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تعویض رایانه معیوب
در فضا

...

کوتاهازجهانعلم
اینستاگراممضرترینشبکهاجتماعی
برایسالمتروانیجوانان
نتایجیکنظرسنجیدرانگلیسنشانمیدهدکهاینستاگرام
در مقایسه با دیگر شبکههای اجتماعی بدترین تاثیر را
بر سالمت روانــی جوانان دارد.بــه گــزارش ایسنا  ،در این
نظرسنجی که انجمن بهداشت عمومی انگلیس انجام
داده ۱۴۷۹ ،کاربر شبکههای اجتماعی در سنین ۱۴
تا  ۲۴سال شرکت کردند و از آن ها خواسته شد بگویند
شبکههای اجتماعی چه تاثیری بر اضطراب ،افسردگی،
تنهایی ،آزار ،تمسخر و تصور آن ها از بدن خود دارد.نتایج
این نظرسنجی نشان میدهد اینستاگرام بدترین تاثیر را بر
سالمتروانیجوانانداشتهاست.اینستاگراماثرمخربیبر
خواب کاربران جوان نیز دارد .از سوی دیگر ،در این گزارش
آمدهکهشبکههایاجتماعیمیتوانندتاثیرمثبتهمداشته
باشند.براساسایننتایج،اینستاگرام،بهطورنمونه،میتواند
درمواردیمانندبیاناحساساتفردیوشناختفردازخود
نقش مثبت داشته باشد.براساس نتایج این نظر سنجی،
یوتیوب بیشتر از دیگر رسانههای اجتماعی همچون توئیتر،
فیسبوک،اسنپچتواینستاگرامبرسالمتروانیجوانان
تاثیرمثبتدارد.

اماراتازکوههاییخیآبآشامیدنیتولید
میکند!
خبرآنالین -یک شرکت اماراتی تصمیم دارد با انتقال
کوه یخی بزرگ از قطب جنوب به سواحل فجیره ،یکی از
جاهطلبانهترین و بزرگترین پــروژههــای محیط زیستی
ممکن را عملی کند.این پروژه که اوایل می و از سوی یک
شرکت مستقر در دبی معرفی شد ،شامل کشیدن کوههای
یخی از قطب جنوب و به مسافتی بیش از  ۹۲۰۰کیلومتر
از میان اقیانوس هند و پس از آن رساندن یخها به سواحل
امارات و مستقر کردن آنها در ساحل بهمنظور استفاده در
قالب منابعی برای آب شرب خواهد بود .هر کوه یخ بهطور
متوسطحاوی ۸۰میلیونلیترآبسالماستواینمیتواند
بــرای رفع نیازهای آب آشامیدنی حدود یک میلیون نفر
طی  ۵سال کافی باشد .هــوای سرد فــوران کننده از یک
کوه یخ در نزدیک سواحل دریــای عرب میتواند منجر به
نواحی کمفشار و توفانهای بارانزا در ناحی ه خلیج فارس
و بخش جنوبی شبهجزیره عربستان در تمام طول سال
شود .عجیبترین بخش پروژ ه کوه یخ امارات این است که
یمیکنند،
پنگوئنهاوخرسهایقطبیکهروییخهازندگ 
همراهاینکوهیخبهسواحلاماراتخواهندآمد!

