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ضرباالجل  24ساعته وزیر
به اپراتورها برای رفع اختالالت

...

اخبار داخلی
سروری در اختیارنسخه های
فارسی تلگرام قرار نگرفته است
فارس  -وزارت ارتباطات با انتشار اطالعیهای درباره
استفاده از نسخههای فارسی پیا مرسان تلگرام توضیح
داد و اعــام کــرد :تاکنون هیچ گونه ســروری در اختیار
تلگرام یا نسخه های غیررسمی آن قرارنگرفته است.
دراین اطالعیه آمده است :آن چه از امکانات وجود داشته
با ابالغیه مرکز ملی فضای مجازی ،در اختیار پیام رسان
های بومی مجاز قرار گرفته است.همچنین مرکز ماهر
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  در گزارشی در بهمن
 ،۹۶هشدارهای الزم درباره استفاده نکردن از نسخههای
غیر رسمی تلگرام را منتشرکرده اســت.در متن هشدار
مرکز ماهر آمده است ":از آن جا که تلگرام برنامهای متن
باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می
شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخهها کار
مشکلی است ،از این رو توصیه می شود کاربران از نصب
هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری
کنند".

تعرفه خدمات میزبانی سرور کاهش یافت
مهر  -تعرفه خــدمــات هــم مکانی یــا میزبانی ســرور
( )Colocationشرکت ارتباطات زیرساخت در مراکز
استانی کاهش یافت و بــرای اجــرا ابــاغ شــد .نرگس
طاهری معاون راهبردی و توسعه کسب و کار این شرکت
گفت :تعرفه خدمات هم مکانی به روز رسانی شد و پیرو
این تصمیم تعرفه ارائــه این خدمات در مراکز ارتباطی
استان ها در مقایسه با تهران بین  ۲۵تا  ۳۸درصد برای هر
راک ،کاهش یافت .وی گفت :پیش از این تعرفه راک های
شرکت ارتباطات زیرساخت در مراکز ارتباطی این شرکت
در تمام شهرها یکسان و برابر با  ۸۰میلیون ریال برای یک
راک کامل محاسبه می شد ،افزود :در مصوبه جدید این
تعرفه برای مراکز ارتباطی زیرساخت در شهرهای شیراز
 ،اصفهان ،تبریز ،مشهد ،بومهن و اهواز  ۶۰میلیون ریال
و برای دیگر مراکز ارتباطی  ۵۰میلیون ریال شده است .

نوآوری و ابتکار بزرگ ترین سرمایه
استارت آپ های میلیاردی
ایرنا -معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بزرگ ترین
سرمایه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های با
درآمدهای میلیاردی را برخورداری آنان از قدرت نوآوری
و ابتکار دانست.دکتر سورنا ستاری گفت :همواره گفته
ام که فعاالن عرصه استارت آپی در اتــاق های کوچک
میلیاردها تومان درآمد دارند و ارزش شرکت های شان
گاهی به ده ها میلیارد تومان نیز می رســد.وی با اشاره
به فضای کاری بسیار کوچک این شرکت دانش بنیان
گفت:ارزش برند این شرکت با  170نیرو که به صورت
مستقیم در آن مشغول هستند هم اکنون به ده ها میلیارد
تومان می رسد.

کمیته جلبک تشکیل شد
فارس  -کمیته جلبک ذیل کارگروه زیست فناوری صنعتی
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری تشکیل
شد .با توجه به مزایای اقلیمی و آمایش سرزمینی شامل
«تغییرات اقلیمی آب و هوایی در کشور»« ،خشکسالی و
عدم دسترسی به منابع آب شیرین کافی»« ،وجود آب های
لب شور و شور در کشور»« ،گستره وسیعی از بیابان و خاک
های غیرقابل کشت در کشور»« ،دسترسی به تابش فراوان
نور و فراوانی روزهای آفتابی»« ،نیاز بازار کار خصوصا برای
رشته های بیوتکنولوژی ،بیوشیمی و غیره»« ،بازار بزرگ
داخلی» و «بازار کشورهای همسایه» می شود.تشکیل این
کمیته ضروری است .

