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اخبارداخلی
دادههایاصلیطالگراموهاتگرامبهتلگرام
متصلاست
رئیسسازمانپدافندغیرعاملکشور،شبکههایاجتماعیرا
زیرساختادارهمردمدرفضایآیندهدانستوگفت:تضعیف
اختیارات حکومت های مرکزی و قراردادن مردم در مقابل
دولت ها از ویژگی هاو قابلیت های شبکه های اجتماعی
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،غالمرضا جاللی
گفت:متاسفانهدرداخلکشورغفلتانجامشد.تلگرامطالیی
و هاتگرام نسخه ورودی تلگرام را فارسی کردند و در اختیار
خودگرفتندوبهدادههایاصلیکهدستتلگراماست،متصل
کردند .این ها جای شبکه های اجتماعی داخلی را گرفتند،
درحالیکهتصمیمشورایعالیفضایمجازیوتاکیدرهبر
معظمانقالباسالمیبرآنبودکهشبکههایاجتماعیصرفا
یک فضای اطالع رسانی نیست .وی ادامه داد :بسیاری از
شبکههایاجتماعیداخلیمانندسروش،ایتاوبلهزحمات
بسیاری برای بومی سازی شبکه های اجتماعی کشیدند اما
اقدام برخی برای راه اندازی طال گرام و هاتگرام باعث شد
تالشهانتیجهاساسینداشتهباشدوکماثرباشد.

یشود
سهمزبانفارسیدروب ۲برابرم 
وزیر ارتباطات با بیان این که سهم زبان فارسی در وب ۲
درصداستوبایدبه ۴درصدبرسد،افزود:امروزنسلنوینی
ازفناوریدرحالظهوراستکهبراساسآندیگرالزمنیست
گروهی برای تهیه حافظه ملی ایرانیان به طور اختصاصی
کارکنند،بلکهپدیدآورندگانایرانیبهآسانیمیتوانندآثار
خود را به محتواهای مناسب تبدیل کنند.به گزارش مهر،
جهرمی دربازدیداز کتابخانه ملی گفت :تصمیم گرفتیم
برای ترویج محتوای فارسی در فضای مجازی ،با استفاده از
فناوری بالکچین و نیز ظرفیت مشارکت اهالی فرهنگ و
قلم و از طریق شبکههای اجتماعی ،در برنامهای سه ساله،
این گنجینه فاخر را در فضای مجازی برای همه در دسترس
قراردهیم.

الزاماپراتورهابهاطالعرسانیدرباره
پیامکهایجعلی
معاون نظارت و اعمال مــقــررات رگــوالتــوری با اشــاره به
شناساییمنشأپیامکجعلیعیدفطر اعالمکرد:اپراتورهای
تلفن همراه الزام دارند دربــاره ماهیت پیامکهای جعلی
مربوط به خدمات ارزش افزوده به تمامی مشترکان اطالع
رسانی الزم را انجام دهند و همچنین به تمامی شرکتهای
ارائه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن این
گونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند .به گزارش ایسنا،
مجید حقی با اشاره به مشاهده ارسال گسترده پیامکهای
تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسان های اجتماعی
یا سرشماره های شخصی که کاربران را تشویق میکند با
ارســال کد ،شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند ،گفت:
برخی کاربران با اعتماد به این که پیام ها ،موارد درخواستی
در پیامک را انجام می دهند ،در برخی موارد به ثبت و فعال
شدن سرویس ناخواسته اقدام می کنند که به متضرر شدن
آن ها منجر میشود .وی از تمامی مردم خواست ،ضمن بی
توجهی به این گونه پیام ها ،اطالعات مربوط به سرویسها
و خدمات ارزش افــزوده را از سایتهای اینترنتی رسمی
اپراتورهادریافتکنند.

