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ن خیانت ها در
ایرنا  -معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این که باید از تعطیلی کسب و کارها جلوگیری کرد ،افزود :یکی از بزرگ تری 
کشور پایینآوردنکرکرهکسبوکارهایجدیدوایجادمشکلسرراهآنهاست.وی بابیاناینکهباگسترشدودکشهایصنعتینمیتوانیمبه
توسعهبرسیم،تصریحکرد:درآمدحاصلازتولید 60کیلوگرمیککارخانهبیوتکباتولیدیکسالکارخانهسیمانبرابریمیکند.

معاون رئیس جمهوری:
تعطیلی کسب و کارهای نوین  ،خیانت به کشور است

...

اخبارداخلی
حضور  13دانشگاه ایران در جمع
برترینهای دنیا
ایسنا -رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (،)ISC
از حضور  13دانشگاه ایــران در جمع  1000دانشگاه
برتر دنیا در رتبهبندی شانگهای  2018خبر داد و گفت:
بر اساس این رتبهبندی ،دانشگاه تهران با کسب رتبه در
بازه  ۳۰۱-۴۰۰در جمع  ۴۰۰دانشگاه برتر دنیا قرار
گرفت و صنعتی امیرکبیر جایگاهی در بازه ۴۰۱-۵۰۰
در دنیا به دست آورد.دهقانی ،رتبهبندی شانگهای را
یکی از معتبرترین رتبهبند یهای جهانی دانست که
نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای منتشر میشود .وی
افزود :در رتبهبندی سال  ،2018دانشگاههای هاروارد،
استنفورد و کمبریج به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به
خود اختصاص دادند.به گفته وی ؛ در رتبهبندی جهانی
شانگهای سال  ،2018ایران با  13دانشگاه و ترکیه با 14
دانشگاه در این رتبهبندی حضور دارند .دهقانی افزود :در
رتبهبندی سال  2018دانشگاه تهران مشابه رتبهبندی
سال  2017توانست با کسب رتبه در بازه  ۳۰۱-۴۰۰در
جمع  ۴۰۰دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد .دانشگاه صنعتی
امیرکبیر نیز توانست در سومین حضور خود در رتبهبندی
شانگهای ،جایگاهی در بازه  ۴۰۱-۵۰۰در سال 2018
را کسب کند.همچنین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه
علوم پزشکی تهران در بــازه  ،۵۰۱-۶۰۰دانشگاه علم
و صنعت در اولین حضور در رتبهبندی شانگهای در بازه
 ، 601 -700دانشگاه تربیت مــدرس در بــازه -۷۰۰
 ۶۰۱و دانشگاههای صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه
صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در بازه  ،۷۰۱-۸۰۰دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه
شیراز ،دانشگاه تبریز در بازه  801-900و دانشگاه علوم
پزشکی ایران در بازه  901-1000قرار دارند.

