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اخبار کوتاه داخلی
راه اندازی 66مرکز نوآوری در دانشگاه ها
و مراکز تحقیقاتی
مهر  -معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی ۶۶مرکز نوآوری
در دانشگاه ها خبر داد و گفت :این مراکز به ایده پردازان
در راستای اجرایی شدن طرحشان مشاوره می دهند.
دکتر شیخ زین الدین،گفت  :مراکز نــوآوری می توانند،
شرکت های دانش بنیان و کسانی را که ایده ای دارند برای
به دست آوردن بازار مشاوره دهند.شیخ زین الدین بیان
کرد :تاکنون ۱۱۷هزار متر مربع مرکز نوآوری به فضای در
اختیار شرکت های دانش بنیان اضافه شده است و حدود
دو هزار هسته و گروه فناوری و شرکت دانش بنیان در آن
ها مستقر شده اند .همچنین کسب و کار راه اندازی شده
به واسطه مراکز نوآوری ،نزدیک به پنج هزار نفر را در این
مراکز مشغول به کار کرده است.

تعریف  ۳۸خدمت توانمندساز برای
شرکتهای دانش بنیان
ایسنا -رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور گفت :هر
شرکتی میتواند حدود  ۱۰۰میلیون تومان پول بالعوض
از صندوق نوآوری برای توانمند شدن دریافت کند .در این
راستا با تایید و تصویب ریاست جمهوری و هشت وزیر،
 ۳۸خدمت توانمندسازی برای شرکتهای دانش بنیان
تعریف شده است.بهزاد سلطانی گفت  :اختصاص وام
اشتغال زایی  4درصد به هر شرکتی که پنج نفر نیروی
جدید بیمهای بگیرد و تخصیص وام  ۳۰۰میلیونی برای
برخی شرکتهای دانش بنیان از خدمات ارائه شده به این
شرکتهاست.

ایران همچنان در رتبه  4تولید علم و فناوری
نانودر جهان
مهر – بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت:
ایران تا ماه آوریل سال  ۲۰۱۸میالدی رتبه چهارم را در
میان کشورهای تولید کننده علم و فناوری نانو کسب
کرده است.مهراد گفت :تعداد مقاله های فناوری نانو
منتشره از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی ایــران که در
ماه آوریل  ۲۰۱۸به روزآوری شده است ایران را در رتبه
چهارم در بین کشورهای تولید کننده علم و فناوری نانو
قرار داده اســت.وی تاکید کرد :کشور چین با تولید ۱۵
هزار و  ۲۷۰مقاله در این حوزه رتبه اول را در اختیار دارد و
رتبه های دوم تا پنجم به ترتیب به آمریکا با پنج هزار و ۴۴۲
مقاله ،هندوستان با سه هزار و ۲۲۴مقاله ،ایران با دو هزار و
 ۳۰۰مقاله و کره جنوبی با دو هزار و  ۲۴۳مقاله اختصاص
دارد.کشورهای آلمان ،ژاپن ،انگلستان ،فرانسه و اسپانیا
به ترتیب با تولید  ۱۱۵۷ ،۱۱۸۱ ،۱۶۵۲ ،۱۷۷۰و
 ۱۰۲۵مقاله در ردیــف های ششم تا دهم تولید علم و
فناوری نانو قرار دارند.

رونمایی از نخستین بالگرد بدون سرنشین
زنده یاب کشور
ایسنا  -در اولین روز فعالیت نمایشگاه فناوری اطالعات
و ارتباطات (کیتکس) در جزیره کیش ،از نخستین بالگرد
بدونسرنشینزندهیابکشورتولیدشدهتوسطسپاهناحیه
احمدبن موسی(ع) شیراز رونمایی شد.مسئول علمی
پژوهشی سپاه ناحیه احمدبن مــوســی(ع) شیرازگفت:
نظارت بر مناطق حفاظت شده و شناسایی متخلفان شکار
درپهنههایحفاظتشدهمحیطزیست،ازکاربردهایمهم
این بالگرد محسوب میشود.وی با اشاره به نصب دوربینی
روی این بالگرد ،گفت :با استفاده از این دوربین ،اگر فردی
در مناطق حفاظت شده محیط زیست ،اقدام خالف قانونی
را مرتکب شود ،شناسایی شده و با استفاده از بلندگویی
پیشبینی شده ،تذکرات قانونی به متخلف یا متخلفان داده
میشود.به گفته وی ،بالگرد یاد شده امکان رصد فعالیتها
در مناطق مختلف را دارد .وی خاطرنشان کرد :این بالگرد
امکانتیراندازیبهسمتاهدافرانیزدارد.

ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی ماهواره
مهر  -رئیس مرکز ملی فضایی ایران از ایجاد کنسرسیوم
دانشگاهی طراحی وساخت سه ماهواره استاندارد در
کشور خبر داد.منوچهر منطقی در خصوص سیاست
گذاری های کالن حوزه فضا ،گفت :در حوزه هماهنگی
بــرای توسعه صنعت فضایی کشور ،پلتفرم ایــران باس
 ۷۰ ،۱۵۰و  ۱۵نفره ،مطالعه یکپارچه سازی ایستگاه
زمینی و مطالعه یکپارچه سازی آزمایشگاه  AITتهیه شده
است .در این زمینه همچنین کنسرسیومی بین دانشگاه
های کشور برای طراحی و ساخت سه ماهواره استاندارد
ایجاد شده است.

جایگزینی محصوالت شرکتهای
دانشبنیان با نمونههای وارداتی
مهر  -دبــیــر ســتــاد توسعه مـــواد و ســاخــت پیشرفته از
برنامه ریــزی بــرای جایگزینی محصوالت شرکتهای
دانشبنیان با نمونههای وارداتی و پیشنهاد بازنگری در
تعرفه ها که مشابه داخلی دارندخبر داد  .محمود مهرداد
شکریه اظهار کرد :همچنین پیشنهاد بازنگری در تعرفه
محصوالتوارداتیکهمشابهداخلیدارندمطرحشدهاست
ودرحوزهارتقایفناوریصنایعموجودوایجادصنایعجدید
دانشبنیان نیز اقداماتی در ستاد در حال انجام است و در
این زمینه به شرکت های دانش بنیانی که در اخذ تاییدیه با
مشکالتیمواجهشدنددرچارچوبقوانینکمکمیشود.

در معرض ضربات ریسکهای شبکههای
اجتماعی هستیم
ایسنا  -معاون وزیر ارتباطات با اشاره به موضوع شبکههای
اجتماعی در کشور گفت :نبود زیرساختهای مناسب و
آمادگی فرهنگی و اجتماعی در کشور همگام با تغییرات و
تحوالت باعث شد در معرض ضربات ریسکهای آن قرار
بگیریم و پیشگامان حوزه  ICTجهان با ایجاد شبکههای
اجتماعی از فرصتهای موجود در کشور ما به نفع خود
استفادهکنند.اینموضوعبهدلیلشکافایجادشدهبینما
وتغییروتحوالتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرجهاناست.

مهر -ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یک انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی روز ۲۰اردیبهشت را
روز بستنی علمی نام گذاری کردند .در این روز از محققان ،پژوهشگران ،نخبگان علمی ،دانشجویان و دانش آموزان ایران و جهان دعوت می شود تا به
صورتنمادینهمراهباخوردنیکبستنیاقدامبهمطالعهیکصفحهازکتابعلمیمرتبطبارشتهشانرادریکیازپارکهایمحلزندگیخودکنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی یک سوم خارجی است
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به گالیه مدیران
پیام رســان هــای داخلی مبنی بر ارائــه نشدن خدمات
مناسب از سوی اپراتورها به دلیل کاهش تعرفه استفاده از
پیام رسان های داخلی گفت  :هم اکنون تعرفه استفاده از
پیام رسان های داخلی یک سوم پیام رسان های خارجی
است و اپراتور ها باید خدمات مناسبی را به پیام رسان های
داخلیارائهکنند.اماچنانچه اپراتورها،ارتباطاتمربوط
به پیام رسان های داخلی را با کیفیت و اولویت کمتری به
کاربرانارائه دهند،رسیدگیخواهیمکردواگرموردیبه
صورت واقعی و عملی بود پیام رسان ها به ما گزارش دهند
تا آن را برطرف کنیم .به گزارش مهر ،دکتر سید ابوالحسن
فیروزآبادی پس از بازدید از مرکز نگهداری داده مدرن و
مجهز که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف شده
بود تا برای پیام رسان های داخلی فراهم کند ،در نشستی
صمیمانه با مدیران پیام رسان های داخلی گفت :کوچ
سازمانها،دستگاههاوکانالهایپرظرفیتبهپیامرسان
های داخلی و در نتیجه ارائه سرویس بیشتر به مردم برنامه
ای است که به طور جدی مورد وفاق مسئوالن کشور است
و قوای سه گانه کشور عالقه مند هستند این کار به سرعت
انجام و موانع این راه برطرف شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مدیران
پیام رســان هــای داخلی در خصوص سرعت افزایش
کاربران جدید به صورت موج ناگهانی و همچنین ارائه
نشدن خدمات مناسب از سوی اپراتورها به دلیل کاهش
تعرفهاستفادهازپیامرسانهایداخلی،گفت:تمامیپیام
رسان ها اگر به صورت موج ناگهانی مردم بخواهند ورود
کنند دچار چالش خواهند شد که ما برنامه خود را در چند
مرحله اعالم خواهیم کرد تا به آرامی جمعیت به سمت پیام
رسان ها هدایت شوند.