خودکفاییدرساختتجهیزاتآزمایشگاهی
نفتی
مدیرپژوهشکدهباالدستینفتدانشگاهشریفبابیاناینکه
ازدیاد برداشت از مخازن نفتی از اولویت های اصلی صنعت
نفت است ،افزود :کشور در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
نفتی به صورت کامل خودکفا شده است.دکتر سید شهاب
الدین آیت اللهی با اشاره به تاکید رهبری بر بهره مندی از
تواناییهایمحققانکشوردرزمینهازدیادبرداشتازمخازن
نفتی و به کارگیری دانش و فناوری ایرانی گفت :اکنون
مشکل در زمینه ازدیــاد برداشت از مخازن نفتی کشور،
شناسایی شده است ،بنابراین باید برنامه ای برای رفع این
مشکالتتدوینکنیم.

ترمیمبافتهایاستخوانیباصمغگیاهکندر
محقق واحد علوم و تحقیقات با بهرهگیری از پلیمر طبیعی
صمغگیاهکندرتوانستحاملهایداروییبرایترمیمبافت
استخوانی تهیه کند.به گزارش فارس ،از جمله مسائل قابل
توجه در ارتباط با بافت استخوانی ،نقصهای دربرگیرنده
آندرنتیجهآسیبدیدگیاستخوانبهدالیلینظیرتصادف
یا سرطان است .با توجه به استفاده از پلیمر طبیعی در تهیه
داربستهاومیکروکرههایحاملدارودراینتحقیق،نتایج
حاصل نشان داد که نه تنها تخریب اسیدی مشاهده نشده
است ،بلکه رهایش دارو به آرامی صورت گرفته و سازگاری
مناسبینیزبابدندارد.

۳۱۰۰نفر قربانی سوءاستفاده پیامکی
وزیر ارتباطات با بیان این که بیش از  ۳۱۰۰نفر قربانی
سوءاستفاده از پیامک دروغ اینترنت  ۱۲۰گیگابایتی
شدند ،افــزود :با کالهبردار یهای پیامکی برخورد
جدی میکنیم.به گزارش مهر ،در پی افزایش برخی
سوءاستفاده ها از کاربران تلفن همراه از طریق پیامک
و سرویس های ارزش افزوده و اعتراض های کاربران در
شبکه های اجتماعی ،محمدجواد آذری جهرمی اعالم
کرد :با کالهبرداریها برخورد جدی میکنیم.وی با
انتشار عکسی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت:
همواره مردم از بنده در مواجهه حضوری یا در فضای
مجازی خواسته اند که با پیامکهای مزاحم تبلیغاتی و
فریبکاری ها وکالهبرداریهایی که گاهی در این زمینه
صورت میگیرد ،مقابله جدی کنیم.وی تاکید کرد:

مهر /با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری ۱۳بازی اندرویدی تولید و در اختیار مردم قرار گرفته است.ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تاکنون
 ۸۵۰میلیون ریال بودجه برای تولید و حمایت از تولید بازی های رایانه ای هزینه کرده است تا مفاهیم مربوط به زیست فناوری در بطن جامعه و بین مردم
نهادینهشود.تاکنون ۱۳بازیاندرویدیباکیفیتمطلوبدرحوزهزیستفناوریباحمایتاینستادطراحیوتولیدشدهودراختیارمردمقرارگرفتهاست.