کسب دانش فنی اصالح عملکرد سیستم
مغزی و مقابله با استرس
حاجیان-محققانایرانیموفقشدندازطریقرویکردجامع
نوروسایکوتراپی به دانش فنی اصالح و ارتقای عملکرد
سیستممغزیوعصبی دستپیداکنند.جزئیاتاینتکنیک
که توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی ارائه شده است
روز گذشته طی نشستی خبری تشریح شد .دکتر مسعود
نصرتآبادی از محققان این شرکت دانش بنیان با بیان این
کهاختالالتروانیدرایراندرمیانحدود 25درصدازمردم
شایع است،افزود :شایعترین اختالالت روانی افسردگی،
استرسوپرخاشگریاستکهدرزناندوبرابربیشترازمردان
است و با توجه به تأکید بر اهمیت نقش سالمت روان به طور
خاص،وضعیتاسترسبرموضوعسالمتاجتماعیونقش
مستقیمآنبرسیستمعصبیرویکردینوینرادرفعالیتهای
بالینی ارائه دادهایم.وی افزود :از طریق این فناوری پس از
شناساییوضعیتفردمیتوانیمخودتنظیمیراانجامدهیم
یعنی درمان بدون مصرف دارو صورت میگیرد که یک دوره
درمان تقریب ًا دو ماهه الزم است و در این دو ماه فعالیت بدن
در حافظه ،توجه ،درد ،اضطراب ،خلق و عملکرد اجرایی
مشخص و بررسی میشود و فرد خودش بدون مصرف دارو
میتواندبهکنترلاسترسخودکمککند.ویتصریحکرد:
ازطریقرویکردجامعنوروسایکوتراپیارزیابیهاییکپارچه
شامل چهار بعد اصلی سالمت روان و کنترل استرس،
عملکردهای شناختی ،بیومارکرهای مغز و ویژگیهای
شخصیت صورت میگیرد که این فناوری روی 11هزار نفر
آزمایش شد.وی اظهار کرد :دو نگاه اصلی درمان و ارتقاء در
اینجریانوجودداردبهطوریکهازطریقدوسنسورسنجش
مغز و سیگنال ضربان قلب مشخص میشود .به طوری که
اینفناوریبهمانشانمیدهدحجمخونیکهقلبدرهربار
پمپاژ میکند در شرایط استرس ،آرامش و استراحت به چه
صورتاست.

توزیع گوشی موبایل در انتظار حکم مقام
قضایی
مهر -معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ورود مقام
قضایی به مسئله واردات گوشی موبایل در جهت حل
مشکالت به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ
ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.حمیدرضا دهقانی نیا
درگفت وگو با مهر ،دربــاره آخرین وضعیت بــازار گوشی
تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع  ۶۰۰هزار
گوشی به این بازار ،اظهار کرد :هم اکنون مرجع قضایی به
مسئله واردات گوشی موبایل ورود کرده و تمام کاالهایی
که از گمرک ترخیص شده است و نیز کاالهایی که توسط
تعزیرات توقیف شده بود ،در انتظار حکم قضایی برای ورود
به بازارهستندو تا زمانی که حکم قضایی داده نشود۶۰۰ ،
هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه
توزیع در بازار نخواهد داشت.

دبير شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد:

 ۵۰درصد استفاده از پیام رسانها باید از طریق شبکه های داخلی باشد

دانش وفناوری  -رئیس مرکز ملی فضای
مــجــازی گفت :بــر اســاس تصمیم شــورای
عالی فضای مجازی؛  ۵۰درصد استفاده از
پیام رسانها باید از طریق شبکه های داخلی
باشد.به گــزارش فــارس ،ابوالحسن فیروز
آبــادی در سومین همایش مقابله با جرایم
مالی در فضای مجازی ،اظهار کرد :در این
مقطع زمانی نمی توانیم جهل کنیم و باید
کاری کنیم که مردم از نعمت های فضای
مجازی استفاده کنند.
زمانیکهمدیرتلگرامباگستاخیمطرحکردکه
میخواهیمتلگرامرابهگونهایطراحیکنیم
که فیلترشکن ها بر آن ها اثرگذار نباشد و می
خواهیمدرنظاماقتصادیکشورایرانپولوارد
کنیم،تصمیمگرفتیمکهاینپیامرسانبایددر
کشور فیلتر شودو در مقابل به سمت تقویت
شبکه های داخلی برویم  .اکنون نیز براساس
سیاستگذاریجدیدتصمیمگرفتهشدهاست
که باید  ۵۰درصد استفاده از پیام رسانها از
طریقشبکههایداخلیباشد.
فیروزآبادی اظهار کرد :از مهم ترین فناوری
هایی که بیشترین تغییرات را در سالهای
اخیر ایجاد کرده ،فناوری ارتباطات است.
حریم خصوصی امروز یک تعریف دارد و 20
سال پیش هم تعاریف دیگری داشته است و
ما باید برای صیانت از این حریم منطبق با
تعاریف روز چاره اندیشی کنیم .وی با اشاره
به راه اندازی سامانه (کاشف) برای مقابله
با جرایم مالی گفت  :باید از گناه به شدت
جلوگیری کنیم ومتاسفانه قمار در فضای
مجازی افزایش پیدا کرده که سامانههایی
مانند کاشف می تواند از جرایم جلوگیری
کند.وی با بیان این که ایجاد شبکه ملی
اطالعات از مطالبات مهمی اســت که در
دســت پیگیری اســت ،اف ــزود :باید تمامی
زیرساخت های این شبکه هم داخلی باشد.