تخفیف25درصدیبهاعضایهیئت
علمی برایاستفادهازخدماتآزمایشگاهی
فارس  -اعضای هیئت علمی عضو باشگاه مشتریان شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی25 ،
درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی تا سقف  20میلیون
ریال دریافت می کنند.پلتفورم مهامکس به منظور تسهیل
در دریافت خدمات آزمایشگاهی از مراکز آزمایشگاهی
سراسر کشور برای پژوهشگران ،خدمات آزمایشگاهی
خود را به اعضای هیئت علمی با  25درصد تخفیف ویژه
ارائه میکند.بر این اساس ،هر عضو هیئت علمی مراکز
علمی و پژوهشی کشور که عضو باشگاه مشتریان شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی است،
میتواند خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را از طریق
این پلتفورم سفارش دهد و تا سقف  20میلیون ریال از
تخفیف 25درصدی بهرهمند شود.عالقه مندان میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی این پلتفورم
به نشانی  www.mahamax.comمراجعه کنند.

راه اندازی مرکز پردازش سریع حوزه
هوایی
ایسنا -دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
هوایی و هوانوردی معاونت علمی با اشاره به راهاندازی
مرکز پردازش سریع حوزه هوایی کشور ،گفت :پیگیری
امــور بــرای یکپارچه ســازی ظرفیتهای سخت افــزاری
موجود و تامین نیازمندیهای این بخش یکی از اقدامات
حمایتی ستاد برای راه اندازی این مرکز بود.

ایران پیشتاز جبهه های تحقیق
مهر  -بررسی جبهه های تحقیق دنیا در دو نظام بین
المللی نشان می دهد که ایران در بین  ۳۰کشوری که
بیشترین نقش در رهبری آینده علم دنیا را داشته اند
با رشد  ۱۰درصــدی تعداد مقاالت جبهه های تحقیق
بیشترین میزان رشد دنیا را داشته است .جبهه های
تحقیق نقشی محوری در تعیین سمت و سوی علم در
رشته های مختلف دارند .آن ها حوزه های دانشی نسبت ًا
نوظهور ،اما به سرعت در حال رشدی را تشکیل می دهند
که به صورت بالقوه از ارزش اقتصادی و تجاری زیادی نیز
برخوردار هستند.

جهرمی اعالم کرد :

دادستان کل کشور :

مذاکره با مدیر تلگرام صحت دارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،مذاکرات محرمانه دولت
با مدیر تلگرام در ســال  ۹۴را تایید کرد.به گــزارش مهر،
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
صبح دیروزدرحاشیهجلسههیئتدولت،درجمعخبرنگاران
در پاسخ به سوالی دربــاره مذاکرات محرمانه دولت با مدیر
تلگرام در سال ٩٤با بیان این که مذاکره دولت ایران با تلگرام
موضوع مخفیانه ای نبوده است ،اظهار کرد :چنین موضوعی
صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطالع
دادستانی وقت کشور انجام شد.وی افــزود :در زمان دولت
یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی
کشورانجامشدهاستکهالبتهتوافقهاییهمبهدستآمدهو
تلگراممالحظاتمادربارهکانالهایغیراخالقییاکانالهای
مربوط به با تروریسم را لحاظ کرده است.آذری جهرمی ادامه
داد :این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار
داده شده است صحت نــدارد و مذاکرات با تلگرام با اطالع

فارس-بادستوروزیرارتباطات،اپراتورهاوشرکتهایارائهدهندهاینترنتمکلفبهرفعاختالالتاینترنتیظرف 24ساعتشدند.باتوجهبه
دریافتگزارشهاییازاختاللدراینترنت،شامگاهسهشنبهدرجلسهایباحضوروزیرارتباطاتومدیرانشرکتهایاینترنتیواپراتورهامقررشد
شرکتهاواپراتورهاحداکثرظرف 24ساعتبراساسراهکارهایمطرحشدهبهرفعاختالالتدراینترنتاقدامکنند.