صدور قرار منع تعقیب بازپرس پرونده مسدودسازی تلگرام

پس از آن که در عید فطر ،عدهای با پیامک و طرح دروغ
اینترنت ۱۲۰گیگابایتی ،تعدادی از مشترکان را فریب
دادند و آن ها به اجبار عضو یک سرویس حجمی یکی
از اپراتورهای تلفن همراه شدند ،اکنون عدهای دیگر،
با سوء استفاده از سرویس های ارزش افزوده اقدام به
کالهبرداری از مشترکان کرده اند .جهرمی با بیان این
که در مورد قبلی ،برای بیش از  ۳۱۰۰قربانی نهایی ،با
دستور سازمان تنظیم مقررات ،مبالغ عودت داده شد،
افــزود :سازمان تنظیم مقررات امــروز توقیف فعالیت
سرویس های ارزش افزوده متخلف را اعالم کرد.وزارت
ارتباطات با تاکید بر تسهیل مسیر تجارت مجاز و حمایت
از آن ،با مصادیق کالهبرداری و سوءاستفادههای این
چنینی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دادســتــان تهران ضمن انتقادازکسانی که بازپرس
دادسرایفرهنگو رسانه را بهدلیل مسدودسازیتلگرام
مورد هجمه قرار دادهاند،گفت :این افراد علیه بازپرس،
شکایتکیفریکردندکهاینشکایتمنتهیبهصدورقرار
منع تعقیب شد.به گزارش ایسنا،عباس جعفری دولت
آبادی درپاسخ به انتقادهای اخیر از مسدودسازی تلگرام
گفت:مامدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی
نیستیم ،بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب
جرم درفضای واقعی بازخورد قضایی دارد و توقیف
یا ضبط میشود ،فعالیت مجرمانه درفضای مجازی
نیز باید با چنین رویکردی متوقف شود و در خصوص
ظرفیت مجرمانه تلگرام همین بس که عوامل بسیاری
از کانالهای تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و

اخالقی شده است ،کشف نمیشوند.وی در پاسخ به این
انتقادکهگفتهشدهاست«بازپرسبامسدودسازیتلگرام
به جای  40میلیون ایرانی تصمیم گرفته است» گفت:
جالباستکهحتیعلیهبازپرسشکایتکیفریکردند.
هرچنداین شکایت منتهی به صدورقرار منع تعقیب شد،
اما در بالوجه بودن چنین شکایاتی بایدگفت ،این که
تمامی متهمان وبه عنوان مثال دالالن ارزی با اتخاذ هر
اقدام قضایی،علیه قاضی پرونده اعالم شکایت کنند،
فاقدمبنایقانونیاست.جعفریدولتآبادیدرخصوص
تاثیرات فیلترینگ تلگرام اظهار کرد :گزارشهاحاکی
است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی برغیرموثر
بودن فیلترینگ،میزان پهنای باند تلگرام و تعداد کاربران
آن کاهش یافته است.

خیز نقشه خوان های بومی برای جایگزینی با Google Maps

زهرا حاجیان  -با توجه به الزامی شدن پرداخت هزینه
برای استفاده از سامانه نقشه گوگل و همچنین تحریم
های گاه وبی گاهی که در زمینه استفاده از سرویس
های خارجی برای کاربران ایرانی اعمال می شود ،هم
اکنون برخی شرکت های داخلی برای طراحی و عرضه
نرم افزارهای کاربردی در زمینه مسیر یابی خیز برداشته
اند تا بتوانند نیازکاربران داخلی را برطرف کنند .به
گفته عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران ،
هم اکنون دو نرم افزار نقشه خوان ایرانی توسط شرکت
های داخلی طراحی شده اند که از حیث فنی ورفع نیاز
کاربران می توانند جایگزین مناسبی برای گوگل مپس
و دیگر سرویس های خارجی مشابه باشند.مدتی قبل،
برخی پایگاه های اطالع رسانی اعالم کردند که طبق
اعالم قبلی گوگل ،دسترسی به خدمت نقشه جویشگر
گوگل (گوگل مپس) از امروز با پرداخت هزینه و یک کلید
«آی.پی.آی» معتبر ممکن خواهد بود و توسعه دهندگان
برای دسترسی به خدمت گوگل مپس باید یک حساب
کاربری پرداخت ( )billing accountداشته باشند.
خسرو سلجوقی درگفت و گو با خراسان خاطرنشان
کرد :اعمال این محدودسازی از سوی شرکت گوگل که
گاه وبی گاه تکرار می شود ،می تواند به کسب وکار های
داخلی که متکی به سرویس های مسیر یابی هستند،
ضرروزیان قابل توجهی وارد کند .اکنون چند شرکت
ایرانی در زمینه ارائــه نقشه روی جویشگرها فعالیت
دارند و سامانه هایی را طراحی کرده اند که از جمله آن
ها می توان به سامانه «نما.آی آر ( »)namaa.irو سامانه
 map.irاشاره کرد .این سامانه ها نتیجه بیش از پنج
سال تالش محققان ایرانی است وتوسط بخش خصوصی
طراحی شــده و کسب و کارهای ایرانی می توانند با
استفاده از آن ها خألهای ایجاد شده را برطرف کنند.
این نرم افزارها عالوه بر مسیریابی ،اطالعات سرویس

