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اخبارکوتاهداخلی
مدیرانجمننجوماهواز:بشقابپرندهایدر
آسماناردبیلرویتنشد
مهر-مدیر انجمن نجوم اهواز گفت :رویت بشقاب پرنده در
آسماناردبیلکهاینروزهاشایعهشدهاشتباهاست؛ بشقاب
پرندهایدرکارنیستواینموضوعکامالتکذیبشدهاست؛
این شی که در تصاویر است شباهت زیادی به سیاره مشتری
داردکهاینشبها باچشمغیرمسلحقابلرصداست.البته
در برخی مواقع عبور ایستگاه فضایی بین المللی در آسمان
شبممکناستمردمرابهاشتباهبیندازد.

واکسن"هاری"درایرانساختهشد
ایسنا-رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :واکسن "هاری"
سال 98واردبازارمیشود.قانعیبااشارهبهکیفیتواکسن
هاری تولید شده در ایران نسبت به نمونه خارجی بیان کرد:
اینواکسندرمراحلآزمایشینتایجمثبتیداشتهودرمرحله
تستانسانیاست.باتولیدواکسنهاری،ایرانواردگروه5
کشورتولیدکنندهواکسنهاریخواهدشد.

پیروزیایراندردوراولرقابتهایجهانی
روبوکاپ 2017ژاپن
ایسنا-مسابقات جهانی روبوکاپ  2017ژاپن در بخش
دانشجوییباشروعموفقتیمهایدانشگاهصنعتیامیرکبیر
درلیگهایروباتهایانساننماوفوتبالیستسایزکوچک
به صورت رسمی آغاز شد .در این دوره از مسابقات  ،چندین
تیمازایراندرمسابقاتجهانیروبوکاپشرکتدارند.

واعظیخطاببهخرمآبادی:تکلیفخودرا
برایانتقالسرورهایتلگراممشخصکنید
ایرنا -وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان معاون قضایی
دادستانکلکشوردربارهسالمسازیفضایمجازیوفیلتر
برخی کانال های مجرمانه تلگرامی گفت :پس از 2هفته
پیگیری سرانجام روز گذشته فهرست  8هزار کانال ادعایی
را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی می کنیم.واعظی
ادامه داد :برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای
مجازی بخش ها و سازمان های مختلف از جمله خود قوه
قضاییه نقش دارند و این که مسئولیت هرگونه ناامنی در
این فضا را فقط به عهده وزارت ارتباطات می دانند ،همانند
نظراتقبلایشان،بهنظرمیرسدبازهمنظرشخصیباشد.
وی با خطاب قرار دادن خرم آبادی گفت :ایشان سرانجام
تکلیفخودرامشخصکنند؛یکروزمیگویندسرورتلگرام
بایدبهکشوربیایدوروزدیگرمیگویندورودسرورهامصداق
نفوذوجاسوسیاست .معلوماستمشکلجایدیگریاست
و وقتی ما می گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی
است ،واکنش نشان می دهند .ایشان مدعی اند سرویس
بومی راه اندازی نشده و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام
نداده است که سخت در اشتباهند .اکنون پیام رسان های
داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند اما آیا می توان
مردمرابهاستفادهازیککاالمجبورکرد؟

محققانچینیموفقبهتولیدپوستالکترونیکیشدندکهقابلیتتغییررنگدارد.بهگزارش مهر  ،اینپوستالکترونیکازگرافنساختهشده
وشامل2الیهازگرافنهمراهحسگریمقاومبهفشار است.اینپوست هنگامقرارگرفتندرمعرض جریانالکتریسیتهتغییررنگمیدهد .این
مادهجالبکاربردهایمتعددیدرآیندهخواهدداشتازجملهدرحوزهروباتیک،پروتزهاوگجتهایپوشیدنی.
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چهارمین انقالب صنعتی ایران در عرصه فضا رقم خورد