وی افزود :همچنین در خصوص این که تعرفه استفاده از
پیامرسانهایداخلییکسوماستفادهازپیامرسانهای
خارجی است و اپراتورها ممکن است ارتباطات مربوط
به پیام رسان های داخلی را با کیفیت و اولویت کمتری
به کاربران سرویس دهند ،رسیدگی خواهیم کرد و اگر
موردی به صورت واقعی و عملی بود گزارش دهند تا آن را
برطرف کنیم.

نتواند ایجاد کند به راحتی در مدت خیلی کوتاه و حتی در
کمتر از یک شبانه روز کاربران خود را از دست خواهد داد.
فیروزآبادی با اشاره به حوادث اخیر در جریان فیس بوک
و سقوط ارزش چند ده میلیارد دالری آن ،تاکید کرد:
اندازه اقتصاد ایران در این حد نیست؛ اما رفتار کاربران
می تواند به همان شدت باشد چون جامعه ما یک جامعه
همگرا و پیوسته تر نسبت به جامعه غربی است .در جوامع
غربی فردی گرایی و واگرایی بیش از جوامع ماست و بر
همین اساس رفتارهای ما نیز می تواند خیلی سریع تر و
عکس العمل ها خیلی شدید تر باشد بنابراین پیام رسان
های داخلی باید در ارائه خدمات به مردم رضایت مندی

آن ها راهدف قرار دهند.وی افزود :ما شاهد هستیم پیام
رسان هایی مانند تلگرام در جهت ارائه خدمات نو حرکت
کرده و عالوه بر این که پیام رسان و شبکه اجتماعی اند در
حال تبدیل به سکوی اقتصادی نیز هستند و می خواهند
تا اقتصاد کشورها را در اختیار بگیرند.وی خاطر نشان
کرد :در حوادثی که در روسیه اتفاق افتاد غول های بزرگ
اقتصادی آمریکا در این نزاع فضای مجازی میلیاردها دالر
متضررشدندوتلگراماعترافکردکهچندصدمیلیوندالر
متضررشدهوآمازونوگوگلهمقاعدتابههمینمیزانباید
متضرر شده باشند و این همه با هدف آماده سازی برای
تصاحب بخشی از اقتصاد این کشور است.

تازه های فناوری
چسبی با قابلیت ترمیم استخوان شکسته در  5دقیقه

پخش ویدئوباعینک هوشمند و بدون مصرف باتری

ترمیم استخوان این بار با تار عنکبوت

باتولیدچسبیخاصبرایاتصالبخش
های آسیب دیــده استخوان های بدن
انسان ،می توان امیدوار بود که در آینده
نزدیک استفاده از پیچ و صفحات فلزی
آزاردهنده برای این کار به پایان برسد.
به گزارش مهر ،پژوهشگران سوئدی از
تولیدنوعیچسبزیستیسازگاربابدن
انسانخبردادهاندکهمیتوانداستخوانهایمرطوبراباقدرتباالبه
یکدیگربچسباند.کلفرایندچسباندناستخوانهایآسیبدیدهازاین
طریقتنها ۵دقیقهطولمیکشد.
قــدرت ایــن چسب  ۵۵درصــد بیشتر از چسب هــای مــتــداول در
دندانپزشکیاست.