های حمل ونقل و محل کسب وکار های ایرانی را ارائه
می دهند .عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات
ایران با اشاره به مزیت استفاده کاربران از سرویس های
داخلی می گوید :اولین مزیتی که استفاده از سرویس
هــای داخلی بــرای کــاربــران به همراه دارد کاهش
هزینه فردی وملی است  .وقتی کاربر از سرویسی
مانند گوگل مپس استفاده می کند ،به ناچار
باید هزینه ای را خودش بپردازد ویک هزینه
را هم دولت باید پرداخت کند اما سرویس
های بومی از این نظر مقرون به صرفه اند.به
عالوه تامین امنیت یکی دیگر
از مــواردی است که
بــه هیچ عنوان
نــمــی تـــوان از
آن غافل شد و
آن را نادیده گرفت.
این روزها درموارد متعددی
شاهد هستیم که شرکت های بزرگ
دنیا به اشکال مختلف ازکاربران خودجاسوسی می
کنند بنابراین استفاده از نرم افزار های امن می تواند
یکی دیگر از مزیت های استفاده از سرویس های بومی
باشد.از سوی دیگردر شرایطی که سرویس های خارجی
همواره ما را تحریم می کنندو این محدود سازی ها به
نوعی دغدغه برای کسب و کار ها وکاربران ما تبدیل
می شود ،باز هم استفاده از سرویس های بومی ضرورت
پیدا می کند  .مجری پــروژه «نما.آی آر ()namaa.ir
نیز به خراسان درباره ویژگی های این سامانه می گوید
:ما از حدود پنج سال پیش درحال طراحی نقشه بومی
هستیم وشاید بتوان گفت ،این اولین پروژه آی تی ایران
است که محصول خارجی اش را رد می کند .البته ضعف
هایی در حــوزه اپلیکیشن وجــودداردامــاایــن ضعف ها

به دلیل خام بودن پروژه است که به مرور زمان تا پایان
سال برطرف می شود.اما سه سرویس اصلی ارائه شده
در این نرم افزار شامل داده نقشه ،جست وجو در نقشه
وتولید نشانی ومسیر یابی وترافیک ،به مراتب ازگوگل
قوی تراست .چراکه استانداردهای جست وجو
روی نقشه در آن ها کامال رعایت شده است
 .به عنوان مثال درجست وجوی معابر
ومکان ها ،گوگل تنها سه یا حداکثر پنج
پیشنهادرا ،آن هم به سلیقه خودش به
کاربرنشان می دهــدو ایــن هــامــواردی
اســت کــه کــاربــران
قــبــا روی
آن تمرکز
بیشتر ی
داشـــــتـــــه
انـــــــــــــــدودر
هیستوری گوگل
ذخــیــره شــده اســت  .این
ب ــرای جست وج ــوی روی نقشه
 ،یک ضعف اســت ولــی ما ایــن مشکل را
برطرف کرده ایم وبه محض تایپ یک کلمه ،کلیه دیتاهای
مربوط در اختیار قرار می گیرد .مزیت دیگر ،سرویس
تولید نشانی است که گوگل این سرویس را ندارد به این
مفهوم که گوگل معموال نام شهر را به نام معبر متصل می
کند ،درحالی که ما در ایران این طورآدرس نمی دهیم و
تولید نشانی سرویس "نما"دقیقاباتوجه به درک ایرانی
هاو فارسی زبانان از آدرس است.در حوزه داده نیزمزیت
قابل توجهی ایجاد شده و آن این است که دیتای کاملی
در همه شهر ها ارائه می شود .حتی در پنج کالن شهر
بزرگ کشور درحد پالک منزل راهم برداشت کرده ایم
و گشت های پستی وبسیاری از داده های دیگر هم به