توئیتر رفع فیلتر نمی شود

مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و
محتوای مجرمانه صورت گرفت.وی درباره نامه وزیران دولت
به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر توئیتر ،تصریح کرد:
آنچهکهدربررسیهایانجامشدهمشخصشد،فیلترتوئیتر
در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸
تصویبشدهوابالغیهفیلترتوئیتربهوزارتارتباطاتبراساس
این مصوبه بوده است .در سال  ۹۶بازپرس شهرستان مشهد
دستورقضاییرابهدادستانتهرانارسالواعالممیکندکهدر
بعضی موارد توئیتر در دسترس و چون دارای مسائل مجرمانه
است،درخواستفیلترتوئیتررامطرحمیکند.وزیرارتباطات
وفناوریاطالعاتافزود:بازپرسمشهدصالحیتمحلیدارد
واظهارنظراودرحیطهشهرمشهدمیتواندباشد.اینکهمزایاو
معایبیداردبایددرکارگروهمطرحشودوبهنظرمیرسدجای
طرح این گونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و
محتوایمجرمانهاست.

و با رای کمیته مسدود شده بود اما مسدود شدن
توئیتر با دستور قضایی بــود.وی اضافه کرد :برای
همین ،توئیتر قابل طــرح در کــارگــروه مصادیق
نخواهد بــود از ایــن رو مطرح نخواهد شد و ربطی
به کــارگــروه ن ــدارد؛ تا وقتی توئیتر مانند گذشته
است دستور قضایی به قوت خود باقی است.
منتظری دربــاره نامه دو پیام رسان دیگر
گفت :آن دو را در نوبت طرح گذاشتیم،
یک ســال اســت آقایان را بــرای تشکیل
کارگروه دعوت می کنیم که نیامدند؛ اما
االن که درخواست خودشان است حتما
شرکت می کنند ما هم کارهای
خـــود را انــجــام مــی دهــیــم و
تشکیل کارگروه را در نوبت
می گذاریم.

دادستان کل کشور گفت :مسدودسازی پیام رسان
توئیتر با دستور قضایی انجام شد و تا وقتی فعالیت
اش مانند گذشته است ،رفع فیلتر نخواهد شد .به
گــزارش ایرنا ؛ محمدجعفر منتظری روزگذشته
دربــاره نامه تعدادی از وزیــران مبنی بر رفع فیلتر
توئیتر افزود :دیروز با دو نامه که توسط تعدادی
از وزیران امضا شده بود در کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه مواجه شدیم که یک
نامه در طرح کمیته برای رفع فیلتر از
پیام رسان توئیتر و نامه دوم هم رفع فیلتر
از دو سامانه دیگر بود.
دادستان کل کشور گفت :این
دو پیام رسانی که در نامه
دوم بــود قبال در کمیته
تعیین مصادیق مطرح

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد :

عضویت ۲۵میلیوننفردرپیامرسانهایداخلی
نسخههای فارسی تلگرام یا پیامرسان مستقل میشوند یا کنار میروند

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به
عضویت  25میلیون نفر در پیا مرسا نهای داخلی ،
درباره تعیین تکلیف نسخههای فارسی تلگرام نیز گفت:
تلگرام های فارسی برای مدت محدودی با فرصت دادن
به پیا مرسا نهای داخلی کمک میکنند اما در نهایت
یا باید خودشان تبدیل به پیا مرسان مستقلی شوند یا
کنار میروند.به گزارش فارس ؛ امیر خوراکیان معاون
محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره میزان موفقیت
فیلتر تلگرام خاطرنشان کرد  :از نظر ما مسئله اصلی
تلگرام حل شده است  ،بازگشت به شرایط انحصار به هیچ
وجه اتفاق نخواهد افتاد ،اما موضوع داخلیها تمامشده
نیست و فعالیت پیام رسان ها به طور مــداوم بر اساس
شاخص های فنی و کارشناسی رصد میشود ،این پیام
رسان ها بایدهمچنان به بهبود سیستم و خدمات ادامه
دهند البته برنامه های خوبی نیز برای حمایت از آن ها
پیشبینی شده است.
▪ترافیک تلگرام بعد از فیلترینگ به  30درصد رسید