تلگراموواتساپدرروسیهفیلترمیشود!
ایسنا-دسترسی به پیام رسان تلگرام و واتس اپ در روسیه
متوقف می شود.کاربران و مدیران تلگرام روسیه از پاول
دوروف ،بنیانگذار تلگرام خواستهاند اجــازه ندهد روند
خدمات رسانی تلگرام در روسیه مسدود شود.سرویس
نظارت بر فناوری های اطالعاتی و ارتباط جمعی روسیه
هفته گذشته اعالم کرد که دسترسی به تلگرام در روسیه در
صورتامتناعصاحبآنازهمکاریباایننهاددولتیمسدود
می شود.براساس قانون روسیه ،تمامی ارائــه دهندگان
خدمات اینترنتی موظف هستند پایگاههای دادههــای
کاربرانخوددرروسیهرادرخاکاینکشورراهاندازیکنند
تا از احتمال انتشار غیر قانونی اطالعات به دیگر کشورها
جلوگیری شود.این نهاد نظارتی روسیه تاکید کرده تاکنون
هیچ پاسخی از طرف صاحب تلگرام دریافت نکرده است و
طبق قانون یک درخواست دیگر برای وی ارسال می کند
و اگر مجددا پاسخی دریافت نشود ،دسترسی به تلگرام
مسدود خواهد شد.ازچندی پیش روسیه رونــد مسدود
کردن شبکه های پیام رسان اینترنتی که اطالعات خود را
در روسیه نگهداری نمی کنند ،آغاز کرده که از جمله می
توان به وی چت ،بلک بری مسنجر ،الین و ایمو اشاره کرد.
سالگذشتهشبکهاجتماعیلینکدینهمبهدلیلممانعتاز
انتقالسرورهایخودبهخاکروسیهدراینکشورفیلترشد.

تعرفهبستههایاینترنتیبرایسایتهایداخلینصفشد
ایرانسل پس از کاهش  50درصدی تعرفه مصرف آزاد
اینترنت برای دریافت محتوای وب سایت های داخلی،
این تخفیف را روی بسته های اینترنت همراه نیز اعمال
کرد.به گزارش ایسنا ،روابط عمومی ایرانسل اعالم کرد
که از این پس مشترکان این اپراتور ،می توانند روی بسته
های اینترنت همراه نیز از تخفیف  ۵۰درصــدی برای
دریافت محتوای داخلی برخوردار شوند .به این صورت
که بسته را با همان قیمت خریداری می کنند و در عین
حال ،حجم بسته آن ها برای دریافت محتوای داخلی2
برابرمحاسبهخواهدشد.بهعنوانمثال،مشترکباخرید

 2فضانورددرفضایخارجیایستگاهفضاییبینالمللیماموریتیاضطراریانجامخواهنددادتایکرایانهخرابراجایگزینکنند .بهگزارش مهر ،این
رایانهروزشنبهخرابشدودرنتیجهآزمایشگاهفضاییبهارزش ۱۰۰۰میلیارددالربهسیستمپشتیبانیمتصلشدتادستوراتالزمرابهسیستمانرژی
خورشیدیخود،رادیاتورها،حلقههایخنککنندهوبقیهتجهیزاتارسالکند.

افشاگریویکیلیکسدربارهبدافزارخطرناکسیا

یک بسته 3گیگابایتی ،در صورتی که تمام ًا از محتوای
داخلیمنتخبسازمانتنظیممقرراتبازدیدکند،حجم
بسته معادل بسته  ۶گیگابایتی محاسبه می شود.پیش
از این ،تعرفه «مصرف آزاد» اینترنت همراه برای دریافت
محتوایشماریازوبسایتهایایرانیبهنصفکاهش
یافتهبود.اینبارنیزبااعمالتخفیفبربستههایاینترنت
همراه و در راستای حمایت از محتوای داخلی ،هزینه
استفاده از اینترنت برای بازدید از وبسایتهای داخلی
کهفهرستآنهادروبسایتایرانسلدردسترساست،
با ۵۰درصد تخفیف به نصف کاهش یافته است.

