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 DJI Sparkرونمایی شد؛ پهپاد  ۵۰۰دالری که با حرکت دست کنترل میشود
پروژه جدید مایکروسافت با هدف ادغام صفحهنمایشهای هولوگرافیک در شیشههای عینک
بررسی  iFixitاز لپتاپ جدید سرفیس :هیوالیی تمام چسبی و بدون قابلیت تعمیر یا ارتقا سخت افزاری!
ترانزیستورهای گرافنی ،یک گام تا واقعیت؛ سرعت کامپیوترها  1000برابر میشود
استفاده از الماس ،راه حلی برای تولید انبوه کامپیوتر کوانتومی
 ،Windows Defenderآنتیویروس یا تهدید؟!
ترند میکرو پاسخ میدهد :درآمد نفوذگران سایبری از باج افزارها چقدر است؟
سریعترین دوربین جهان در مرحله تولید؛ فیلمبرداری با نرخ  ۵تریلیون فریم بر ثانیه ممکن شد
مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با تصاویر بسیار شارپ توسعه میدهد
ویمو؛ پیشتاز در فناوری خودروهای خودران
سرویس پیک موتوری جدید «اسنپ باکس» معرفی شد
انتخاب ایران برای نایب رئیسی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه ()APT
وزیر ارتباطات :دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام ،مسائل امنیتی است
خودرو خودران ایرانی با موفقیت آزمایش شد
پوشش  ۵۷درصدی شبکه  4G LTEدر ایران به گزارش OpenSignal

باتریهای جدید محققان  MITبا نوشیدن آب دریا انرژی الکتریکی تولید میکنند
پایان حیات اسطوره :یاهو دیگر یک شرکت مستقل نیست!
ارتباط کوانتومی برای اولین بار ممکن شد؛ انتقال اطالعات بدون مخابره ذرات فیزیکی
قابلیت «آرشیو» اینستاگرام به صورت عمومی عرضه شد
ردیابی لحظه ای موقعیت مکانی افراد در نقشه گوگل ممکن شد
خلق نسخه مجازی جهان در مقیاسی بزرگ درون یک ابر رایانه
صحت شناسایی تشخیص گفتار گوگل به  ۹۵درصد رسید
وبگرد :با وب سایت هایی برای بهبود و تقویت زبان انگلیسی آشنا شوید
چینی ها تاج سریع ترین ابر رایانه جهان را از سر امریکایی ها ربودند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 DJI Sparkرونمایی شد؛ پهپاد  ۵۰۰دالری که با حرکت دست کنترل میشود
شــرکت  DJIدر رویــدادی ویــژه از جدیدتریــن و کوچکتریــن پهپــاد خــود رونمایــی کــرد .ایــن پهپــاد کــه