وی ادامه داد :بهرغم وجود فیلترشکنها و نسخههای
فارسی تلگرام ،میزان انتشار محتوا و بازدید پستها ،
کاهش داشته است .همچنین تعداد کانال های فعال
در این شبکه کامال روند کاهشی داشته و به طور کلی
ترافیک این پیام رسان به کمتر از  30درصد رسیده است
که در نتیجه میزان موفقیت محدود شدن فعالیت تلگرام
شیب مثبت دارد.
▪عضویت  25میلیون نفر در پیامرسانهای داخلی

خوراکیان گفت :هم اکنون  25میلیون و  114هزار نفر
در پیامرسانهای داخلی عضو شده و به این ترتیب بخش
عمد های از کاربران تلگرام فعالیتهای عمده خود را
از فضای غیر قانونی به دیگر پیام رسانها منتقل کرده
اند و فرایند انتقال همچنان ادامه دارد .همچنین تعداد
کاربران فعال روزانه پیامرسانهای داخلی  9میلیون و
 200هزار کاربر است که عدد مهمی است؛ زیرا تلگرام در
طول چند سال به 9میلیون کاربر فعال روزانه رسید  ،البته
در این راه هنوز پیامرسانهای داخلی مشکالتی نیز دارند
اما در مجموع از فعالیت پیامرسانهای داخلی طی 20

ها میدان دادن به خارجی ها؛ مقداری فضا برای فعالیت
و رشد این صنعت در داخل فراهم شده است  ،با تصمیم
بی موقع مجدد همه داخلی ها را با شکست مواجه نکنیم،
باید اجازه دهیم پیام رسان های داخلی از این فضا عبور
کنند و به موفقیت نسبی مورد انتظار و قبول عموم کاربران
برسند.در غیر این صورت به داخلیها ظلم کردهایم.
▪نسخههای فارسی تلگرام یا باید پیامرسان مستقل
شوند یا کنار بروند

روز پس از مسدود سازی تلگرام راضی هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که برخی میگویند برخورد
با تلگرام در قالب سامان دهی پیامرسان های خارجی
با عجله و یک باره انجام شده است ،نظر شما چیست؟
گفت :سند سامان دهــی پیا مرسا نها در کشور در
خردادماه  96به تصویب شورای عالی فضای مجازی
رسید و پیشینه یکساله دارد که جلسات متعددی در
سطح وزیران برای تقسیم کار و عملیاتی کردن آن برگزار
شده اســت .عملیاتی شدن این سند با ایــام انتخابات
همزمان و تصمیم بر کمی تأخیر شد که با ایــام نوروز
مواجه شدیم و در نهایت سامان دهی پیام رسان ها از
ابتدای سال  97شروع شد.
ایـــن ســنــد شــامــل دو بــخــش ســامــان دهـــی فعالیت
پــیــامرســانهــای خــارجــی و فــعــالســازی و حمایت از
پیا مرسا نهای داخلی است ،قطعا با هدف ملی شدن
خدمات پایه در فضای مجازی باید راجــع به تلگرام
تصمیماتی گرفته میشد و مسیری را در پیش داشتیم
کــه اگــر بــه طــور منظم پیگیری مـیشــد شــایــد نــیــاز به
فیلترینگ هم نبود ،اما اتفاقاتی رقم خورد که بخشی از
دستگاههای تصمیمگیر ،تصمیم به فیلتر تلگرام گرفتند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بستن شبکه