کوتاهازجهانعلم

ایرانصاحب سکوی ثابت پرتاب ماهواره شد
پایگاه ملی فضایی امام خمینی (ره) با پرتاب آزمایشی
موفقیت آمیز ماهواره بر سیمرغ به فضا به طور رسمی
افتتاح شد .به گزارش مهر،پایگاه ملی فضایی حضرت
امامخمینی(ره)کهنخستینپایگاهسکویثابتجمهوری
اسالمی ایران به شمار می رود ،مجموعه عظیمی است
که کلیه مراحل آمــاده ســازی ،پرتاب ،کنترل و هدایت
ماهواره برها را بر عهده دارد.پایگاه ملی فضایی امام
خمینی (ره) از نظر فناوری مطابق با استانداردهای روز
دنیا و به دست متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع
هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و قادر است
در فاز نهایی کلیه نیازمندی های کشور در مدار  LEOرا
نیز پوشش دهد.ماهواره بر سیمرغ همچنین قادر است
مــاهــواره هایی تا وزن  ۲۵۰کیلوگرم را در مــدار ۵۰۰
کیلومتری زمین قرار دهد.به گــزارش فــارس ،شهرابی
رئیس گــروه فضایی صــاایــران در گفت وگــو با خبر ٢١
درخصوصویژگیهایاینپایگاه،بابیاناینکهکشورهای
بزرگ دنیا در سال های اخیر به پرتاب پرتعداد ماهواره
های سبک در مدارهای پایین جو روی آوردهانــد ،اظهار
داشت:این پایگاه فضایی این قابلیت را برای کشورمان
فراهم میکند که بهزودی در عرصه پرتاب ماهواره های
سبک در مدارهای پایین زمین وارد رقابت با قدرتهای
بــزرگ جهانی شــویــم.در ایــن پایگاه ،قابلیت اجــرای4
مرحله آماده سازی ،پرتاب ،کنترل و هدایت مهیا ست.
درواقعاینپرتابچهارمینانقالبصنعتیایراندرعرصه

فضامحسوبمیشود.بهگفتهوی،پیشازاینعمرماهواره
هایی که در مدار قرار می گرفت فقط چند ماه بود اما این بار
توانستیمبهعمرباالییکسالدستپیداکنیم .درساخت
پایگاهجدیدموفقبهبهرهبرداریازساختارLowscorebit
شدیم که ارتفاع  1000کیلومتر را شامل می شود .گرچه
پرتاب امروز ماهواره ای را در مدار قرار نداد اما برنامه داریم
تادرآیندهنهچنداندورمنظومهای 40تا 160ماهوارهای
را به منظور سنجش از راه دور ،موقعیت یابی و مخابراتی در
مدارقراردهیمکهبرایدستیابیبهاینمهمجلساتیهمبا
فعاالن اقتصادی داشته و مطرح کرده ایم که به این منظور
 80درصد زیر ساخت های داخلی را در اختیار داریم .به
گزارش ایرنا  ،جانشین گروه فضایی صاایران نیز با بیان
این که پایگاه فضایی امام خمینی (ره) نیازهای صنعت
هوافضایکشورراتادستکم 10سالآیندهتامینمیکند،
گفت:دانشمندان هوافضای کشور توانستند با افتتاح این
پایگاه قابلیت های نظامی خود را به کاربری های تجاری
تبدیل کنند.نصیری افزود :اهمیت این پایگاه در این است
کهقابلیتپرتابماهوارههایپرتعداددرمدارارتفاعپایین«
»lowearthorientراداردومیتوانبهکمکاینماهواره
هاانواعکاربریهایمخابراتی،هواشناسی،موقعیتیابی،
اینترنت اشیا و خدمات آی تی و مخابرات ماهواره ای را
فراهم کرد .این پایگاه نخستین پایگاه در جنوب غرب آسیا
به شمار می رود.به گفته وی ،طراحی و ساخت این پایگاه از
سال 91آغاز شده است.

