به تولید محصوالتی شامل رنگ و
برچسب های نانویی ضدامواج برای جلوگیری از ورود
امواج مخرب به منازل و بناهای تجاری شده است.

گردش مالی مراکز رشد و پارک های
فناوری  30هزار میلیارد ریال است
ایرنا  -معاون پژوهشی وزارت علوم گفت :گردش مالی
 228مرکز رشد و پــارک های علم و فناوری کشور طی
امسال معادل  30هزار میلیارد ریال است.

زعفران ،مانع نابودی فولیکولهای تخمدان
ایسنا-پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
تهران دریافتند«کروسین» ماد ه موجود در زعفران میتواند
مانع از بین رفتن فولیکولهای تخمدان شودوقادر است
سطوح سرمی استروژن و پروژسترون را نیز کاهش دهد.
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