های اجتماعی بینالمللی از جمله فیس بوک و توئیتر در
ایران باعث ایجاد انحصار تلگرام در ایران و ایزوله کردن
کاربران ایرانی در فضایی محدود شده است ،گفت :در
این حوزه در گذشته برنامه مدونی وجود نداشته است
و رویکرد مواجهه عمدتا اقتضایی و تقابلی اتخاذ شده
است که تلگرام نیز از این فرصت حداکثر سوءاستفاده را
کرده است .مسئله تلگرام جزء کوچکی از سامان دهی
پیامرسانهایاجتماعیدرکشوراستوبررسیهایالزم
حتما درباره شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بر اساس
سند مصوب ادامه دارد اما فعال در حال بررسی هستیم.
باید از این فضای گذار عبور کنیم تا تصمیمات مکملی
که گرفته می شود به جای کمک کردن ،تخریبکننده
نباشند.
▪ ماجرای درخواست برای رفع فیلتر توئیتر

وی همچنین درباره درخواست هشت عضو از  12عضو
کمیته فیلترینگ برای رفع فیلتر توئیتر نیز گفت :نامه
هشت عضو از  12عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه (فیلترینگ)؛ درخواست بررسی موضوع است ،
بررسی همیشه کار خوبی است و از آن استقبال میکنیم؛
اما باید به این نکته نیز توجه کنیم اکنون که پس از سال

وی درب ــاره تعیین تکلیف نسخههای فارسی تلگرام
از جمله هاتگرام و تلگرام طالیی نیز گفت :تلگرام
هــای فارسی بــرای یک مــدت محدود با فرصت دادن
بــه پــیــا مرســا نهــای داخــلــی کمک میکنند تــا در این
زمــان پــیــامرســانهــای داخــلــی مشکالت خــود را حل
کــنــنــد و بــه تــنــاســب رشـــد کـــاربـــران تــوســعــه یــابــنــد.
نسخههای فــارســی برخی از مشکالت خــود تلگرام
را نــدارنــد ام ــا در نــهــایــت یــا بــایــد خــودشــان تبدیل
بــه پــیــا مرســان مستقلی شــونــد یــا کــنــار مــیرونــد.
وی دربـــاره شائبه ک ـمکــاری دربــرخــورد بــا VPNهــا،
نیزخاطرنشان کرد :تاکنون اقدامات الزم توسط دستگاه
های مسئول دراین زمینه انجام شده است ،اما VPNها
به دلیل مشکل کیفیت و محاسبه ترافیک برحسب نرخ
بینالملل قطعا یک راه دایمی مناسب برای استفاده
نخواهند بود.
وی در پاسخ بــه ایــن ســوال کــه انتقادهایی از آسیب
دیــدن کسب و کــارهــای تلگرامی وجــود دارد؟ گفت:
تأیید میکنیم که کسب و کارهای تلگرامی به صورت
مقطعی آسیب میبینند اما تا زمانی که از پیا مرسان
خارجی استفاده میکنیم اقتصاد واقعی شکل نمیگیرد.
پــیــا مرســان داخــلــی در تمام زمینهها بــه شکلگیری
اقتصاد کمک میکند و شاهد رونق و تقویت مشاغلی
از جمله کدنویسی ،مهندسی نــر مافــزار ،مهندسی
سختافزار ،امنیت شبکه و بسیاری مشاغل دیگر که
تاکنون در پیام رســان درگــیــر نمی شدند میشویم.
وی تصریح کرد :با برنامه در دستور کار ،در سه ماه آینده در
حوزه پیامرسانهای داخلی به وضعیت بهتری خواهیم
رسید و شرایط حتی از تلگرام هم بهتر خواهد شد.

تازه های فناوری
اپلیکیشنی که گریه کودک را ترجمه می کند
محققان اپلیکیشنی ساخته انــد که قابلیت درک
معنی گریه کودکان را دارد.بــه گزارش ایسنا
؛ اپلیکیشن مــذکــور  Chatterbabyنــام
گرفته و درحقیقت برای کمک به والدین
ناشنوا ساخته شده است تا بتوانند گریه
فرزندشان را متوجه شوند.
هرچند دستگاه های مانیتور از راه دور
صوت برای والدین ناشنوا کارآمد هستند،اما
نمی توانند مــیــان گــریــه یــک نـــوزاد مضطرب و

چرا زمین مانند مریخ قرمز نیست؟

سروصدای او تمایز قائل شوند.به هرحال محققان
بــرای ایــن اپلیکیشن الگوریتمی ساخته اند
که گریه های کودک را به سه دسته درد،
گرسنگی و عصبانیت تقسیم می کند.
محققان پس از آزمایش الگوریتم های
مختلف روی بیش از دو هزار نمونه از گریه
کودکان ،سیستمی ساختند که در نهایت
می توانست در  ۹۰درصد مواقع گریه ناشی
از درد کودک را تشخیص دهد.