دورف  :سرورهای "تحویل محتوای" تلگرام به ایران منتقل شد
پاولدورفموسسومدیرعاملتلگرامدرپیامیاعالمکرد
سرورهایتحویلمحتوایاینشبکهپیامرسانیا«سیدی
ان» ها به ایران و تعدادی از کشورهای خاورمیانه منتقل
شده است.به گزارش مهر ،دورف پنج شنبه شب در پیامی
توئیتری تایید کردکه برخی سرورهای «تحویل محتوای»
تلگرام به ایــران و برخی کشورهای خاورمیانه از جمله
عربستان  منتقل شده اســت .وی در توئیتی نوشت :اگر
مقامات ایرانی سعی در پاک کردن اطالعات این سرورها
کنند،کاربرانایرانی می توانندازسرورهایاصلی در اروپا
به این موارد دسترسی یابند .بنابراین سانسور غیرممکن
است .در همین راستا وی درباره انتقال سرورهای CDN
به ایران و تعدادی از کشورهای خاورمیانه توضیحاتی داده
است :ازنسخه 4.2تلگراممااز CDNرمزنگاریشدهبرای
ذخیرهفایلهایکانالهایعمومیبابیشاز۱۰۰٫۰۰۰
عضو پشتیبانی میکنیم .نقاط ذخیره سازی  CDNدر
مناطقیدرنظرگرفتهشدهاندکهتلگرامترافیکزیادیدارد
ولیبهدالیلمختلفتمایلیبهقرارگیریسرورهایتلگرام
در آن مناطق نداریم.وی دربــاره دلیل استفاده از CDN
گفت:ما از سرورهای توزیع شده خود برای افزایش سرعت
دانلود در مناطق بدون سانسور استفاده میکنیم و حتی
درآنمناطقنیزبهآنهااعتمادنمیکنیم.اماوقتیتلگرام
در مناطق دیگر به شدت محبوب میشود ،فقط میتوانیم

روی  CDNها تکیه کنیم که با آن ها از نقطه نظر فنی مانند
سرویسدهندههای اینترنت ( )ISPرفتار میکنیم و آن ها
فقط دادههای رمزنگاری شدهای را که قادر به کشف رمز
آن نیستند ،دریافت میکنند.به لطف این فناوری ،سرعت
دانلود عکسها و فیلمهایی که به صورت عمومی منتشر
میشوند در مناطقی نظیر ترکیه ،اندونزی ،عربستان
سعودی،هند،ایرانوعراقبهمراتبافزایشمییابد،بدون
اینکهکمترینخدشهایبهامنیتواردشود.
وی در ادامــه دربــاره این که آیا  CDNمیتواند فایلها را
رمزگشاییکند،تصریحکرد:خیر.هرفایلیکهبهمراکزداده
 CDNارسالمیشود،بایککلیدمنحصربهفردبافناوری
 AES-256-CTRرمزگذاری میشود  CDN .دسترسی
بهاطالعاتیراکهذخیرهمیکندندارد،چراکهاینکلیدها
تنهادرسرور( MTProtoسروررمزگذاری)اصلیودستگاه
کاربرقابلدسترسیهستندCDN.هاهمچنین نمیتوانند
اطالعات را با اطالعات دلخواه خودشان جایگزین کنند.
اطالعات و دادههای دانلود شده (دریافتی) از سمت نقاط
ذخیره سازی CDNهمیشه از طرف Telegramبه وسیله
رمزنگاری hashتاییدوبررسیمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا  CDNها می توانند برای
سانسور استفاده شوند،گفت:خیر .تمامی فایلهای منبع
در سرورهای تلگرام ذخیره میشوند و  CDNها فقط داده

شهابسنگیبهاندازههواپیماازکنارزمین
ردشد
مهر-هفتهگذشتهشهابسنگیبهاندازهیکبوئینگ۷۳۷
باسرعت ۱۲۳۰۳۱کیلومتربرساعتازکنارزمینردشده
است.تخمینزدهمیشودحجمآن 3برابرحجمسنگیباشد
کهسال ۲۰۱۳درروسیهفرودآمد.فاصلهاینشهابسنگتا
زمینمعادلیکسومفاصلهماهباکرهخاکیاست.اینشهاب
سنگعرضیحدود ۲۵تا ۷۸متردارد.
▪جهش5برابریقدرتپرتابماهوار هایایران