در حالی که بدافزار واناکرای هنوز مشغول فعالیتهای
خرابکارانه خود است ،ویکی لیکس اطالعاتی درباره
سوءاستفادهسیاازآسیبپذیریدیگریدرویندوزمنتشر
کرده است.به گزارش فارس  این آسیب پذیری مربوط به
تمامی نسخه های ویندوز است و از این طریق می توان
کنترل رایانه های هدف را در اختیار گرفت.بدافزاری که
از این طریق طراحی شده  Athenaنام دارد و با استفاده
از آن می توان ویندوزهای ایکس پی تا  10را هدف حمله
قرار داد .مهاجمان با استفاده از  Athenaمی توانند
بدافزارهای دیگری را نیز به کار بگیرند و به فایل های

محلیخاصیدسترسییابند.بدافزار Athenaبالفاصله
پسازنصببهسرقتاطالعاتهدفمیپردازدوکنترل
کامل ویندوز را بر عهده می گیرد و پس از یافتن اطالعات
موردنظرآنهارابهرایانههایسرورخودمنتقلمیکند.
 Athenaآگوست  2015ابداع شد و این بدان معناست
کهسازمانجاسوسیسیایکماهبعدازعرضهویندوز10
توانسته آسیب پذیری را در آن شناسایی و فعالیت های
خرابکارانه اش را آغاز کند Athena .به گونه ای طراحی
شدهکهبتواندتمامیسیستمهاوبرنامههایضدویروس
را دور بزند و فریب دهد.

با وجود تولید 885داروی گیاهی ایرانی

واردات داروهای گیاهی 50برابر صادرات کشوراست

زهراحاجیان – با توجه به وضعیت اسفناک
صــادرات داروهــای گیاهی ایرانی،شرکت
های واسط برای توسعه صادرات این داروها
در کشور ایجادشد.
استیری مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار
بین الملل معاونت علمی ریاست جمهوری
در گفت و گو با خراسان با اعــام این خبر
افــزود  :در حال حاضر صــادرات دارو های
گیاهی در کــشــور بسیار ضعیف اســت و
متاسفانه با وجود ظرفیت بالقوه ای که در
این حــوزه داریــم ،سهم صــادرات داروهــای
گیاهی کشور به شدت دچار ضعف است.
بــه طــوری کــه حجم واردات کــشــوردر این
حوزه  400تا  500میلیون دالربرآورد می
شود اما در مقابل ؛صادرات ما کمتر از 10
تا  12میلیون دالر است که باید این رقم را

افزایش داد  .وی گفت  :درحال حاضرحدود
 60تا  70گیاه دارویی منحصر به فرددنیا ؛
تنها در ایران می روید و این یک امتیاز ویژه
برای کشور ما ست اما متاسفانه با توجه به
این که کسی ایران را به عنوان صادر کننده
محصول «های تک» نمی شناسدبنابراین
اقدامات زیــادی باید انجام شود تا بتوانیم
سهم قابل توجهی از بازار های جهانی را به
دست آوریم .
وی با اشــاره به برنامه ریــزی بــرای توسعه
صادرات داروهای گیاهی تصریح کرد  :یکی
از اقــدامــات انــجــام شــده ؛ ایــجــاد شرکت
هــای واس ــط درحــــوزه داروهــــای گیاهی
اســت کــه ایــن شرکت هــا ماموریت دارنــد
درســطــح بــیــن الــمــلــل بـــرای محصوالت
داروهای گیاهی اقدام به بازار یابی و زمینه

افــزایــش فــروش بــیــشــتــر مــحــصــوالت ایــن
شرکت ها را در بــازار های جهانی فراهم
کنند و در عین حال از خام فروشی گیاهان
دارویی نیز خارج شویم .
وی در ادامه از تولید  382ماده اولیه و 885
داروی گیاهی در کشور خبر داد و گفت  :در
حال حاضر 2هزار و  66فــرآورده طبیعی،
 382ماده اولیه 885 ،داروی سنتی و 211
ف ــرآورده دارویــی در کشور تولید میشود
و ایــران یکی از عمد هترین صادرکنندگان
زعفران ،کتیرا ،شیرینبیان و زیره است و
در این حوزه رشد قابل قبولی داشته ،اما در
حال حاضر دغدغه مهم تولیدکنندگان و
سازندگان فــرآورد ههــای سنتی و گیاهان
دارویــی ایــران ؛ کسب بــازارهــای جهانی و
صادرات محصوالت گیاهی است.