پــژوهــشــگــران آمــریــکــایــی ،نــوعــی عینک
هوشمند ابداع کردهاند که با استفاده از آن
میتوان ویدئوها را بدون مصرف زیاد باتری
پخش کرد.به گــزارش ایسنا ،عینکهای
هوشمند مجهز به دوربین ،برای پخش کل
یک ویدئو ،به باتریهای بزرگی نیاز دارند.
اما پژوهشگران "دانشگاه واشنگتن" ()UW
آمریکا ،روشی برای پخش ویدئو طراحی کردهاند که مصرف آن تا  10هزار
برابر ،کمتر از روشهای قدیمی است.در این روش ،پیکسلهای دوربین
به طور مستقیم به آنتن بی سیم متصل میشوند و برای ارسال داد هها
به تلفن یا رایانهای که مراقب پــردازش اطالعات است ،از " بکاسکتر"
( ) backscatterکه سیگنال ها را به ابزار میفرستد ،استفاده میکنند.

محققان دانــشــگــاه "کــانــکــتــیــکــات" با
اســتــفــاده از ابــریــشــم عنکبوت ،روش
جــدیــدی بـــرای ترمیم استخوانهای
بــزرگ بــدن ابــداع کــردهانــد.بــه گــزارش
ایــســنــا ،مهندسان زیستی دانشگاه
"کانکتیکات"()Connecticutبااستفاده
از پروتئین ابریشم عنکبوت و تبدیل آن به
یکچسبزیستتخریبپذیر،راهجدیدیبرایبهبودیاستخوانهای
بزرگایجادکردند.ابریشمعنکبوتیکیازقویترینوبادوامترینمواد
طبیعی است .بیشتر رشتههای پلی پپتیدی سازنده این پروتئین ،به
صورتصفحاتبتاآرایشیافتهاند.اینصفحاتدرزمینهایازرشتههای
آمینواسیدبهصورتصفحاتآلفاجایگرفتهاند.

خواندنی

راه اندازی پایگاهی فوق پیشرفته در مدار کره ماه

تاثیر فناوری بر مراسم خاکسپاری

نیاز به پایگاهی نزدیک به سیاره مریخ سبب شد تا
دانشمندان به فکر ساخت رقیبی تازه برای ایستگاه
فضایی بین المللی بیفتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کارشناسان ناسا اعالم
کرده اند در نظر دارند ایستگاه فضایی جدیدی تا سال
 ۲۰۲۵در مدار کره ماه بسازند تا محل اقامتی برای
فضانوردان راهی سفر به سیاره مریخ و سایر سفرهای
فضایی باشد.
این ایستگاه فضایی در یکی از مدارهای کره ماه آغاز
به کار خواهد کرد ،مقامهای ناسا هدف از ساخت آن
را امکان مطالعه عمیق فضا و امکان دسترسی سریعتر
فضانوردان به مقصدهای پروازی اعالم کرده اند.

بشر همواره در حال پیشرفت بــوده و پیوسته فناوری
گسترش یافته و در این میان سنتها نیز دست خوش
تغییراتی شدهاند .مراسم مرگومیر نیز مستثنا نبوده
و تحت تاثیر فناوری قرار گرفته است.به گزارش ایسنا،
در ایــاالت متحده  ۸۱درصد از جمعیت دارای حساب
رسانههای اجتماعی هستند.دکتر کاندی کن که در
زمینه مرگ تحقیق میکند ،معتقد است فناوری روشی
برای گفتوگو درباره مرگ ایجاد خواهد کرد .در چین و
ژاپن مردم از اپلیکیشنهای مختلف در این باره استفاده
میکنندوتاثیرسوزاندنمردههابرآلودگیهوا رابهافراد
نشانمیدهندتااینسنتترکشود.بهغیرازشبکههای
اجتماعی هوش مصنوعی نیز فناوری خطرناکی در این

مــامــوریــت فــضــانــوردان بــه ایـــن پــایــگــاه قــمــری به
وسیله فضاپیمای اوریـــون ( )Orionساخت شرکت
الکهید مارتین انــجــام مـیشــود کــه میتواند چهار
فضانورد را در هر سفر حمل و نقل کند.