مشرقنیزدراینرابطهدرگزارشیآوردهاست:سیمرغگام
نخستایرانبرایانتقالماهوار ههادرمداربرگشتناپذیر
بیش از  1000کیلومتری از سطح زمین است که عالوه
بر تأمین عمرهای باالتر ماهوارهها ،زمان پوششدهی بر
کشور را به نحو چشمگیری می افزاید.رئیس مرکز ملی
فضایی نیز در تشریح ویژگی های این پایگاه گفته بود که
ایستگاه فضایی امام خمینی(ره) از مدرن ترین ایستگاه
های رایج جهان است که ماموریت آماده سازی و پرتاب
ماهوار ه برهای سنگین را به عهده دارد و در استان سمنان
قرار دارد.سیمرغ ،ماهواره بری دو مرحلهای است که با
بهرهگیری از پیشران سوخت مایع میتواند ماهوارههایی
در رده جرمی سنگینتر نسبت به موشک سفیر را در مدار
حدود  500کیلومتری و زاویه میل مداری  55درجه قرار
های رمزنگاری شده را دریافت میکنند و قادر نیستند آن
را رمزگشایی و هیچ گونه داده ای را جایگزین کنند .اگر
مشکلی پیش بیاید ،فایل مورد نظر مستقیم از سرور های
تلگرام به کاربران ارسال میشود .کاربران همیشه داده
هایشان را دریافت میکنند و هیچ کسی نمیتواند مانع
آن ها شود CDN .ها همچنین میتوانند فایل ها را حذف
کنند.درحالیکهنقاطCDNفقطکپیهایفایلرمزنگاری
شده را ذخیره میکنند ،فایلهای منبع در سرورهای
تلگرام ذخیره میشوند .کاربر پیام رسان اعالن دریافت
فایلراازطریقسرورتلگراممیگیرد.همهمیتوانندروش
ما برای پیادهسازی  CDNرا با بررسی کدهای Source
 Codeبرنامههای تلگرام و ترافیک داده بررسی کنندکه
البته شامل اطالعات خصوصی نمی شود.نقاط ذخیره
سازی  CDNبخشی از سرور َابری تلگرام نیستند CDN .
ها فقط برای ذخیره فایلهای پر طرفدار از کانالهای پر
بازدید استفاده میشوند .اطالعات خصوصی و شخصی
هرگز به آن ها راه پیدا نمیکنندCDN .ها تنها دادههای
رمزنگاریشدهرادریافتمیکنندوآنهارابهسایرکاربران
تحویلمیدهند.اینسرورهاتواناییرمزگشاییدادههارا
ندارندوصرفاجهتافزایشسرعتوکیفیتتجرب هکاربری
استفاده میشوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا این با
درخواستهای دولتها برای انتقال اطالعات خصوصی
به قلمرو آنها مرتبط است،تصریح کرد:خیر .ما وارد هیچ
توافقیاتفاهمیبادولتهادراینموردنشدهایمو CDNها
بخشی از هیچ معاملهای نیستند.ما هیچگاه سرورهایمان