آغازاستفادهازقدرتمندترینتوربینهایبادیجهان

روشیبرایتماشایتلویزیونتوسطافرادنابیناوناشنوا

مهندسان انگلیسی با نصب مجموعه
ای از بــزرگ ترین توربین های بادی
جهان در شمال غرب این کشور کار
تهیه برق از آن ها را از این هفته آغاز
می کنند.به گــزارش مهر،هر یک از
این توربین های غول پیکر  ۱۹۵۵متر
ارتفاع دارند .تا به حال سابقه نداشته
توربین هایی با چنین ارتفاعی در جهان برای تولید برق به کار گرفته
شود.طول هر یک از پره های توربین ها  ۸۰متر است و با ظرفیت کل
این مجموعه می توان  ۲۵۸مگاوات ساعت برق تولید کرد.

محققان موفق به توسعه تکنیکی شدند که
خط بریل را در زمــان واقعی تایپ می کند و
بــه افـــراد نابینا-ناشنوا امــکــان استفاده از
تلویزیون بــدون نیاز به واسطه را میدهد.به
گــزارش ایسنا ،محققان در پـــروژهای به نام
  PervasiveSUBتــــــمــــــام زیــرنــوی ـسهــای
کانالهای تلویزیونی را به یک سرور مرکزی
میفرستندکهدادههارابهگوشییاتبلتارسالمیکند.ایندادههاپسازارسال،
به خط بریل تبدیل می شود و از طریق یک اپلیکیشن که اجازه کنترل سرعت
زیرنویسهارابهکاربرمیدهد،برایافرادنابینا-ناشنواارسالمیشود.

طبق گ ــزار شه ــا ،یکی از  8رایــانــه
اپــل یک در دنیا که سالم اســت و کار
میکند ،در مناقصهای به قیمت ۱۰۱
هـــزار دالر فــروخــتــه شــد.بــه گــزارش
خبرآنالین،شاید ایــن روزهــا اپــل بــه
خاطر محصوالتی مانند آیفون ،آی پد و
مکبوک شناخته شود؛ اما اپل نیز یک
استارت آپ بوده و فعالیتش را با ساخت رایانه های خانگی شروع
کرده است .البته محصوالتی که اپل در آن زمان میفروخت ،دیگر
تولید نمیشود و تنها میتوان آنها را در کلکسیونها یا موزهها یافت.

خواندنی

مسیر دوی هوشمند ساخته شد

تبلتی برای کمک به بیماران قلبی

شرکت نایک یک مسیر دو ساخته که با استفاده از
فناوری های پیشرفته و حسگرها دوندگان را به تالش
بیشتر تشویق می کند.به گزارش مهر ،پایتخت فیلیپین
نخستین مسیر دوی تمام ال ای دی دنیا را ساخته است.
دوندگان در این مسیر می توانند برای تمرین با آواتار
خودشان رقابت کنند.پس از آنکه دوندگان مسیر خود را
طی کردند ،مدت زمان طی مسیر ثبت می شود .سپس
حسگری به کفش ورزشکار متصل می شود و به این
ترتیب آواتاری همزمان با دونده روی یک صفحه نمایش

محققان موفق به توسعه ابــزار سالمت الکترونیکی
شدند که در قالب یک تبلت از پیش برنامهریزی
شده میتواند به بیماران نارسایی قلبی کمک کند
تا بیماری خود را با نظارت روی عالیم و دوز مصرفی
دارو ،مدیریت کنند.
به گزارش ایسنا ،ابزار  ، OPTILOGGآموزشهایی را
در زمینه نارسایی قلبی برای بیماران فراهم می کند و
به آن ها امکان میدهد بر فاکتورهایی مانند وزن خود
نظارت داشته باشند.

