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بیدار بودند ،انفجار شفقهای قطبی را در آسمان به نظاره نشستند.به گزارش خبرآنالین،در این تصویرنورهای سبز و بنفش بهترتیب از تابش
اتمهایاکسیژنونیتروژنحاصلشدهاند.

انفجار شفقهای قطبی

...

کوتاهازجهانعلم
امنیتاینترنتوایفایهمچناندرابهام
ایسنا-محققانباردیگردربارهآسیبپذیریباالیمودمهای
اینترنت بیسیم وای فای به کاربران هشدار دادند.یکی از
پروتکلهای امنیتی موجود در تعداد زیادی از مودمهای
وایفایبهوسیلهیکبدافزارشکستهوتخریبوموجبشده
است نگرانیها درباره امنیت اینترنت وای فای و حفاظت
ازاطالعاتشخصیومحرمانهکاربرانتشدیدشود.

بیشترینکاربرانشبکههایاجتماعیدر
جهان؛ 18تا 29سال
ایسنا-براساس تازهترین گزارشها ،بیشترین کاربران
شبکههای اجتماعی در جهان در رده سنی  ۱۸تا  ۲۹سال
قراردارند ۸۸.درصدکاربران ۱۸تا ۲۹ساله ۷۸،درصد۳۰
تا  ۴۹ساله ۶۴ ،درصد  ۵۰تا  ۶۴ساله و  ۳۷درصدکاربران
باالی  ۶۵سال از شبکههای اجتماعی محبوب و پرطرفدار
جهان استفاده میکنند و از کاربران فعال و نیمه فعال
آنها به شمار میروند.بر اساس نتایج این پژوهشها۹۴ ،
درصدکاربران شبکههای اجتماعی که در سنین  ۱۸تا ۲۴
سال به سر میبرند ،از یوتیوب استفاده میکنند،تنها ۵۶
درصدکاربرانباالی ۵۰سالازاینشبکهاجتماعیاستفاده
میکنند.کاربراندرسنین ۱۸تا ۲۴سالهمچنینازاسنپ
چت،اینستاگراموتوئیترنسبتبهسایرردههایسنیبیشتر
استفادهمیکنند ۸۰.درصدبزرگساالننیزدرسنین ۱۸تا
 ۴۹سالازکاربرانفیسبوکیمحسوبمیشوند.

راهتازهفیسبوکبرایجمعآوریاطالعات
کاربران
فارس-یک شرکت وابسته به فیس بوک که خدمات تحلیل
محتوابهاینشبکهاجتماعیارائهمیکند،برنامهموبایلیرا
عرضهکردهکهبهفیسبوکامکانمیدهدبهمیزانبیشتری
از دادههای کاربران دسترسی یابد.برنامهBolt App Lock
بهکاربراناجازهمیدهدامکاناتامنیتیاضافیرابهبرنامه
هایی که دوست ندارند دیگران به راحتی به آن ها دسترسی
پیدا کنند ،بیفزایند .اما در صورت استفاده از این برنامه
اطالعات فراوانی درباره نحوه استفاده کاربر از برنامه های
دیگر قفل گذاری شده و از جمله فیس بوک جمع آوری می
شود و سپس همه این اطالعات در اختیار فیس بوک قرار
میگیرد.

پرتاببدونمجوز ۴ماهوارهخطرناکبهفضا
مهر-راکت هندی پی اس ال وی سی ۴۰که ژانویه گذشته
به فضا پرتاب شد ۳۱ ،ماهواره را در مدارهای مختلف قرار
داد،امااینراکتبرایاولینبارحاملچهارماهوارهکوچک
نیزبودکهکمیسیونفدرالارتباطاتآمریکامجوزپرتابآن
ها را اعطا نکرده بود .نگران کننده این است که این ماهواره
هاممکن است هــزاران ماهواره دیگر را که درفضا در حال
گردشهستندبهخطرانداختهوباآنهابرخوردکنند.