دهد و همچنین قادر به تزریق ماهواره هایی با جرم چند
صد کیلوگرم در مدارهای نزدیک به زمین ( )LEOاست.
محاسبات نشان میدهد که فقط نزدیک به  144تن
نیروی رانش برای قرار دادن یک ماهواره 100کیلوگرمی
در ارتفاع  500کیلومتری مورد نیاز است.موتور سوخت
مایع مرحله اول سیمرغ ظاهرا از ترکیب  4موتور مرحله
اول موشک سفیر حاصل شده،از این رو برای رسیدن به
این مقدار رانــش 4 ،موتور بهینه شده مورد استفاده در
مرحله اول سفیر ،که هرکدام رانشی به اندازه 32تن-نیرو
دارند ،کالستر شدهاند یعنی برای رسیدن به قدرتهای
باالتر کنار هم قرار گرفتهاند و در مجموع  128تن-نیرو
را ارائه میدهند .اکنون در واقع ایران به جهش تقریبا 5
برابری قدرت پرتاب ماهواره ها با تست موفق سیمرغ و
پایگاه پرتاب آن ،دست یافته است.
را به کشوری با سابقه سانسور اینترنتی انتقال نمیدهیم.
تنها هدف استفاده از CDNها این است که کیفیت اتصال
در مناطق با تقاضای باال که تلگرام نمیتواند سرورهای
خود را به آنجا منتقل کند ،با روشی ایمن ،افزایش یابدواین
موضوع نمیتواند به کشورها ،قدرت تسلط بر تلگرام را
بدهد.ما احتیاط ویژهای به خرج دادهایم تا مطمئن شویم
هیچ کشوری از طریق نقاط ذخیره سازی  CDNبه قدرت
نفوذ روی تلگرام دست نیابد CDN .ها و نقاط آن به تلگرام
تعلق ندارد و همه ریسک آن به گردن شرکت ثالثی خواهد
بود که نقاط ذخیره سازی  CDNدر سراسر دنیا را برای ما
تامین میکند  .ما هیچ سرمایهگذاری روی این  CDNها
انجام نمیدهیم و تنها بابت ترافیک مصرفی برای انتقال
مــوارد ذخیره شده از خوشه رایانه های اصلی خودمان
به کاربر نهایی ،هزینه پرداخت میکنیم.در نتیجه ،اگر
کشوری تصمیم به دستکاری  CDNدر منطقه خودش
بگیرد،بهچیزیجزپایینآوردنکیفیتاتصالشهروندان
خودش دست نمییابد و تلگرام هیچ چیز با ارزشی را از
دست نخواهد داد .سرورهای CDNدرحقیقت شبکه ای
از سرورهای متعدد است که صفحات و دیگر محتویات وب
را برای کاربر فراهم می کند.

"جفبزوس"باسبقتازبیلگیتس
ثروتمندترینمردجهانشد
تسنیم-ثروت جف بزوس مالک آمــازون با رسیدن به ۹۰
میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر ۲۰۰ ،میلیون دالر بیشتر از
بیل گیتس شد و عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود
اختصاص داد«.بیل گیتس» مالک مایکروسافت از سال
 2013عنوانثروتمندترینمردجهانراازآنخودکردهبود.

تصویربرداریازفضابادوربین4k
ایسنا-سونی دوربین جدید 4kروی ماژول آزمایشگاهی
ژاپندرایستگاهفضاییبینالمللینصبکردهاست.اینتنها
دوربینیاستکهخارجازایستگاهنصبشدهواززمینوازراه
دورکنترلمیشود.

آیادرماهآبوجوددارد؟
ایسنا-محققانآمریکاییبهنشانههاییدستپیداکردهاند
کهمدعیهستنددرماهآبوجوددارد.اینیافتههاحاکیازآن
استکهدرقمرزمینذخایریازآبدردهانههایآتشفشانی
آنوجودداشتهاست.

کشفنشانههاییازحیاتدرقمرتیتان
ایسنا-دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا مولکولهایی
رادرجوقمرتیتانزحلیافتهاندکهتصورمیشودبلوکهای
سازندهترکیباتآلیپیچیدهایباشندکهحیاتراامکانپذیر
میکنند.

مایکروسافت تا ۲۵۰هزار دالر جایزه میدهد
مــــــایــــــکــــــروســــــافــــــت بــــــرای پــــــیــــــدا کـــــــردن
مشکالت امنیتی  ویندوز  ۱۰تا سقف  ۲۵۰هزار دالر به
هکرهاپاداشمیدهد.بهگزارش،zoomitاگرحفر هامنیتی،
پیشتر توسط یکی از مهندسان مایکروسافت گزارش شده
باشد ،تنها  ۱۰درصد مبلغ پــاداش پرداخت خواهد شد.

ایرانیهاساالنه ۱۵۳میلیوندالراز
بازیهایویدئوییدرآمددارند
ایرانیهاساالنه ۱۵۳میلیوندالرازبازیهایویدئوییدرآمد
دارند .این در حالی است که درآمد سالیانه آمریکایی ها از
بازیهای ویدئویی به عنوان یکی از قطبهای این صنعت
نوظهوربه 23.5میلیارددالرمیرسد.
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