▪ارادهقویبرایساماندهیفضایمجازی
وجود ندارد

حــج ـتاالســام والمسلمین محمدجعفر
منتظری دادستان کل کشورنیز در سومین
همایشمقابلهباجرایممالیدرفضایمجازی
گفت :امروز استفاده از فضای مجازی و بهره
گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی
از مسائل بسیار مهم بــوده و الزم است خود
را به روزرسانی و از متخصصان امر استفاده
کنیم.مامقداریدراینزمینهعقبهستیم.در
حالی که این موضوع مورد اهتمام مقام معظم
رهبری است.دادستان کل کشور با اشاره
به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی و تالش
هایی که در این مرکز بــرای مدیریت فضای
مجازی انجام شده است ،تصریح کرد  :اما آیا
ماازظرفیتمرکزملیفضایمجازی آنگونه
که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی
استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم .می
دانم دکتر فیروزآبادی تالش زیادی می کنند
ولیبخشاندکیازکاردستایشاناست.آن
جا که باید اراده قوی برای سامان دهی فضای
مجازیباشد،نیست.
▪واکنش دادستان کشور به نامه برخی
وزیرانبرایرفعفیلترشبکهها

حجتاالسالم منتظری خاطر نشان کرد :
اینبالییراکهتلگرامواینستاگرامبرایمردم
فراهم کرده ببینید .ما یک کشور عقب افتاده
ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا
از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند.
جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و
مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد
ولی آن گونه که باید جزم ندارند .وی با اشاره
به نامه برخی وزیــران برای رفع فیلتر برخی
شبکهها افزود :وقتی بعضی از این شبکه ها را
درکارگروهمصادیقمجرمانهمیبندیموفیلتر

میکنیم میبینیم بعضی از آقایان صدایشان
بلندمیشودوششوزیربهمننامهمینویسند
و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر
کنیم که من نرفتم زیــرا می بینم در ایــن جا
شریکجرمخواهمشد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبرداد:

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ورود مقام قضایی
به مسئله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکالت
به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف
واردکنندگان خبر داد.حمیدرضا دهقانی نیا درگفت و
گو با مهر ،درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و
وعده های داده شده برای توزیع  ۶۰۰هزار گوشی به این
بازار ،اظهار کرد :هم اکنون مرجع قضایی به مسئله واردات
گوشی موبایل ورود کــرده است و تمامی کاالهایی که از
گمرکترخیصشدهونیزکاالهاییکهتوسطتعزیراتتوقیف
شدهبود،درانتظارحکمقضاییبرایورودبهبازارهستندوتا
زمانی که حکم قضایی داده نشود ۶۰۰ ،هزار گوشی که به
تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد
داشت،ویادامهداد:مرجعقضاییبهموضوعگوشیهایی
کهتوسطتعزیراتتوقیفشدهونیزگوشیهاییکهباقیمت
باالتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده
اســت.وی با بیان این که پرونده سامان دهی بازار گوشی
موبایل در جریان است ،افزود :تصمیم گیری درباره بازار
گوشیموبایلپسازبررسیمقامقضاییاعالممیشودودر
شرایطفعلی،اینبحثدراختیارکمیتهرجیستریوراهبری
گوشیموبایلنیست.دهقانینیااضافهکرد:کاالهایوارد
شدهبهکشوردراختیارمقامقضاییاستوتازمانیکهتکلیف
کلپروندهگوشیهایموبایلومتخلفاناینحوزهمشخص
نشودنمیتواندربارهزمانرجیستریکاالهاییکهدرانبار
ماندهاست،تصمیمگیریکرد.بهدنبالافزایشنرخارز،بازار