بافتن،فشارخونراکاهشمیدهد
ایرنا-محققانمتوجهشدندبافتنیبافتنمانندیوگاآرامش
بخش است ،حواس انسان را از دردهای مزمن مانند آرتریت
منحرف می کند و موجب تقویت سالمت ،پایین آوردن فشار
خونوتقویتذهنمیشود.

آغاز فعالیت اولین اپراتورکودک در کشور
حاجیان  -اولین اپراتور کودک در کشور با هدف توسعه
تولید محتوای کودکان در فضای مجازی روز گذشته آغاز
به کارکرد .همزمان با آغاز اجــرای "طرح  ۲۰تا " ۲۰به
منظور حمایت از کودکان در فضای مجازی و در جهت
اجرایی شدن سند حمایت و برنامه اقدام توسعه خدمات
فضای مجازی کودکان و نوجوانان ،اولین اپراتور کودک
در کشورفعالیت خود را آغازکرد .خسرو سلجوقی عضو

هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران و مجری طرح
حمایت از کودک در فضای مجازی در گفت و گوباخراسان
درخصوصجزئیاتفعالیتایناپراتور گفت:ماموریت این
اپراتور؛ تولید محتوای مناسب برای کودکان است.بر
اســاس اعــام اتحادیه جهانی مخابرات ویونسکو ،هم
اکنون خالء تولید محتوا برای کودکان به شدت احساس
می شــود،بــرایــن اســاس شــورای عالی فضای مجازی

مصوبه ای دارد که طی آن دستگاه های مختلف موظف
شده اندبرای توسعه فضای مجازی برای کودکان برنامه
هایی راتهیه کنند و تقریبا همه دستگاه ها نیز مشمول این
مصوبه هستند اما نقش برخی دستگاه ها مانند وزارت
ارشاد ،ارتباطات  ،آموزش وپرورش ؛ وزارت علوم و صدا
وسیما پررنگ تراست .در همین زمینه به دستور وزیر
ارتباطات کمیسیونی متشکل از نمایندگان دستگاه های

مذکوروشورای عالی فضای مجازی وبخش خصوصی
تشکیل و پیش نویس سندی نیز تهیه وبه عنوان برنامه
اجرایی به دستگاه ها ابــاغ شد وبــر اســاس ایــن سند
چند اقــدام ملی پیش بینی شده اســت .در این مراسم
همچنین اولین پیمایش جامع رفتارهای مصرفی کودک
در فضای مجازی و اولین گاهشمار مصور مناسبتها و
زندگینامههای چهرههای ماندگار کودک رونمایی شد .

وزیرارشاد در جشنواره بازیهای رایانهای اعالم کرد:

ایران رتبه اول منطقه در بازی سازی رایانه ای
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأکید بر اهمیت بازیهای
رایانهای در دنیای جدیدبر لزوم توجه بیشتر به بازیسازان
تاکید کردوگفت:اگر در افق  ۲۰ساله در برخی حوزهها
هنوز به رتبه اول منطقه نرسید هایم اما در باز یسازی
رتبه اول منطقه شدهایم و این نشان میدهد میتوانیم
این مسیر را در رقابتی گستردهتر و جدیتر دنبال کنیم.
به گزارش مهر،اختتامیه هفتمین جشنواره باز یهای
رایانهای تهران شنبه شب با حضور وزیر ارشاد در تاالر
وحدت برگزار شد.سید عباس صالحی در این مراسم
با ابراز خوشحالی از حضور در جمعی ازجوانان خالق
گفت:اگر مهم ترین تحوالت چند دهه اخیر در زندگی
بشر را بخواهیم نام ببریم به نظرم دو چیز یعنی فضای
مجازی و دیگری صنعت بازی بیشترین تحوالت زندگی
بشر را به خود اختصاص دادهاند.وزیرارشاد تأکید کرد:
بازی درسالهای اخیرهم در حوزه سختافزاری و هم
در حوزههای نرم افزاری تحوالت بسیاری را تجربه کرده
که آنقدر گسترده و سریع است که خیر هکننده به نظر
میرسد.درحوزه اهــداف ،اگرچه باز یها با سرگرمی
مسیر خود را آغاز کردند اما امروز باز یها آنقدر جدی
شدهاند که در حوزههای آموزش ،درمان ،دین ،سیاست
و فرهنگ اهدافی برای آنها تعریف میشود که این یعنی

...