بیماران میتوانند بدون نیاز به فشردن دکمهای و تنها
در ظرف  30ثانیه از این ابزار استفاده کنند.

لپتاپقدرتمندبرایعالقهمندانبه
بازیهایرایانهای

ماده عجیبی که شما را ضد ضربه می کند

آزمایش موفق اولین هواپیمای برقی و عمود پرواز دنیا

مهر-ایسوسازعرضهلپتاپجدیدیخبردادهکهازسخت
افزار پیشرفته و قدرتمندی برای اجرای بازی های ویدئویی
برخوردار است.در لپ تاپ جدید از پردازنده  ۱۶هسته ای
رایزن که بهترین عملکرد را دارد ،استفاده شده است .عمر
باتری باال ،صفحه کلید خاص و متناسب با نیازهای کاربران
بازیهایویدئویینیزازجملهویژگیهایاینلپتاپاست.

محققان ماده چسبناکی ساخته اند که قابلیت جذب
ارتعاش ضربه های سهمگین را دارد.این ماده در کاله
های ایمنی بازیکنان فوتبال آمریکایی استفاده می
شود.به گزارش مهر ،این ماده دارای ویژگی Non-
 Newtonianاست .به عبارت دیگر این مایع براساس
قانون نیوتن جریان نمی یابد ،هنگامی که به آرامی
حرکت داده شود ،مانند مایع حرکتی نرم و روان دارد
اما هنگامی که فشرده شود ،در برابر ضربات قابلیت
ویسکوزیته آن افزایش می یابد.بنابراین می توان از آن

فــنــاوری پیچیده هواپیماهای عــمــود پـــرواز بــا هدف
تولید خودروهای برقی پرنده،آزمایش شد.به گزارش
 ، zoomitاین هواپیما ،اولین وسیله هوانوردی است که با
پیشران ه الکتریکی ،عمل بلند شدن و فرود آمدن عمودی
( )VTOLرا انجام میدهد .این نمونه توانایی حمل ۲
سرنشینراداردودارای ۳۶موتورالکتریکیکوچکاست
که ۱۲عددآنهارویهریکازبالهاقرارگرفتهاندوبرای
ن هم کاربرد دارند .بلند شدن و
مانور این وسیله و دور زد 
نشستن هواپیما ،توسط رایانه و خودکار انجام میشود.

ویژگیاولویتبندیبهواتساپافزودهشد
مهر-اپلیکیشن پیام رسان «واتس اپ» ویژگی جدیدی را
اضافهکردهکهبهکاربراجازهمیدهدپیامهایمتنیخودرا
اولویت بندی کند .به عبارت دیگر کاربر می تواند چت های
موردنظر 3نفریاگروهرادراپلیکیشنپینکند.بهاینترتیب
کاربرانراحتترمیتوانندپیامهاینوتیفیکیشنازچتهای
دیگررانادیدهبگیرند.

تبدیلعکسبهویدئوباهوشمصنوعی
مهر-محققانسیستمهوشمصنوعیساختهاندکهمیتواند
از تصاویر افراد ویدئو بسازد.این سیستم تصویر فرد را همراه
یک کلیپ صوتی ترکیب می کند و ویدئویی می سازد که در
آنفردمشغولصحبتاست .اینسیستمقادراستباکمک
الگوریتم هایی مخصوص ،ویژگی های صورت را در تصویر
شناسایی کند .سپس کلیپ صوتی انتخابی نیز پخش می
شودوهوشمصنوعیدهانفردرادرتصویرطوریدستکاری
میکندکهبهنظرمیرسدمشغولصحبتاست.

توقف یاادامهدانلودآپدیتهایاندروید
امکانپذیرشد
گوگلدرنسخ هدومپیشنمایشاندروید Oویژگیکاربردی
توقفیا Pauseراگنجاندهاست.بهگزارش، zoomitدانلود
فایلهای با حجم باال مخصوصا در نبود اینترنت مناسب ،با
مشکالتی همراه است .توقف و ادام ه دانلود پیش از این در
دانلودرداخلیکرو منیزبهکارگرفتهشدهاست.خوشبختانه
این ویژگی تنها به فایلهای با حجم باال محدود نمیشود و
آپدیتهایکوچکنیزازاینویژگیپشتیبانیخواهندکرد.