دسترسیبهگوشیرویرایانهشخصیبا
برنامهجدیدویندوز۱۰
بخواهید به مبارزه با سالح های میکروبی وارد
عرصهشویدباتیروتفنگوچاقونمیشودمبارزه
کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت
و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و
بگیر و ببند نمیتوانیم بر این مشکل فایق آییم
و باید متناسب با این حمالت برخورد کنیم.
دادستانکلکشورباتاکیدبراینکه نبایداجازه
بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه
شود گفت:کالهبرداری هایی که در فضای
مجازیصورتمیگیردخیلیزیاداست.مردم
برای رفتن به کربال پول به سایت میریزند ولی
متاسفانهبعدکالهبرداریمیشود.
▪شناسایی  ۱۲۰۰مــورد شرط بندی در
فضایمجازی

عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل

کشوردرامورفضایمجازینیزدراینهمایش
از شناسایی  ۱۲۰۰مــورد شــرط بندی در
فضای مجازی خبر داد و افزود  :قمار و شرط
بندی و همچنین کالهبرداری رایانه ای در
فضای مجازی رشد داشته است و معتقدیم
یکی از راه های مقابله با آن راه اندازی شبکه
ملی اطالعات است  .وی ادامه داد  :به طور
کلی چندین جرم مالی در فضای مجازی در
حال بروز است وهمه در سراسر کشور تکلیف
داریمکهبااینجرایمودیگرجرایممقابلهکنیم.
وی ادامه داد :در این فضای مجازی رباخواری
به عنوان بدترین بالی یک جامعه در جریان
است و این قمار بــازی و کالهبرداری هایی
که در فضای مجازی رخ می دهــد زندگی
مردم را تحت تاثیر قرار داده است که باید برای
پیشگیریازاینجرایمچارهاندیشیشود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

توزیع گوشی موبایل
در انتظار حکم مقام قضایی

محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به  ۴۷درصد
خدمات گوگل
گوشیموبایلدچاربیثباتیشدوشرکتهاییکهارزدولتی
دریافتکردندهمزمانقیمتکاالهایخودراباافزایشنرخ
ارز ،افزایش دادند.هم اکنون عالوه بر افزایش چندبرابری
قیمتگوشی،بازاربانبودکاالنیزمواجهاستوفروشندگان
اذعانمیکنندکهکاالییبرایفروشندارند.
این درحالی است که مطابق با وعده مسئوالن دولتی از دو
هفته پیش قرار بود ۱۱۰هزار گوشی که پیش از این توسط
تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود .در همین حال
کمیته رجیستری از ثبت سفارش  ۶۰۰هــزار گوشی در
گمرک خبر داده بود.مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد
مبارزهباقاچاقکاال،ازتعدادیکمیلیونو ۲۷۰هزارگوشی
تلفن همراه که امسال وارد کشور شد  ۵۰۰هزار گوشی با
دالرچهارهزارو ۲۰۰تومانیبودهوبقیهباارزآزادخریداری
وواردشدند.ازتعداد ۵۰۰هزارگوشیوارداتیبانرخدولتی
نیز تاکنون  ۲۰۳هزار عدد از آن ها روشن شده و بقیه هنوز
به فروش نرسیده اما  IMEIآن ها در سیستم به ثبت رسیده
است.در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز
از  ۴۰شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون  ۲۹پرونده
به ارزش  ۵۳میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی
تنظیمشدهوسهشرکتموردعدماحرازتخلفقرارگرفتند.
همچنینیکشرکتارزدریافتنکردوشرکتیدیگرهمهنوز
محصوالتشراترخیصنکردهاست.چهارشرکتهمپساز
بررسیهایبهعملآمدهبهمبلغیکمیلیاردو ۲۰۰میلیون
تومانجریمهشدهاند.