صورت برداشت میدانی تهیه شده است .وی با بیان این
که استفاده از نقشه خوان های بومی به دالیل مختلف
حائز اهمیت اســت می افــزایــد :نقشه یک  appساده
نیست بلکه یک زیرساخت است که همه بخش ها اعم
از دولت  ،کسب وکار هاومردم از آن استفاده می کنند،
بنابراین هرگونه وابستگی به یک سرویس از این نوع،
می تواند به زیرساخت های ما لطمه وارد کند .از طرف
دیگر نقشه هایی مانند ویز وگوگل که در کشور ما فعالیت
می کنند ،معموال سرویس های ناقصی را ارائه می دهند
و سرویس های آن ها تعاملی بایوزرنیست .به طور مثال
گوگل وویز هردو در کشور های مختلف به غیر از ایران ،به
صورت  location based advertisingیا آگهی های
مکان محور ،با صاحبان کسب وکار درتعامل هستندو
این باعث زنده بودن نقشه آن ها می شود اما درایــران
نمی توانند این کار را انجام دهند  .ضمن آن که یوزرها
در آمریکا می توانند کسب وکارخود راروی نقشه ثبت
وآن را مدیریت کنند اما در این جا این امکان وجود ندارد.
بنابراین امکانات مختلف نقشه به صورت کامل از سوی
آن ها ارائه نمی شود .مثال تولید نشانی در ایران ،چین
یا آمریکا متفاوت است وشرکت گوکل بایدبا حضور در
کشورهای مختلف آن رابه صورت اختصاصی طراحی
کندولی در ایران چنین امکانی را ندارد .این ها مواردی
است که استفاده از نقشه خوان بومی را در کشور الزامی
می کند .به گفته وی هزینه استفاده از نقشه خوان بومی
برای یوزرها کامال رایگان و برای کسب وکار ها حدود
یک دهم هزینه گوگل است  .همچنین پیش بینی می
شود با رونمایی وبهره برداری از این نقشه خوان که به
زودی انجام خواهد شد ،طی یک بازه یک ساله ،این
اپلیکیشن در استان هایی غیر ازتهران بیش از نیمی
ازسهم بازار را در اختیار بگیرد اما در تهران این پیش
بینی برای یک بازه سه ساله انجام شده است .

تازه های فناوری
اختراع فناوری بهبود چهره در پخش زنده ویدئویی
مهر  -فیس بــوک کــه در ســال هــای اخــیــر دامنه
فعالیت های خود را گسترش داده و دیگر تنها به
عنوان یک شبکه اجتماعی فعالیت نمی کند،
حق اختراعی جالب و منحصر به فرد را به
ثبت رسانده اســت .حق اختراع جدید
باعث می شود تا در زمان پخش فایل های
ویدئویی زنده بتوان اصالحاتی به منظور
زیباسازی و شفاف سازی چهره افرادی که
در تصویر حضور دارند ،اعمال کرد .به عنوان
مثال از این طریق می توان صورت و پوست کاربران

را صاف تر کرد تا پستی و بلندی های آن دیده نشود
و چهره ای دلنشین تر و زیباتر از فرد در حین پخش
زنده مشاهده شود .اختراع دیگری که فیس
بوک در ارتباط با ویدئوهای پخش زنده
به ثبت رسانده ،امکان افزودن نظرات و
پیشنهادها در قالب متن مکتوب به تصویر
است .بنابراین در زمان پخش یک برنامه
زنده ویدئویی بینندگان می توانند با ارسال
متون مکتوب خود در آن مشارکت و دیدگاه
هایشان را مطرح کنند.