نهایتسرعتاینهواپیما ۳۰۰،کیلومتربرساعتخواهد
بودومیتواندبایکبارشارژ ۳۰۰کیلومترراطیکند.

آیتمهای قبوض تلفن همراه تغییر کرد
همراه اول به منظور شفافسازی ورفع ابهام مشترکان،
تغییراتی در نام برخی ردیفهای صورت حساب تلفن
همراه دائمی مشترکان خود ایجاد کرد.به گزارش ایسنا،
شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد :آیتم «سایرهزینه
ها» که مربوط به خدماتی مانند تغییر نام ،تغییر و اصالح
آدرس ،قطع ،وصل و ..می شد ،به «کارمزد خدمات»
تغییر نام پیدا کرد.همچنین آیتم جدیدی تحت عنوان
«خدمات الکترونیک دولــت» برای استفاده از سامانه

های دولتی مانند راهنمایی و رانندگی ،شهرداری ،ثبت
احوال و ...اضافه شده است .مبالغ این آیتم ،پیش از این
به طور کلی در آیتم «خدمات مبتنی برمحتوا» محاسبه
می شد ،با افزودن این ردیف ،مبالغ به صورت تفکیک
شده و مجزا نمایش داده می شود و بیانگر سرویس هایی
است که از سامانه های دولتی به درخواست مشترک
دریافت می شود.عالوه بر این ،برخی موارد محاسباتی
آیتم «خدمات مبتنی بر محتوا» که ماهیت عام المنفعه

محققاندرپژوهشگاهرویانتوانستندبااستفادهازسلولهای
بنیادی گامی در راستای ابــداع روش هایی بــرای درمان
ریــزش مو بر دارنــد.بــه گزارش مهر،این محققان در یک
پروژه سلولهای بنیادی اپیتلیال برداشت شده از پوست
سرانسانرادرشرایطآزمایشگاهیکشتدادند.سپس۱۵
موشآزمایشگاهیفاقدموبه ۳گروهتقسیمشدند،یکگروه
سلولهایپاپیالیدرمرادریافتکرد،گروهدومسلولهای
پاپیالیدرموسلولهایبنیادیاپیتلیالراهمزماندریافت
کردوگروهسومهیچسلولیدریافتنکرد(گروهکنترل).
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی یاخته (Cell
 )Journalبه چاپ رسید ،نشان داد در هر 2گروه دریافت
کننده سلول رویش مو اتفاق افتاد اما در گروهی که ترکیب
هر 2سلولرادریافتکردهبود،رویشمحسوستروباچشم
غیر مسلح قابل تشخیص بود.همچنین مشخص شد پیوند
سلولهای بنیادی موثر در رویش مو میتواند در موش مدل
فاقدمومنجربهرویشموشود.

ایسنا-رئیسمرکزتوسعهوهماهنگیاطالعاتوانتشارات
علمی وزارت بهداشت با بیان این که اطالعات  18هزار
و  442نفر از اعضای هیئت علمی در سامانه علمسنجی
بارگذاری شده است ،گفت :مقرر شده اطالعات مقاالت از
پروفایلاعضایهیئتعلمیدرمجموعهGoogleScholar
نیز به این سامانه اضافه شود.سامانه علمسنجی سامانهای
است که اطالعات اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت
را از تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بر دارد و
شاخصهایمربوطبهایناعضایهیئتعلمیرااستخراج
ورصدمیکندکهشاملتعدادمقاله،تعداداستناد،شاخص
اچایندکسوارجاعبهمقالهمیشود.