تاریکترینسیارهایکهبیشتریننورراجذبمیکند
دانــشــمــنــدان تایید کــردنــد کــه "" WASP-104b
تاریکترین سیاره ای است که تا به حال کشف شده
است .این سیاره فراخورشیدی سال  2014کشف
شد ،اما اکنون دانشمندان متوجه شدهاند که WASP-
 104bتقریبا تمام نورهای فرستاده شده در جهت
خودش را جذب میکند .محققان این سیاره را تاریکتر

پرورشبافتمغزی
انساندرموش
ایسنا-دانشمندانتصمیمدارندبافتمغزانسان
را در موشها پــرورش دهند که گــام بزرگی در
راستایاستفادهازارگانوئیدهادراحیاکنندههای
پزشکیاست.
این بافت توانست خون مورد نیاز خود را از موش
دریافت کند و تا  233روز زنده بماند و خواص و
رشدی مشابه یک نوزاد داشت.این یک پیشرفت
بـــزرگ بـــرای ارگانوئیدهاست و مـیتــوانــد به
دانشمندان کمک کند تا بیماریهای روحی و
آسیبهای مغزی را مطالعه و درمان کنند.گروه
محققان دریافتند که میتوانند تنها با تامین خون
مورد نیاز ،سلولها را برای یک دوره طوالنیتر
زنده نگه دارند .بنابراین مقدار کمی از بافت مغز
موش را برداشتند و ارگانوئیدها را به قسمتی
غنیازرگهایخونیمغزموشپیوندزدند.برای
اولینبار،عروقخونیازمیانارگانوئیدعبورکردو
ارگانوئیدعصبهایجدیدوسلولهایپشتیبانی
از عصب موسوم به "آستروسیت"( )astrocytesیا
اختریاختهایجادکرد.

از زغــال چــوب توصیف کردند.به گــزارش ایسنا ،آن
ها دریافتند که این سیاره حدود  97تا  99درصد نور
را جــذب مـیکــنــد WASP-104b.بــســیــار به ستاره
میزبانش نزدیک است به طوری که میتواند در 1.75
روز به دور مدار آن بچرخد .این سیاره در فاصله 2.6
میلیون مایلی از این ستاره قرار دارد.

حذف 8.3میلیونویدئوینامناسبازیوتیوب
در ۳ماه
مهر -سایت به اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب در سه ماه
پایانی سال  ۲۰۱۷موفق به پاک کردن حدود  8.3میلیون
ویدئوینامناسبشدهاست.ایناقدامواکنشیبهانتقادات
گسترده از گوگل بوده است .گوگل مالک یوتیوب متهم به
ایناستکهبرایپاککردنویدئوهایمروجتروریسم،هرزه
نگاری ،خشونت ،نژادپرستی و  ...تالش کافی نمی کند و به
این نوع مسائل کم توجه است.بخش اعظم ویدئوهای پاک
شدههرزنامهیاحاویمحتوایمستهجنوغیراخالقیبوده
اند .بیش از  ۸۰درصد ویدئوهای پاک شده از این مجموعه
توسطروباتهایهوشمندونهانسانهاشناساییشدهاند.
این امر نشان دهنده اتکای فزاینده گوگل به فناوری های
هوشمندوخودآموزیرایانههابرایکشفمواردسوءاستفاده
ازیوتیوباست.

▪لـــزوم ارائــــه خــدمــات پــایــه دربــخــش  ICTتوسط
شرکت های داخلی و بخش خصوصی

فیروزآبادی با بیان این که در حوزه فضای مجازی می
توانیم توسعه مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشته
باشیم ،بیان کرد :با توجه به تاکید ویژه برای پیاده سازی
شبکه ملی اطالعات باید خدمات پایه در کشور به سمتی
برود که توسط شرکت های داخلی و بخش خصوصی ارائه
شود و بومی سازی مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتالی
صورت گیرد تا در این حوزه بتوانیم اقتصادی مناسب
با استانداردهای بین المللی ،پایدار و چاالک در برابر
تحوالت جهانی در داخل کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به سال حمایت از کاالی ایرانی گفت :باید
پلتفرم ها ،سکو ها و خدماتی که ارائه می شود ایرانی باشد
و در این راه باید همه مردم نقش ایفا کنند .دولت به عنوان
قوه مجریه کشور تصمیم دارد این کار صورت گیرد اما این
کار بدون نقش آفرینی مردم امکان پذیر نیست.
وی گفت :باتوجه به ویژگی های فضای مجازی ،رفتار
مردم به شدت تابع خدماتی است که ارائه داده می شود و
ماشاهدتغییروتحولسریعدررفتارمردمهستیمبنابراین
اگر پیام رسانی رفتار مناسب نداشته باشد ،نیازهای
مشتریان را برطرف نکند و در ذهن کاربران اقناع الزم را

...