تعلیق  ۷۰میلیونی اکانتهای توئیتر
توئیتر برای جلوگیری از نشر و پخش اخبار کذب در پلتفرم
خود،فعالیتبیشاز ۷۰میلیونحسابکاربریرابهتعلیق
درآورد.توئیترودیگرپلتفرمهایاجتماعیمانندفیسبوک
سنگین قانونگذاران ایاالت متحده آمریکا
تحت نظارت
ِ
و بنیادهای بینالمللی هستند تا از انتشار اخبار کذب
جلوگیریکنند.اینشرکتهابرایدستیابیبهاینمهم،
تاکنوندستبهدامنراههایمختلفیشدهاندکهازجمله
آنها میتوان به حذف حسابهای کاربری ،بهروزرسانی
ِ
نظارت فعال بر محتوا اشاره کرد.حال توئیتر به
سیستم و
عنوانیکیازبازیگرانبزرگدرحوز هشبکههایاجتماعی

تعلیقبیشاز ۷۰میلیونحساب
درماههایمهوژوئن،برای
ِ
کاربری فعال اقــدام کرده است ،با وجود این  ،روند فوق
همچنان ادامه دارد و این شرکت کماکان در حال حذف و
پلتفرمخوداست.مایکلپکتر،
تعلیقاکانتهایمشکوکاز
ِ
تحلیل گر مؤسس ه ِودباش در این باره میگوید :باور این که
داشتن ۳۳۶میلیونکاربرفعالماهانه،اقدام
توئیترباوجود
ِ
بهحذف ۷۰میلیونازآنهاکرده،دشواراست.
براساس گمانهزنیها ،بهنظر میرسد که تعداد کاربران
فعال ماهان ه توئیتر در سهماه ه دوم سال جاری میالدی ،با
ِ
رشد  0.3درصدی همراه بوده و کاربران این پلتفرم را به

امید برای حیات در مریخ زنده شد
ایسنا  -محققان باکتریهایی روی مریخ پیدا کردند که
نسبت به مواد شیمیایی درخشان مقاوم هستند .این
اکتشاف بشر را یک قدم به پیدا کــردن حیات
در مریخ نزدیکتر کــرده اســت .محققان
معتقدند که روی سطح مریخ،یک گونه
باکتری وجــود دارد کــه در دمــاهــای باال
مقاوم است .همچنین این باکتری در برابر
ترکیب شیمیایی "پرکلرات" نیز مقاوم است
که در خاک مریخ به فراوانی یافت میشود .این
باکتریکهدرخاکمنجمدقطبشمالنیزیافتمیشود،
تعداد  337.06میلیون نفر رسانده است .پکتر در گفت
وگو با رویترز گفته است :حدس میزنم بخش عمدهای
از اکانتهای تعلیقشده ،غیرفعال بودهاند .این موضوع
احتماالتأثیراندکیرویتوئیترخواهدگذاشت.
پکتر اعتقاد دارد اگر این اتفاق برای حسابهای فعال
رخ داده بود ،باید تاکنون شاهد فریادهای این افــراد در
شبکههای اجتماعی بــودیــم .با وجــود ایــن  ،منبعی که
واشنگتنپستازقولاواینخبررانقلکردهاستازکاهش
کاربران ماهان ه توئیتر در گزارش سهماه ه دوم
شدید تعداد
ِ
امسال خبر داده اســت .ماه
گذشته ،توئیتر در مطلبی
که توسط تیم وبــاگ این
شرکت نوشته شده بود ،اعالم