قدیمی ترین رایانه اپل  ۱۰۱هزار دالر فروخته شد

برای محافظت در کاله های ایمنی ،دستکش و لباس
های ورزشی استفاده کرد.

درمانریزشموباسلولهایبنیادی

بارگذاریاطالعات 18هزارعضوهیئتعلمی
درسامانهعلمسنجی

تازه های فناوری

ادامه دار شروع به دویدن می کند.این مسیر دوندگی به
طول  ۲۰۰متر به اندازه یک خیابان است.

...

اخبارکوتاهداخلی

دارنــد ،مانند کمک به ساخت «عتبات عالیات» ،نیز از
این ردیــف جدا و به آیتم «کمک های مردمی» منتقل
شده است .این تغییرات از دوره منتهی به 96/۳/1
اجرایی می شود و در جزئیات قبوض چاپی و الکترونیکی
اردیبهشت قابل مشاهده است .صورت حساب هایی که
به صورت چاپی و یا الکترونیکی به صورت دوماهه ارائه
می شود2 ،ستون مجزای ماهیانه جهت درج مبالغ دارد
و مبالغ هر ماه جداگانه ذکر می شود.عالوه بر سرویس

رصدآسیبپذیریفضایاینترنتکشوردر
برابرباجگیرسایبری
مهر-مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانه ای از رصد فضای اینترنت کشور و شناسایی سیستم
هایمتعددآسیبپذیردرخصوصحملهباجافزار«واناکرای»
خبرداد.براساساعالممرکزماهر،اطالعاتمربوطبهآسیب
پذیریهایرصدشدهمستقیمابهاطالعمالکان IPآدرسها
در سطح کشور رسیده است.پیش از این نیز این مرکز اعالم
کردکه ۵۰اپراتورارتباطیوسازمانیدرکشوربهاینویروس
رایانهایآلودهشدهاند.

آغازنمایشگاهفناوریونوآوریازامروز
پــارســا-شــشــمــیــن نــمــایــشــگــاه فـــنـــاوری و نــــوآوری
"اینوتکس "2017با رویکرد تبادل فناوری و سرمایه
گذاری از امروز دوم خردادبا حضور بیش از  300شرکت
داخلی وخارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می
شود .قنبر پور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در خصوص
برنامههای در دست اجــرا در جریان نمایشگاه امسال
گفت :رویکرد اصلی این نمایشگاه تبادل فناوری و سرمایه
گذاری است،از این رو ابزارهای مختلفی برای مذاکرات
بین شرکتهای داخلی و خارجی و تعریف همکاری میان
آنها به کار گرفته میشود.درنمایشگاه امسال فن بازار
ملی ایران برگزار کننده 2رویداد و 2پاویون اختصاصی
خواهد بود که نخستین پاویون به عرضه اختراعات آماده
سرمایه گذاری اختصاص دارد که طی آن  ۴۵اختراع
منتخب آماده واگذاری ،به سرمایه گذاران ارائه میشود
و در پاویون دوم  ۱۵دانش فنی ارائه شده توسط مراکز
تحقیقاتی و دانشگاهی را که بیشتر در حوزه فنی مهندسی
هستند ،به صنعتگران عرضه خواهیم کرد.در این رویداد
جمع کثیری از صاحبان فناوری ،صنعتگران ،دانشمندان
و بازرگانان داخلی و خارجی حضور دارند.

الگوریتمشبامتحانطراحیشد!
مهر-دانشمندانموفقبهطراحیالگوریتمیشدهاندکهبا
دقتی باال متون بلند را خالصه می کند و این خالصه را برای
مطالعه در اختیار عالقه مندان می گذارد.الگوریتم یاد شده
در قالبیکنرمافزارخودآموزکههنوزنامیبرایشانتخاب
نشده،بهکارگرفتهشدهومیتوانداطالعاتموجوددراسناد
مختلفرابررسیوخالصهکند.