اخبارکوتاهداخلی

بازی دیگر بازی نیست و جدی شده است.در ایران سال
 ۱۶،۸۲میلیونبازیگرداشتیمکهسال ۹۴به ۳۲میلیون
رسید.میانگینسنیبازیگرهاهمدیگرنوجواناننیستند.
در برخی کشورها مانند آمریکا این معدل سنی به ۳۵سال
میرسد.وی با اشاره به این که «ما انسانها همه در حال
ی هستیم و دیگر این حوزه محدود به کودکان نیست»
باز 
افزود :بازی زندگی ما را فراگرفته است همان طور که دیگر
فضایمجازی،مجازینیست،بازیهمدیگربازینیست.
با این نگاه بازیسازان را باید جدی گرفت چراکه برای یک
اتفاق جدی در زندگی امروز ما ورود کردهاند .گویی تنها
درحاشیهزندگیحرکتنمیکنندودرمتنحضوردارند.
ورود به بازارهای جهانی را باید باالتر ببریم تا سهممان
از بازار جهانی ارتقا پیدا کند .بازی را باید با هویت خود
بسازیم .وقتی از هویت و بومی سازی صحبت میکنیم
به معنای تکرار گذشته نیست،بلکه منظور آن است که
گذشته را نوخوانی کنیم ،به زمان حال بیاوریم و به آینده
ببریم.صالحی در پایان سخنان خود خطاب به بازیسازان
گفت  :قصههای خود را باید بازخوانی مدرن کنیم؛ کلیله و
دمنه ،نظامی و شاهنامه را باید به روز بخوانیم .میتوانیم
برای همه این قصهها فضاهای تازهای را بسازیم و ممنونم
از همه شما که برای این دنیای جدی ،فضاهای تازهای را

یکنید.
خلق م 
وی همچنین در گفت و گوباخبرگزاری صدا و سیماگفت
 :در صنعت بــازی در حقیقت فاصله زیــادی بین آن چه
مصرف و آن چه تولید میشود وجود دارد،این از یک جهت
فرصت است که نشان میدهد بازار داخلی خوبی در این
عرصه برای کار داریم و از یک منظر میتواند هشدار باشد
تا به سمت تولید بازیهای بومی بیشتری برویم.براساس
آخرین پژوهشها ۲۳،میلیون نفردر ایران بازی میکنند
و درهفته میانگین  ۷۹دقیقه مصرف بــازی داریــم.در
حوزه بازی سازی ،تولید بازی درایران روند رو به رشدی
دارد ،در  ۱۸استان بازی سازی وجود دارد ،که در این
عرصه در پنج استان شرایط بهتر اســت.در منطقه رتبه
نخست بازی سازی را داریم که جایگاه درخور توجهی از
لحاظ تولید بازی است.در هفتمین جشنواره بازیهای
رایانهای تهران ۱۳بازی برتر سال موفق به کسب «غزال
زرین» شدند.در جشنواره امسال  ۱۷۲بازی ایرانی و ۲۰
بازی نامه حضور داشتند که در دو مرحله توسط داوران
داخلی و بین المللی ارزیابی شدند.
از جمله برندگان جوایز اصلی می توان به موارد زیر اشاره
کرد:غزال زریــن بهترین بــازی در ژانــر اکشن :خروس
جنگی :تــاج و تخت،غزال زریــن بهترین بــازی در ژانر

ماجرایی :بالهای تاریک 2
،غزال زرین بهترین بازی در ژانر استراتژی و مدیریتی:
مزرعه بهاری،دیپلم افتخار بهترین بازی در ژانر ساده:
پاپالند :فــرار کلهها،غزال زریــن بهترین بــازی در ژانر
ساده :امیرو ماهی بگیر،دیپلم افتخار بهترین بازی در
ژانر ورزشی :جیتی :کلوپ سرعت ودیپلم افتخار بهترین
بازی در ژانر اکشن ماجرایی :ایران  . 57البته بنابر نظر
داوران هیچ یک از بازیها نتوانست عنوان «بازی سال»
را از آن خود کند.