Spark

نــام دارد ایــن امــکان را بــه مالــک خــود میدهــد تــا کنتــرل ایــن پرنــده کوچــک را بــا حرکــت دســت انجــام دهــد.
 DJIدر رویــدادی کــه بهطــور ویــژه بــرای رونمایــی از  Sparkترتیــب داده شــده بــود میگویــد Spark :پهپــادی بــا
انــدازه کوچــک و وزنــی کمتــر از وزن یــک قوطــی نوشــابه اســت .طراحــی ایــن محصــول نیــز بــه نحــوی انجــام شــده کــه در جابهجاییهــای روزمــره ،مشــکلی
بــرای قــراردادن آن در کولــه پشــتی خــود نداشــته باشــید .بــه پــرواز درآوردن ایــن پهپــاد ،کامــا ســاده اســت .بــه ایــن منظــور تنهــا کافــی اســت ایــن هواپیمــای
بــدون سرنشــین کوچــک را در کــف دســت خــود قــرارداده و کلیــد روشــن و خامــوش آن را دومرتبــه فشــار دهیــد .بــا روشــن شــدن پهپــاد ،دوربیــن و سیســتم
بصــری پهپــاد بهطــور خــودکار جســتجو را بــرای یافتــن مالــک آغــاز کــرده و بــا انجــام فراینــد شناســایی ،پــرواز آغــاز میشــود .پــس از ایــن مرحلــه ،بــا حرکــت
دادن دســت بــه ســمت چــپ ،راســت ،بــاال و یــا پاییــن میتوانیــد بــدون نیــاز بــه ابزارهــای جانبــی ،ایــن پهپــاد را کنتــرل کنیــد .در صورتــی کــه دســت خــود را بــه
حالتــی کــه انــگار بــا پهپــاد خداحافظــی میکنیــد تــکان دهیــد ،ایــن پرنــده کوچــک حــدود ده فــوت از شــما فاصلــه میگیــرد .انجــام تنظیمــات دوربیــن در هــر
حالتــی بــه طــور خــودکار انجــام میشــود تــا در نهایــت امــر ،عکسبــرداری یــا فیلمبــرداری بــا اســتفاده از دوربیــن  ۱۲مگاپیکســلی کــه امــکان ضبــط ویدئویــی
بــا رزولوشــن  HDو نــرخ  ۳۰فریــم بــر ثانیــه را هــم دارد انجــام شــود .نکتــه قابــل توجــه اینکــه بــرای ارســال دســتور عکسبــرداری بــه ایــن پهپــاد میتوانیــد بــا
انگشــت شســت و انگشــت اشــاره دو دســت خــود ،قــاب تصویــری را بســازید تــا بــا ایــن راهــکار بــه پهپــاد اعــام کنیــد بایــد عکســی را بــه ثبــت برســاند DJI .دو
حالــت عکسبــرداری ویــژه را بــرای دوربیــن  Sparkدرنظــر گرفتــه اســت .اپلیکیشــن ویــژهای بــه نــام  Quick Shotsهــم بــرای نصــب روی گوش ـیهای هوشــمند
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تــدارک دیــده شــده اســت تــا بــه واســطه آن کنتــرل کاملــی روی قابلیتهــای پهپــاد داشــته باشــید .ایــن اپلیکیشــن نیــز چهــار حالــت تصویربــرداری متفــاوت را
در اختیــار کاربــر قرارمیدهــد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،در صــورت صالحدیــد ،کاربــر میتوانــد کنترلــر از راه دور یــا هدســت مخصــوص کنتــرل پهپــاد را نیــز بــرای
تســلط بیشــتر روی مدیریــت حرکــت آن خریــداری کنــد .علیرغــم تمــام محدودیتهایــی کــه در تعبیــه باتــری بــا ظرفیــت بــاال در ایــن پهپــاد وجــود داشــته،
بــا هــر بــار شــارژ باتــری میتوانیــد  ۱۶دقیقــه پــرواز را بــا  Sparkتجربــه کنیــد کــه ایــن بیشــترین مــدت زمــان بــه ثبــت رســیده بــرای پهپادهایــی در ایــن ابعــاد
و انــدازه اســت .عملیــات شــارژ نیــز از طریــق درگاه میکــرو یواسبــی انجــام میشــود کــه در پشــت پهپــاد تعبیــه شــده اســت .شــارژ باتــری پهپــاد را میتوانیــد
در خــودرو یــا حتــی از طریــق لپتــاپ خــود انجــام دهیــد .بــا فعــال کــردن گزینــه  ،Sport Modeســرعت ایــن پهپــاد بــه  ۵۰کیلومتــر بــر ســاعت خواهــد رســید.
ایــن پهپــاد از تکنولــوژی لرزشگیــر شــرکت  DJIو فنــاوری هدایــت خــودکار بهرهمنــد شــده کــه ترکیــب دو سنســور جیپیاس/گلونــاس ،حسگــر ســه بعــدی،
سیســتم بصــری تشــخیص موقعیــت مکانــی و در آخــر ،پردازنــده  ۲۴هســتهای را در ایــن پهپــاد گردهــم آورده اســت .پیــش فــروش  Sparkبــا قیمــت  ۴۹۹دالر
آغــاز شــده اســت DJI .تجهیــزات جانبــی متنوعــی را بــرای ایــن کوادکوپتــر تــدارک دیــده اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه ملــخ اضافــی ،نگهبــان پیـشران،
باتــری ،هــاب مخصــوص شــارژ ،کنتــرل از راه دور و کیــف مخصــوص حمــل پهپــاد اشــاره کــرد .ایــن پهپــاد در قالــب رنگهــای آبــی ،ســبز ،ســفید ،زرد و قرمــز بــه
بــازار عرضــه خواهــد شــد DJI .امــکان تعویــض رایــگان ایــن پهپــاد را نیــز در صــورت بــروز مشــکل بــرای دو بــار پیاپــی فراهــم کــرده اســت .اگرچــه بهرهمنــدی
از ابعــاد کوچــک باعــث شــده  Sparkدر مقایســه بــا دیگــر پهپادهــای  DJIتنــوع حرکتــی بیشــتری داشــته باشــد امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه ایــن پرنــده
میتوانــد در هــر مکانــی پــرواز کنــد .بــه بیــان دقیقتــر Spark،بــه نحــوی برنامهریــزی شــده تــا بــا اســتفاده از برنامــه  Geospatial Environmentشــرکت