قادر است در "پلوتو" و قمرهای "زحــل" و "مشتری" نیز
زندگی کند .محققان دانشگاه فنی "برلین" ،دانشگاه
"تافتس"" ،کالج سلطنتی لندن" و دانشگاه
ایالتی"واشنگتن"حالتارتجاعییکباکتری
ساکن در زمین موسوم به "کریوفیلوس" را
آزمایش کردند .محققان این باکتری را در
معرض "سدیم""،منیزیم""،کلسیم کلرید" و
"پرکلرات"قراردادند.هدفازایناقدامآنها
این بود که دریابند کدام ماده شیمیایی و درچه
سطحیممکناستاینباکتریراازبینببرد.
کرد :بهلطف فناوری و بهبودهای پردازشی در طول سال
گذشته،اکنون ۲۱۴درصدبیشترازسالگذشتهبهحذف
حسابهایی می پردازیم که قوانین هرزنامه ما را نقض
میکنند.

...

کوتاهازجهانعلم
فکرکردنبهموضوعاتاسترسزاحافظهرااز
بینمیبرد
فارس  -محققان دریافتند که حتی فکر کردن به موضوعات
استرسزاباتاثیربرمغزحافظهراازبینمیبرد.طبقمطالعات
جدید ،شروع صبحی با استرس ممکن است در طول روز به
ذهن شما آسیب برساند .براساس گزارش «ساینس آلرت»،
محققان دریافتند زمانی که شرکتکنندگان با استرس
اتفاقاتپیشرویشانازخواببیدارمیشدندسطححافظه
فعال (حافظهای که به افراد در یادگیری و حفظ اطالعات
کمک میکند) آن ها در اواخر روز پایینتر بود .پیشبینی
رویدادهایی که منجر به ایجاد استرس میشود صرفنظر
از رخ دادن آن ها ،تاثیر بزرگی روی حافظه فعال افراد
میگذارد .انسانها میتوانند درباره اتفاقات پیش رو فکر
و آن ها را پیشبینی کنند که این ویژگی میتواند به ما برای
آمادگی یا حتی پیشگیری از وقوع این حوادث کمک کند.
البته مطالعات جدید نشان میدهد که این توانایی میتواند
برایعملکردروزانهحافظهفعالمضرباشد.

اپلیکیشنسالمتی،اطالعاتسربازانراهک
میکند
مهر  -کارشناسان امنیتی هشدار داده اند یک اپلیکیشن
کنترل سالمتی فنالندی نقشه دیجیتال مربوط به مکان
ورزش ســربــازان و کــارمــنــدان ســازمــان هــای اطالعاتی
انگلیس ،روسیه و فرانسه را فــاش می کند .یک نقشه
دیجیتال کــه مسیرهای دویـــدن میلیون هــا کــاربــر یک
اپلیکیشن کنترل سالمتی را افشا می کرد ،از دسترسی
آنالین خارج شده است .کارشناسان نگران آن بودند که
این نقشه نام و آدرس کارمندان سازمان های اطالعاتی
و سربازان در سراسر جهان را فاش کند ،Polar .شرکت
فنالندی کنترل سالمت با دفاتری در انگلیس و آمریکا،
اعــام کــرده ،اپلیکیشن ردیــاب سالمت خود را خاموش
کرده است .زیرا کارشناسان هشدار داده اند از طریق این
اپلیکیشن می توان کارمندان در اماکن حساس دولتی را
از  ٢٠١٤تاکنون ردیابی کرد .تحقیقات یک وب سایت
خبری هلندی( )De Correspondent and Bellingca
نشان داد  ٦٤٠٠کاربر در اماکن مختلف از جمله مقر
سازمانجاسوسیانگلیس ،MI6کاخسفیدآمریکا وزندان
گوانتانامودرکوبا ازایناپلیکیشناستفادهمیکنند.