باندی که جلوی خونریزیهای مرگبار را می گیرد
فارس  -محققان به منظور جلوگیری از خونریزیهای
شــدیــد یــک بــانــد تزریقی را طــراحــی کــردنــد و
ساختند.به گزارش گروه علمی و دانشگاهی
خبرگزاری فــارس ،در حالی که چندین
محصول بــرای پانسمان سریع زخمها
وجود دارد اما توقف خونریزیهای زیاد و
کشنده بسیار دشوار است.محققان برای
ساخت این هیدروژل ،یک پایه هیدروژل و
نانوذراتی را که با ساز و کار لخته شدن طبیعی
خون ارتباط دارد ،ترکیب کردند.این هیدروژل به

ورزش کارآمدتر با نخستین حسگر تنفسی جهان

سرعت ســوراخ زخمها را پر و خو نریزی را متوقف
میکند .سطح نانوذرات ،پالکت های خون را
جذب و پس از فعال شدن شــروع به لخته
شدن طبیعی خون میکند.آزمایشهای
انجام شده نشان داده است؛ هنگامی که
نانوذرات به هیدروژل اضافه شد زمان
لخته شدن از  8دقیقه به  6دقیقه کاهش
یافت ،همچنین در برخی موارد با افزودن
نانوذرات زمان لخته شدن به  3دقیقه کاهش
پیدا کرد.

ماهوارههای دوقلوی ناسا
به فضا پرتاب شدند
ایسنا-شرکتاسپیسایکسچهارشنبه23مهماهوارههایناساراباموشک
فالکون 9بهفضاپرتابکرد.اینماهوارهها،ساعت 00:17(3:47EDTبه
وقتتهران)،بههمراهموشک"فالکون،)9Falcon("9از"پایگاهنیرویهوایی
وندنبرگ"()VandenbergAirForceBaseدرکالیفرنیابهپروازدرآمدند.در
اینماموریت،دوماهواره""GRACE-FOبهفضاپرتابشدندتاکارماموریت
"گریس"( )GRACEناسا یعنی ردیابی حرکات آب در سراسر زمین را ادامه
دهند.ماهوار ههای GRACE-FOنیزقراراستماموریتگریسراکهکارآن،
نقشهبرداریازآبویخموجوددرزمینباسنجشتغییراتدامنهجاذبهزمین
ازسال 2002تا 2017بود،ادامهدهند.

رنگ سیاره ما به علت وجود آب ،آبی است اما چرا
همانند مریخ سرخ نیست؟به گزارش فارس،
برخی عوامل روی رنــگ سیاره ما تاثیر
میگذارد.
رنــگ زمــیــن بــه علت وج ــود آبه ــا آبی
است اما چرا زمین همانند مریخ قرمز
نیست؟تحقیقات جدید نشان میدهد
کمبود آهن عاملی است که زمین را از قرمز
شدن حفظ کند و فراوانی آهن در مریخ موجب

سرخ شدن این سیاره شده است .در حالی که زمین
در پوسته خود مقادیری آهن دارد اما به اندازه
مریخ آهن ندارد.
دانشمندان پــس از مطالعه روی این
موضوع دریافتند که در میان پوسته زمین
عاملی وجــود دارد که آهــن زمین را به
سرقت میبرد .آن ها فکر میکردند وجود
مواد معدنی مغناطیسی موجب کم شدن
یشود.
آهن م 