حسابهایکاربریاینستاگرامهکشدند
مهر-طیروزهایاخیرصدهاحسابکاربریاینستاگرامبا
وجودفعالبودناحرازهویتدومرحلهایهکشدهاند.این
درحالی است که این شبکه اجتماعی اعالم کرده مشغول
بررسیمشکلاست.اینستاگرامدریکپستوبالگیاعالم
کرده است از این که برخی کاربران نمی توانند به حساب
های کاربری خود دسترسی یابند مطلع است و مشکالت
مربوط به آن را بررسی می کند.این پست وبالگی یک روز
پس از آن منتشر شده است که وب سایت ماشابل گزارش
داد صدها حساب کاربری در روزهای اخیر هک شده است.
البتهاینستاگراماعالمنکردهچهتعدادحسابکاربریتحت
تاثیر این هک قرار گرفته اند اما آخرین بیانیه آن نشان می
دهد عملیات هک گسترده بوده است.همچنین این شبکه
اجتماعی در پستی که سه شنبه عصر منتشر شده بود از
کاربران خواست تنظیمات امنیتی خود را بررسی و فرایند
احرازهویتدومرحلهایرافعالکنند.

▪ تحقق شبکههای مجازی داخلی مطالبه
عمومیشود

منتظری افــزود :از مــردم میخواهم تحقق
شبکههای مجازی داخلی مطالبه عمومی
شود ،زیرا ما ابزار الزم را داریم ولی یک عدهای
مخالف انــد .من از دکتر فیروزآبادی تقاضا
میکنمبهعنوانکسیکهمدعیالعموماست
اقدامات الزم را داشته باشد .مردم ما با همه
من مدیر
سختی ها پای نظام ایستاده اند و به ِ
انتقاددارندولیمنکهنظامنیستم.اینمطالبه
مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه
مسئولیتدارنددرجهتتحققمطالبهمردمو
خواسترهبریتالشکنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد :قرار بود که
تا پایان سال گذشته پیام رسانهای داخلی را
راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد
و امروز که ۲۴مرداد است ،هنوز نشده و گفتند
انشــاءا ...تا نیمه شهریور.وی اضافه کرد :ما
ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از
وکیلونمایندهحرفهایبیربطنزنندوشعار
ندهند.مافقطمطالبهگراینهستیمکهفضای
مجازی از آلودگیها نجات یابد و این اتوبان را
باید از فساد و عناصر مفسد پاک سازی کرد و
این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده
استنبایدبیکنترلباشدواگراینکارمنطقی
انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه
واردمیشود.ویافزود:مامکلفیمدراینزمینه
به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب
با شرایط باشد و با اسلحه و کالشینکف نمی
توانید به مبارزه با سالح بیوشیمی بروید .اگر

...

کوتاهازجهانعلم

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت ۴۷ :درصد
خدمات اصلی گوگل برای کاربران ایرانی مسدود بوده
و امکان استفاده از این خدمات در فعالیتهای علمی،
پژوهشی ،زیرساختی و فناوری وجود ندارد.به گزارش
مرکز ملی فضای مجازی ،امیر خوراکیان اظهار کرد:
 ۴۷درصد خدمات اصلی گوگل برای مردم کشور ما
بسته شده است و ما در فعالیتهای علمی ،پژوهشی و
زیرساختی و فناوری امکان استفاده از این خدمات را
نداریم و تنها مواردی که ما را مصرف کننده بار میآورد،
در دسترس است.
وی با اشاره به شیوع استعمار مدرن در فضای مجازی
گفت :امروزه در فضای مجازی با مسئله استعمار مدرن
مواجه هستیم .به عبارتی دیگر ،تسخیر جوامع با حمله
به جوامع گوناگون و تصرف اندیشهها از طریق حضور
فیزیکی دنبال نمیشود ،بلکه اکنون نر مافزارها و
سیستم عاملها ابزار این اتفاق هستند.
خوراکیان با بیان ایــن که در ســال  ۲۰۰۹نزدیک
به هفت تا هشت سیستم عامل فعال و متعلق به
کشورهای مختلف بود ،ادامه داد :اما در سال ۲۰۱۶
آمارها نشان داد که  84.8درصد سیستمهای عامل
دنیا اندروید و  14.4درصد آی او اس ( )iosاست و
تمام فعالیتهای مجازی کاربران با این دو سیستم
عامل انجام میگیرد.
مــعــاون مرکز ملی فضای مــجــازی بــا تاکید براین