تازه های فناوری
ناسا نام افراد را به خورشید می برد

پاک سازی ساحل با پهپادها

حل مکعب روبیک در کمتر از نصف ثانیه

ناسا نام افراد را روی یک میکروتراشه
حکمیکندوجوالیهمراهکاوشگربه
خورشید ارسال می کند.به گزارش مهر
 ،ناسا از افراد دعوت کرده نام خود را
برای این سازمان ارسال کنند .این نام
ها روی صفحه میکروتراشه در کاوشگر
خورشیدی پارکر حک می شود.ناسا از
کاربران خواسته نام ،نام خانوادگی و آدرس ایمیل خود را در صفحه
 Hot ticketوارد کنند.

دانشمندان انگلیسی بــرای پــاک ســازی
سواحل  ،از پهپادها کمک می گیرند.به
گزارش ایسنا ،این طرح ،داوطلبهایی برای
کمک به آموزش الگوریتم هوش مصنوعی
نیاز دارد تا خودکار ،تصویر ضبطشده توسط
پهپادها از ضایعات پالستیکی را بررسی
کنند.پهپادهاباالی ساحل پرواز میکنند
و هزاران تصویر برمیدارند که در یک وب سایت آپلود میشود.در نهایت
الگوریتم رایانهای قادر به ارزیابی خودکاربررسیهای پهپادهاست.

محققان  MITروباتی ساختند که فقط
در  0.38ثانیه مکعب روبــیــک را حل
کــرد و رکــورد جدیدی به ثبت رساند.
رکــورد قبلی زمــان حل مکعب روبیک
در سال  2016با زمــان  0.627ثانیه
توسط روبات بود.به گزارش ایرنا  ،روبات
جدیدشامل شــش مــوتــور ،مبد لهای
اطالعات و دو دوربین  PlayStation Eyeاست که همگی در بازار
یافت میشوند.این روبات تنها با  21حرکت مکعب روبیک را حل کرد.

خواندنی

خانهای با روفگاردن چهارفصل

لباسی که جریان خون را بهبود می بخشد

این طرح مسکونی که قرار است در روستایی در آلمان
اجرا شود،شامل باغی از سبز یهای متنوع به شکل
روفگـــاردن است.به گــزارش خبرآنالین،طرح این
ساختمان به خانواد های که در آن زندگی میکنند،
کمکمیکندغذایخودرابهراحتیتأمینکنند.دراین
طرح ،سیستم باغ خاصی طراحی شده است که در طول
سال ،گیاهان را در فضایی باز رشد میدهد و در زمستان
هم میتواند تبدیل به گلخانه شــود.بــام ایــن بنا هم

لباسی تولید شده که به بهبود عملکرد بدن و بازیابی
سریع تــر آن کمک مــی کند .بــه گ ــزارش مهر،برای
تولیداین لباس از پارچه ای استفاده شده که موقت
جریان خون در بدن و توانایی فرد برای فعالیت های
فیزیکی را افزایش می دهــد.در تولید ایــن لباس از
فناوری  Celliantاستفاده شده که باعث می شود
گرمای بدن مدیریت و کنترل شود و از چرخه گرما در
درون بدن برای انتقال اکسیژن بیشتر به سلول های

شیبدار از سطح زمین آغاز میشود و پلهپله باال میرود.