ایرباسکاوشگرمریخطراحیمیکند
مهر  -سازمان فضایی اروپا قراردادی 5.2میلیون دالری با
ایرباس امضا کرده است تا یک کاوشگر با قابلیت جمع آوری
نمونه های خاک مریخ را طراحی کند .در ماه آوریل ناسا و
سازمانفضاییاروپابرایبررسیامکانارسالنمونهازخاک
مریخبهزمینبایکدیگرتوافقکردند.اکنونسازمانفضایی
اروپا قراردادی  5.2میلیون دالری با ایرباس امضا کرده تا
طرح اولیه یک کاوشگر با قابلیت جمع آوری نمونه از سطح
مریخ را ارائه کند .این سازمان فضایی گروهی از مهندسان
ایرباس در استیونیج انگلیس را برای این ماموریت انتخاب
کرده است زیرا آن ها مشغول ساخت کاوشگر ExoMars
هستند.کاوشگرمذکورقراراستدر ٢٠٢١میالدیبهمریخ
ارسال شود .به هرحال ماموریت کاوشگر جدید برخالف
 ExoMarsو تمام ابزارهای علمی اش ،یافتن و جمع آوری
محفظه های حاوی نمونه از خاک مریخ است که کاوشگر
 Mars2020ناساآمادهمیکند .امااینبدانمعنانیستکه
طراحیچنینوسیلهایکارآسانیاست.

مقابله با مرگ ناگهانی حیوانات گرما زده با
اختراعی جدید
مهر -گرمایشدیدهواعالوهبرانسانهاحیواناتراهمآزار
میدهدوحتیممکناستبهمرگناگهانیآنهامنجرشود،
ولییکاختراعتازهبرایحلاینمشکلمفیداست.باتوجه
به این که حیوانات قادر به تکلم نیستند و نمی توانند انسان
ها را در جریان شرایط دشوار خود قرار دهند ،ممکن است
بر اثر شدت گرما به مشکالتی مانند سکته قلبی دچار شوند
و به سرعت جانشان را از دست بدهند .همین مسئله باعث
شدهاستتایکمهندسآمریکاییابزارخاصیبهنامDawg
 Tagبرای کنترل آنی میزان دمای بدن حیوانات ابداع کند.
 Dawg Tagکه فعال تنها نمونه ای اولیه از آن ساخته شده،
مجهز به حسگرهای متنوعی است که می توانند دمای بدن
حیوانات را در موقعیت های مکانی مختلف اندازه بگیرند.
یکریزپردازندههمدرایندستگاهنصبشدهکهبااستفادهاز
الگوریتمیخاصوبابهرهگیریازدادههایحسگرها،دمای
نهاییبدنحیواناترابرآوردمیکند.

تشخیصبههنگامبیماریهایدریچهقلب
پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر روشی برای طبقه بندی
بیماریهای دریچه قلب ارائه کردند که قادر به مکانیابی
دریچهها و تحلیل خودکار صدای قلب و بیماریهاست.
به گــزارش مهر ،عذرا سعیدی مجری طرح گفت :در این
تحقیق با به کارگیری ایده ضبط چند کاناله صدای قلب،
اطالعات مکانی  -زمانی دریچههای قلب استخراج و با
بهرهگیری از این اطالعات ،روشی جدید برای قطعهبندی و
طبقهبندی سوفلهای قلب پیشنهاد شد.این محقق تاکید
کرد :میتوان انتظار داشت که اجرای این طرح جایگزین
بخشیازتواناییهایتشخیصیشودکهتنهاتوسطدستگاه
اکوکاردیوگرافیوتوسطمتخصصقابلانجاماست.

تالشمحققانایرانیبرایردیابیسلولهای
سرطانیبانانوذرات
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی تبریز ،آنتیبادیهای مونوکلونال تک زنجیرهای
( )SCFVجدیدی را بــرای درمــان سرطان پستان عرضه
کردند.بهگزارشایسنا،اینمحققاندرفازتوسعهایدرصدد
هستندتابااتصالنانوذراتمغناطیسیبهاینآنتیبادیهای
منوکلونال تک زنجیرهای ،از آن ها برای تشخیص تومورها و
ردیابیسلولهایسرطانیاستفادهکنند.
CMYK