کــه فــضــای مــجــازی تنها در سبک زنــدگــی تغییر
ایجاد نمیکند ،بلکه در نظام معرفتی ما نیز تأثیر
مــیگــذارد ،دربـــاره رابــطــه گسترده مــیــان فضای
مجازی و اقتصاد ،گفت :در ســال  ،۲۰۱۱از پنج
شرکت برتر اقتصاد دنیا تنها یک شرکت در حوزه
فضای مجازی فعال بود ،اما آمارها نشان می دهد
کــه در ســال  ۲۰۱۶هــر پنج شرکت برتر اقتصاد
دنیا شرکتهای فعال در فضای مجازی بودند.
وی با بیان این که پیام رســان های مطرح فعلی که
توسط تعداد محدودی کشور ساخته شــده است،
در دیگر کشورها کــاربــران بیشتری دارن ــد ،ادامــه
داد ۷۸ :درصــــد جــســت و جـــوی مــــردم دنــیــا در
گــوگــل انــجــام م ـیگــیــرد و ایـــن شــرکــت بستری
فراهم کــرد ه اســت تا تمام مــردم دنیا را به سمتی
بکشاند کــه خــودشــان بــر اوضـــاع مدیریت کنند.
مــعــاون مــرکــز مــلــی فــضــای مــجــازی اضــافــه کــرد:
همگراییهایی در فناوری و حوزه فضای مجازی شکل
میگیرد که آینده را متحول کند و فناوری کوانتوم و نانو
شرایطی را به وجود میآورد که با فضای امروز بسیار
متفاوت است .براین اساس اگر میخواهیم نسلی
تربیت کنیم که در آینده جامعه نقشآفرینی دارد ،باید
این تربیت منطبق با سیر تحوالت باشد .در این زمینه
نیازمند آگاهی ،دانش و اشــراف کامل بر تحوالت و
همچنین نیازمند زمینه معرفتی و معنویت هستیم.

ایسنا -مایکروسافت برنامه جدیدی موسوم به «یور فون»
عرضه کرده است که کاربران ویندوز ۱۰با استفاده از آن می
توانند به راحتی به محتوای گوشی خود روی رایانه شخصی
دسترسی داشته باشند.مایکروسافت این برنامه را به طور
آزمایشی در ماه گذشته عرضه کرد و حاال آن را در دسترس
تمامی کاربران ویندوز  ۱۰قرار داده است.افرادی که از
آخرین نسخه به روز شده ویندوز  ۱۰که در آوریل ۲۰۱۸
عرضه شده ،استفاده می کنند ،می توانند این برنامه را روی
رایانههایشخصیخودنصبکنند.برنامه  YourPhoneاز
فروشگاهآنالینمایکروسافتدردسترساست.