کوتاهازجهانعلم

زمینهمحسوبمیشود.هماکنونرسانههایاجتماعی
وتلفنهایهوشمنددرحالتغییرشیوههایاعالممرگیا
مراسمتشییعجنازههستندوعاملیبرایتغییرسنتهای
خاکسپاریمحسوبمیشوند.

کشف رازهای زیر آب با اقیانوس پیمای بی سرنشین
انجام تحقیقات علمی در عمق آب های اقیانوس و کف
آن کار ساده ای نیست ،زیرا دسترسی به این بخش از
دنیا با دشواری های زیادی همراه است.
به گزارش مهر ،مهندسان دانشگاه فلوریدای شمالی
یک اقیانوس پیمای بدون سرنشین که از راه دور قابل
کنترل است ،طراحی کردند که از طریق آن می توان

اطالعات بیشتری از کف اقیانوس و رازهــای آن به
دست آورد.
این اقیانوس پیما دارای چرخ های ویژه ای است که از
فرو رفتن آن در شن های نرم زیر آبی جلوگیری می کند.
دستگاه یادشده  ۱۳۶۱کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن
 4.9در  6.7متر است.

پیامرسانالینهمدرصددتوسعهبالکچین
اختصاصی
ایسنا -اپلیکیشن پیامرسان الین به تازگی اعالم کرده که
میخواهدبهمنظورتوسعهپلتفرماقتصادیمبتنیبرارزهای
دیجیتالی،فناوریبالکچینرابرایخودایجادکند.ایندر
حالی است که کشورها و دولتهای بسیاری از جمله برخی
دولتهایاروپاییهموارهمردموسرمایهگذارانراازمبادله
ونقلوانتقاالتپولبااستفادهازارزهایدیجیتالیهمچون
بیتکوینمنعکردهاندوبهسرمایهگذاریدراینارزجدیدکه
دراصلواقعیتفیزیکینداردوگفتهمیشودازآنبهمنظور
پولشوییوقاچاقاستفادهمیشود،هشداردادهانداماایوین
پارک  -مدیر ارشد بخش تکنولوژی در اپلیکیشن الین  -در
اینبارهمیگوید:اینشرکتمدتهاستکهدرصددتوسعه
فعالیتهای اقتصادی و پلتفرم اختصاصی مبتنی بر بالک
چین برای خود است .این پلتفرم ،قابلیتها و ویژگیهای
بسیار گستردهای را در اختیار کاربران الین خواهد گذاشت
این امر بدون شک ،به محبوبیت آن اضافه خواهد کرد.وی
افزود:اپلیکیشنالینبدینمنظورازبرترینتوسعهدهندگان
بالکچینفعالدرژاپن،کرهجنوبیوبرخیکشورهایدیگر
درجنوبشرقآسیادعوتبهاستخداموهمکاریکردهاست
تابتواندهرچهزودتردرمسیردستیابیبههدفخود،توسعه
پلتفرممبتنیبرفناوریبالکچیناختصاصی،گامبردارد.
طبق آخرین آمار ،ارزش سهام اپلیکیشن پیامرسان الین که
دفتر اصلی آن در شهر توکیوی ژاپن مستقر شده است ،به
 10.75میلیارد دالر میرسد و این پیامرسان حدود ۱۶۸
میلیونکاربرفعالدرماهداردکهبیشترآنهادرکشورهایی
نظیرژاپن،تایوان،تایلندواندونزیهستند.