یکشرکتآمریکایی،نخستینحسگرتنفسیجهانرا
برای تحلیل تنفس ورزشکاران ابداع کرده است.به
گزارشایسنا؛اینابزار،یکتحلیلگرپیچیده
استکهدرهنگامورزش،الگوهایتنفسی
راردیابیمیکندوبرایکمکبهماندندر
میزان مطلوب تنفس ،هشدارهایی ارائه
میدهد.رسپا ،مانند یک مربی کمک
میکند که تمرینات یوگا را عمیقتر انجام
دهید یا آموزشهای ورزشی خود را به مرحله
بعد منتقل کنید .اپلیکیشن همراه این ابزار ،دادههای

مربوط را جمع میکند و تحلیلی از ورزشهای انجام
شدهارائهمیدهد؛بنابراینمیتوانیدهوشمندانهتر
ورزش کنید و به اوج تناسب انــدام برسید.
حسگر تنفسی ،بــرای بهبود سالمت و
تناسب انــدام ،مزایای بسیاری را در بر
دارد .این حسگر ،با جمعآوری صداهای
حاصل از تنفس که از بینی و دهان منتشر
میشوند،کارمیکند.سپس،الگوریتماین
محصول ،دادههای تنفسی جمعآوری شده را
در زمان واقعی بررسی میکند.

...

کوتاهازجهانعلم
نگرانیکاربرانآمازونازفروشابزار
شناساییصورت
مهر  -طرفداران حفظ حریم خصوصی در آمریکا از آمازون
خواسته اند ابزار شناسایی صورت خود را به سازمان های
دولتینفروشدزیراباکمکآنمیتوانندسیستمیبسازندکه
بهطورخودکارافرادراشناساییکند.آنهامعتقدنددسترسی
عظیماینشرکتسببمیشودنیروهایپلیسیکهمجهزبه
دوربینهستندبتوانندافرادرابدونتوجهبهاینکهدرجنایتی
شرکت داشته اند یا خیر ،به طور واقعی دنبال کنند .شرکت
آمازون نیز در بیانیه ای ایمیلی تاکید دارد همه مشتریانش
ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و دربرابر استفاده از این
محصول مسئولیت دارند.طبق این بیانیه برخی سازمان ها
ازبرنامهبراییافتنافراددزدیدهشدهوبرخیازشهربازیها
برایرصدکودکانگمشدهاستفادهکردند.

کشفجدیدتریننسخهآسیبپذیریامنیتی
مهر  -اینتل ،گوگل و مایکروسافت نسخه جدیدی از آسیب
پذیریامنیتی«اسپکتر»راکشفکردهاندکه«واریانت»۴نام
گرفته است.آسیب پذیری امنیتی جدید اطالعات حساس
فردراازطریقیککانالفرعیدرمعرضخطرقرارمیدهد.
این حمله به طور معمول در مرورگرهای وب (مانند جاوا
اسکریپت)مشاهدهمیشود.هرچنداینتلتاکنونشواهدی
ازاینامرپیدانکردهاست.

استفادهآسانترازپروتزدستبافناوری
جدید
ایرنا-محققاندانشگاهایالتیکارولینایشمالیباهمکاری
محققان دانشگاه چپل هیل ،فناوری جدیدی را برای
رمزگشایی سیگنال های عصبی عضالت توسعه دادند
که امکان کنترل دست و مچ مصنوعی را فراهم می کند.
این تحقیقات بر اساس مدل سازی های کامپیوتری انجام
شده است که رفتار ساختارهای طبیعی بازو ،مچ و دست
را شبیه ســازی می کنند .ایــن فناوری به منظور ساخت
رابط های کامپیوتری جدید برای کارهای مختلف از جمله
بازی ها و طراحی با استفاده از کامپیوتر نیز کاربرد دارد.
بدینترتیبمغزهرشخصیقادراستباارسالسیگنالهای
کنترلکننده،اینمدلعمومیرابهحرکتدرآورد.