اینستاگرامامکاننظرسنجیخصوصیرابه
کاربرانمیدهد
دیجیاتو /از امروز می توانید نظرسنجی های اینستاگرام را
فقطدردایرکتمخاطبانیاگروههامطرحکنید.نظرسنجی
اینستاگرام یکی از ساده ترین ابزارهای دریافت بازخورد
مستقیم از مخاطبان اســت امــا مشکلی که وجــود دارد
مشاهده نتیجه توسط تمامی فالوورهاست .اینستاگرام
حاال راهکار جدیدی برای رفع این مشکل ارائــه کرده که
امکان ارســال نظرسنجی به دایرکت دوستان یا گــروه ها
بدون نیاز به انتشار عمومی آن در استوری را میسر می کند.
این قابلیت که از امروز در دسترس کاربران قرار گرفته در
برخی مــوارد از مدل قبلی بهتر است .برای مثال به کاربر
اجازه می دهد سوال های دو گزینه ای را در گروه های چند
نفره پست و نیاز به نوشتن جمالت طوالنی و تشریحی را
مرتفعکند.

عرضهاولینگوشیهوشمندنسلپنجمدرآمریکا
مهر-دوشرکتتولیدکنندهموبایلباهمکارییکدیگرقصد
دارنداولینگوشیهوشمندسازگارباشبکههایمخابراتی
نسل پنجم را تا نیمه اول سال ۲۰۱۹در آمریکا عرضه کنند.
هیچ یک از دو شرکت ال جی و اسپرینت تا به حال درباره
ویژگی ها و مشخصات گوشی نسل پنجمی که قصد عرضه
آنرادارند،اطالعاتیعرضهنکردهاند.

موبایلموزیباباتری ۲۵روزهعرضهشد
مهر -یکشرکتتولیدکنندهموبایلاعالمکردهاستیکی
ازتلفنهایهمراهقدیمیخودراباقابلیتجدیدوعمرباتری
 ۲۵روزهاحیاوبهبازارعرضهکرد.ایندستگاه«موبایلموزی»
لقب گرفته است.البته این شرکت پنج ماه قبل نسخه ارتقا
یافته این موبایل قبلی را رونمایی کرده بود.این موبایل احیا
شده با شکلی خمیده ،درپوشی دارد که هنگام پاسخ دادن
به تماس باز می شود.موبایل ۸۱۱۰با رنگ جدیدی عرضه
می شود و مجهز به اپلیکیشن هایی مانند فیس بوکMail،
 for Exchangeو Snakeاست.

اپلیکیشنی که حمله قلبی را ردیابی می کند
اپلیکیشنی برای دستگاه های اندروید ساخته شده
است که از کاربر می خواهد سه فعالیت را انجام دهد و
براساس آن تشخیص می دهد فرد دچار حمله قلبی شده
و با اورژانس تماس می گیرد.
به گــزارش مهر ،ابتدا از کاربر می خواهد به دوربین

موبایل لبخند بزند .اگر بخشی از صورت او فلج شده
باشد ،نمی تواند به درستی بخندد و اپلیکیشن این مورد
را در تصویر ردیابی می کند.در مرحله بعد باید جمله ای
ساده را تکرار کند.
این اپلیکیشن با کمک میکروفون موبایل به صدای او

گوش می کند و هرگونه ناهماهنگی در ادای جمالت
را رصد می کند.در آخر نیز از کاربر خواسته می شود
تا هریک از بازوهایش را هنگام نگهداشتن موبایل باال
ببرد.سپس براساس آن تشخیص می دهد فرد دچار
حمله قلبی شده یاخیر.

نقشه برخط بومی از پانزدهم شهریور قابل
دسترس است
ایرنا -نخستین نقشه برخط بومی که به گفته مدیرعامل
شرکت تولیدکننده آن ،با امکاناتی بیش از انواع خارجی و
مستقل از نهادها و سازمان های دولتی طراحی شد ،به طور
آزمایشی در فضای وب بارگذاری شده است و از پانزدهم
شهریور روی سیستم عامل اندروید تلفن همراه ارائه می
شود.کسبوکارهایداخلیمیتوانندازسامانه«نما.آیآر»
()namaa.irبهجایسرویسنقشهگوگلاستفادهکنند.
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