رکوردنازکتریننانوسیمشکستهشد
ایسنا-محققان موفق شدند با تزریق اتمهای تلوریوم به
نانولولههای کربنی نازکترین نانوسیم جهان را که قطری
برابربایکاتمدارد،بسازند.

های قبلی ارائــه شده از سامانه پیامکی ،۹۹۰۰۰۹
مشترکان از این پس می توانند با ارسال پیامکی حرف ،K
جزئیات سرویس های خدمات مبتنی بر محتوا و حرف C
جزئیات آیتم کارمزد خدمات (سایر هزینه های سابق) را
دریافت کنند .همچنین همراه اولی ها با ارسال حرف H
به این سرشماره پیامکی می توانند از سایر سرویس ها
مانند قبض پایان دوره ،قبض میان دوره و ...نیز اطالع
پیدا کنند.

چگونه امنیت مودم خانگی را افزایش دهیم؟
اگرشماهمبهایمنسازیشبکهوایفای
آموزش
خــود و مــودم نصب شــده در منزل تان
اهمیتمیدهید،بهتراستایناقدامات
ساده را جدی بگیرید.برای این که ایمنی دستگاه خود را
تامینکنید،کافیاستچندراهحلسادهرادنبالکنید.
 .1بــرای چک کــردن صفحه ادمین دستگاه مــودم خود
همیشه از کابل های مخصوص مودم استفاده کنید ،این
کابل ها اغلب زرد رنگ هستند ،با این کار دسترسی از راه
دور را کامال غیرفعال خواهید کرد و اگر هکرها تالش کنند
ازطریقامواجبهمودمشمامتصلشوند،حتیباداشتنرمز

عبورنمیتوانندتغییراتیدرتنظیماتایجادکنند،باکابل
هایمخصوصباخیالراحتواردآدرس  IPخودشوید.
 .2برای ورود به صفحه مدیریت مودم خود دارای یک رمز و
کلمه عبور هستید ،این نام کاربری و رمز عبور به طور پیش
فرض انتخاب شده است ،اما به یاد داشته باشید برخی وب
سایت ها با ارائه مدل مودم مشخصات اولیه مدیریت را در
اختیارکاربرقرارمیدهند،پسهکرهابهراحتیبهرمزعبور
شمادسترسیدارند،بایداینکنترلراباتغییرکلمهعبورو
رمزورودیازهکرهابگیرید.
 SSID .3یا همان نام مودم خود را که در صفحه جست وجو

نمایش داده می شود به سرعت تغییر دهید .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ؛همانطور که گفته شده بسیاری از
هکرهابااطالعازناممدلمودمشمابهراحتیمیتوانندبه
اطالعاتآندسترسی داشتهباشند ،توصیهمی شود ازنام
هایسادهاستفادهنکنید،انتخابنامیپیچیدهوتلفیقیاز
اعدادوحروفبهترخواهدبود.
 .4دیوار آتش یا همان  FireWallمودم تان را فعال کنید،
وظیفه فایروال ارزیابی داده های وارد شده به سیستم
است و اگر احساس ناامنی داشته باشد آن را بالک می
کند ،بسیاری از مودم ها فایروال داخلی دارند اما به جهت

اطمینان،فعالبودنآنراچککنید.
 WPS .5را غیر فعال کنید ،این گزینه اتصال دستگاه های
جدید را به شبکه آسان می کند ،با فشردن دکمه  WPSکه
پشت مودم قرار دارد ،آن را غیر فعال کنید زیرا به سادگی
هکخواهدشد.
 .6نرم افزاری که مودم توسط آن کار می کند یا در اصطالح
فریمورمودمراآپدیتکنید،کارشناسانامنیتیبراینبهروز
رسانی بسیار تاکید دارند ،برای این کار در مدت های زمانی
خاصبهسایتسازندهمودمسربزنیدتاازآخرینبهروزرسانی
مطلعشویدوفایلآپدیترارویدستگاهخوداجراکنید.
CMYK