فیزیکدانفنالندیبرندهنوبلفناوریشد
ایسنا-جایزه نوبل فناوری به «تومو سونتوال» فیزیکدان
فنالندی برای ابداع فناوری نوین کاهش انــدازه دستگاه
های پیچیده اعطا شد .او برای ابداع فناوری نوین کاهش
اندازه دستگاه های پیچیده برنده این جایزه شده است.این
دانشمند ۷۴ساله برنده جایزه ای به ارزش یک میلیون یورو
شده است.تومو سونتوال در سال  ۱۹۷۴میالدی موفق به
ساختفناوری( ALDرسوبالیهاتمی)درمقیاسنانوشدکه
اکنوندرسراسرجهاناستفادهمیشود.فناوریاودرتولید
الیههایبسیارنازکبرایدستگاههایمختلفمانندرایانه،
موبایل،میکروپردازشگرودستگاههایحافظهدیجیتالیبه
کارمیرود.

دانشمندایرانیبرایبافتمصنوعیچاپگر
سهبعدیابداعکرد
مهر -یکدانشمندایرانیهمراهگروهیازمحققان،پرینتر
سه بعدی زیستی بــرای چاپ بافت های مصنوعی ابداع
کرده است .خادم حسین می گوید :این چاپگر دارای یک
تراشه ( microfluidicمیکروسیال) به اندازه و شکل یک
میکروتراشه و ورودیهایچندگانهاست،بنابراینمیتواند
با بیش از یک مــاده حــاوی سلول در یک زمــان چاپ کند.
تاکنون ،این چاپگر برای ایجاد اشکال ساده ،شبیهسازی ۳
بعدیبافتعضالنیوبافتهایهمبندیعضلهبااسکلتو
همچنینتومورهایجعلیهمراهباعروقخونیاستفادهشده
است.عالوهبراین،بافتهایتولیدشدهدربدنموشهاکار
شآنهاراپسنزدهاست.
گذاشتهشدهوبدنمو 

ایستگاههایشارژخودرویبرقیکهناگهان
ظاهرمیشوند
ایسنا -قــرار است در شهر اکسفورد ایستگاه های شارژ
الکتریکیخودرویینصبشوندکهبهطورناگهانیظاهرمی
شوندوهنگامیکهبهآنهانیازینباشد،زیرزمینپنهانمی
شوند .شورای شهر اکسفورد بودجه ای معادل نیم میلیون
پوند برای این ایستگاه های شارژ که ناگهان ظاهر می شوند
اختصاصدادهاست.برایساختاینسیستمبه ۴۷۰هزار
پوندنیازاستکهبهوسیلهیکاپلیکیشنفعالمیشود.جالب
آنکههنگامیکهبهاینایستگاهشارژنیازینباشدزیرزمین
پنهانمیشود.قراراستبهطورآزمایشی ۲۰ایستگاهشارژ
سریعدرخیابانهایمسکونیاینشهرنصبشود.

تالش محققان ایرانی برای ازدیاد برداشت از
مخازن با کمک امواج ماکروویو
ایسنا -محققان پژوهشگاه صنعت نفت در
تالش هستند تا بتوانند با استفاده از امواج
مــاکــروویــو و مـــاورای صــوت راهــکــارهــایــی را
برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی
ارائــه دهند؛ این محققان معتقدند این روش
نسبت به روشهای متداول از آالیندگیهای
زیستمحیطی کمتری برخوردار است.حسن
نادری رئیس گروه سیاالت پژوهشگاه صنعت
نفت گفت  :امواج فراصوت و ماکروویو سرعت

و اثر هر فرایند شیمیایی را افزایش میدهد،
عالوه بر آن این امواج زیست سازگار بوده است
و آلــودگـیهــای زیست محیطی کمی ایجاد
میکند.این امواج موجب میشود یا رسوبات
در دیواره چاه تشکیل نشود یا اگر تشکیل شده
است با استفاده از یک حالل یا با کمک گازوئیل
از سطح دیوار پاک شود تا تولیدات چاه کاهش
نیابد؛ از این رو به این روشها روشهای ازدیاد
برداشت "چاهمحور" میگویند.
CMYK