روزانهبیشاز۳میلیونمطلبدرکانالهای
فارسیتلگراممنتشرمیشود
ایسنا -رصــد فعالیت کــاربــران ایرانی در تلگرام توسط
پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای
مجازی ،نشان از افزایش روزانــه و استقبال بیشتر مردم از
این برنامه دارد ،به طوری که تنها در دو هفته اخیر بیش از
١٠هزار کانال تلگرامی جدید ساخته شده است.طبق آمار
این پژوهشگاه ،به طور دقیق ٧٥٤هــزار و  ٥١٦کانال در
تلگرام وجود دارد که روزانه ب ه طور میانگین2.5میلیارد بار
بازدید از این کانالها صورت میگیرد .البته بخش اعظمی
از این آمار متعلق به کانالهای غیر فعال یا کم فعال است؛
چرا که بنا به آمار فوق در این بین۲۶۴ ،هزار و  ۳۴۷کانال
بهروزرسانی میشوند.بررسیها نشان میدهد که در طول
شبانهروزبه طور متوسط بیش از سهمیلیون و ۷۵هــزار و
 ۲۲۷مطلبدربینکانالهایتلگرامیمنتشریابهاصطالح
فنیتر پست میشود .ساعت ١٠شــب بیشترین زمانی
است که پستها منتشر میشوند و بازدید میخورند (بیش
از ٢٨٥هزار مطلب) و همچنین کمترین زمانی که مطالب
به اشتراک گذاشته میشوند ،مربوط به ساعت  ٤صبح با
آمار ۱۴هزار و  ۹۵۷مطلب است.متوسط تعداد مطلب هر
کانالدریکروز 11.63مطلباستواینبهاینمعنیاست
که به طور متوسط روزانه در هر کانال حدود  11.5مطلب
منتشر میشود.سایت تلگرام با رتبه  ١٩در الکسا یکی از
پربازدیدترینوبسایتهایایرانیاست.

 ۶۶درصدکودکانایرانی ۳تا ۵سالاز
موبایلوتبلتاستفادهمیکنند
مهر-مجری طــرح حمایت از کــودک درفــضــای مجازی
گفت ۶۶ :درصد کودکان سه تا پنج سال در ایران از موبایل
وتبلتاستفادهمیکنند.سلجوقیبااشارهبهنتایجپیمایش
رفتارهای مصرفی در سال  ۹۶کودکان سه تا پنج سال
کشور گفت:در گروه مصرفکنندگان ۲۷ ،درصد وسیله
بــرای خود کــودک است و  ۶۶درصــد از آن پدر و مــادر و ۷
درصد برای خواهر و برادر بوده است ۴ .درصد کودکان از
ششماهگیو ۱۴درصدازیکسالگیازاینابزارهااستفاده
میکنند.بیشترین تعداد کودکان که  ۳۰درصد را شامل
میشودازدوسالگی ۲۸،درصدازسهسالگیو ۲۰درصداز
چهارسالگیاستفادهازاینابزارهاراآغازکردهاند.

عصار ه«ترخون»ایمنیبدنراافزایش
میدهد
ایسنا-پژوهشگران کشورمان دریافتندسبزی خوش
عطرترخونباعثتحریکسیستمایمنیشدهوبدنرادربرابر
عواملبیماریزامحافظتمیکند.

چنددرصدایرانیهابهاینترنتدسترسی
ندارند؟
ایسنا ۳۹-درصدازکلخانوارهایکشوربهرایانهدسترسی
ندارند .تعداد کاربران شش سال به باالی اینترنت نیز ۳۸
میلیون و  ۹۹۶هــزار نفر است که معادل  ۵۳درصدکل
جمعیت کشور و در واقع ۱۵میلیون و ۵۱هزار خانواراز کل
خانوارهای موجود هستند .در کل نسبت خانوارهایی که
اینترنتندارندبهکلخانوارهاهم ۳۸درصداست.

حذفآالیندههایداروییخطرناکبا
باکتریهاونانوذراتاکسیدآهن

پوست استفاده شود.

ایسنا-محققاندانشگاهگیالندرفازآزمایشگاهییکنوع
آالیندهخطرناکداروییرابااستفادهازمیکروارگانیسمهاو
نانوذراتاکسیدآهنازمحیطآبیحذفکردند.
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