عاملاصلیرسواییفیسبوکمجبوربه
عذرخواهیشد
مهر-الکساندرکوگانمحققدانشگاهکمبریجوعاملاصلی
رسوایی موسسه کمبریج آنالیتیکا سرانجام از فیس بوک به
علتسوءاستفادهازدادههایخصوصیکاربرانعذرخواهی
کرد.او گفته زمانی که اقدامات تحقیقاتی خود را با استفاده
از این داده ها انجام می داده بر این تصور نبوده که در حال
انجام کار اشتباهی است.فیس بوک در هفته های اخیر به
علت رسوایی ناشی از استفاده بدون اجازه موسسه کمبریج
آنالیتیکاازدادههایخصوصیبیشاز۸۷میلیونکاربرفیس
بوکموردانتقادهایشدیدقرارگرفتهوبسیاریازکاربرانش
فعالیت خود در این شبکه اجتماعی را تعلیق کرده یا کاهش
داده اند.وی تصریح کرده است :من فکر می کنم ایده اصلی
ما–اینکههمهمیدانندوکسیاهمیتنمیدهد–ازاساس
اشتباه بوده است و اگر این ایده غلط بوده پس کار ما درست و
عاقالنهنبودهاستومنازاینبابتمتاسفهستم.

اینستاگرام،گردشگریرادرجهانمتحول
کردهاست!
ایسنا -بر اساس تازهترین یافتههای پژوهشگران فعال در
حوزه فضای مجازی و رسانه ،شبکه اجتماعی اینستاگرام
با افزایش محبوبیتش در سال های اخیر ،توانسته صنعت
گردشگریوتوریسمرادرجهانمتحولکردهورونقخاصی
ببخشد.به گونهای که هم اکنون بیشتر مــردم به دنبال
آن مکانهایی برای سفر و گردش هستند که عکسهای
زیبای آن را در صفحات مجازی موجود در شبکه اجتماعی
اینستاگرام مشاهده کردهاند.حاال پژوهشگران به تازگی
در جدیدترین تحقیقاتی که انجام دادنــد ،به این نتیجه
رسیدهاندکهتصاویربهاشتراکگذاشتهشدهدراینستاگرام
سلیقه و تمایل شهروندان به گردشگری را تغییر داده است
بدین ترتیب که آن ها با مشاهده و کشف نقاط جغرافیایی
جدید و مناظر طبیعی و تاریخی ،به مشاهده آن از نزدیک
و سفر کردن به منطقه مذکور عالقه مند می شوند بنابراین
میتوان گفتکهاینستاگرامتوانستهاست نقش پررنگی در
رواج توریسم و گردشگری اعم از بوم گردی ،طبیعت گردی
و گردشگری خارجی ایفا کند.این تحقیقات می تواند به
معنای آن باشد که اینستاگرام از ظرفیت های بسیار زیادی
برخوردار است تا در زمینه های مختلف نظیر توسعه و رواج
صنعت گردشگری و توریسم به کار گرفته شود.بر اساس
آخرین تحقیقات و آمار منتشر شده در ژانویه سال ۲۰۱۸
میالدی ،بیشترین تعداد کاربران این شبکه اجتماعی به
کشورهای ایاالت متحده آمریکا با بیش از  ۱۱۰میلیون
کاربر ،برزیل با بیش از  ۵۷میلیون ،اندونزی با  ۵۳میلیون،
هند با  ۵۲میلیون ،ترکیه با  ۳۳میلیون ،روسیه با ۲۹
میلیون ،ایران با ۲۴میلیون ،ژاپن با ۲۲میلیون ،انگلستان
با  ۲۱میلیون و مکزیک با  ۲۰میلیون کاربر فعال در ماه
تعلق دارد.

آمازونروباتخانگیمیسازد
مهر -به نظر می رسد آمــازون مشغول ساخت یک روبات
خانگی است که همراه کاربر به قسمت های مختلف خانه
می رود.پــــروژه ساخت روبــات هــای خانگی ایــن شرکت
بخشی از برنامه ای بــه نـــام Vestaاســـت .ایــن پ ــروژه که
در  Lab۱۲۶آمازونانجاممیشود،پیشازایننیزبلندگوی
صوتی اکو ،دستگاه های کیندل ،تبلت های فایر و موبایل
فایرفون را ساخت .پیش بینی می شود تا پایان ۲۰۱۸
میالدیآمازونروباتمذکوررامیانکارمندانخودآزمایش
کند.امااینمحصولقبلاز ۲۰۱۹تجارینخواهدشد.
CMYK