DJI

همــواره از محیطهــای خطرنــاک نظیــر فرودگاههــا ،حیــات وحــش و اســتادیومها دور نگــه داشــته شــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پــروژه جدیــد مایکروســافت بــا هــدف ادغــام صفحهنمایشهــای هولوگرافیــک در شیشــههای
عینــک
متخصصــان مایکروســافت پــروژه جدیــدی را در دســتورکار قراردادهانــد کــه در نتیجــه آن امــکان اســتفاده از
تجربــه واقعیــت افــزوده ،بــدون نیــاز بــه هدســتهای مخصــوص ممکــن خواهــد شــد .در قالــب ایــن راهــکار،
صفحهنمایشهــای هولوگرافیــک در عینکهــای معمولــی ادغــام خواهنــد شــد .بهرهبــرداری عملــی از پلتفــرم هولوگرافــی ،بــه اســتفاده از تصاویــر ســهبعدی
لیــزری نیــاز دارد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر هیــچ راهــکاری بــرای ادغــام ایــن مولفههــا در محصولــی کــه اســتفاده آســان را بــرای کاربــران بــه
ارمغــان بیــاورد وجــود نــدارد .بــا وجــود ایــن ،متخصصــان مایکروســافت بــه پیشــرفتهای قابــل مالحظ ـهای در ایــن حــوزه دس ـت یافتهانــد .در قالــب تحقیقــات
تیــم محققــان مایکروســافت ،پلتفــرم هولوگرافیکــی توســعه یافتــه کــه امــکان تعبیــه لنزهــای آن در داخــل عینکهــای معمولــی وجــود خواهــد داشــت .بــه ایــن
ترتیــب ،آینههــا و کریســتالهای مایــع موجــود در تراشــهها نیــز در داخــل فریــم قــرار مــی گیرنــد .در ایــن راهــکار ،تنهــا مولفههــای الکترونیکــی ،بیــرون از
عینــک قــرار خواهنــد گرفــت .اگرچــه ایــن راهــکار فشــرده و جمــع و جــور ،در حالــت معمولــی دس ـتیابی بــه تصاویــری غیــر قابــل اســتفاده را ممکــن خواهــد
ســاخت ،امــا تصحیحهــای اعمــال شــده از طــرف پروژکتــور هولوگرافیــک ،تغییــرات را بــه نحــوی اعمــال خواهــد کــرد کــه امــکان خوانــدن جزئیــات حتــی بــه
صــورت پیکســل بــه پیکســل نیــز فراهــم خواهــد شــد .مایکروســافت در راه توســعه ایــن پلتفــرم ،مشــکالت زیــادی را از ســر راه برداشــته اســت .تیــم متخصصــان
ردموندیهــا از سیســتم رندرینــگ بــا امــکان رهگیــری چشــمی کــه جزئیــات باالیــی را بــه نمایــش میگــذارد در کنــار الگوریتمهــای توســعهیافته برپایــه اســتفاده
از  GPUاســتفاده کردهانــد تــا در نهایــت امــر ،الگوریتمهایــی بــا امــکان نمایــش جزئیــات بــاالی محتویــات ،آنهــم بهطورآنــی و بــدون وقفــه ایجــاد شــود .در
نهایــت ،ایــن الگوریتمهــا بــا فوکــوس واقــع گرایانــه و تصحیــح بینایــی ،دس ـتیابی بــه حــد بــاالی عملکــرد را فراهــم خواهنــد کــرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررســی  iFixitاز لپتــاپ جدیــد ســرفیس :هیوالیــی تمــام چســبی و بــدون قابلیــت تعمیــر یــا
ارتقــا ســخت افــزاری!
تیــم  iFixitکــه هــر از چنــد گاهــی بــا کالبدشــکافی دســتگاههای مختلــف ،قطعــات ســخت افــزاری ایــن دســتگاهها
را بررســی قــرار میکنــد و میــزان تعمیــر پذیــری آنهــا را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد بــه تازگــی بــه ســراغ
لپتــاپ  Surfaceجدیــد مایکروســافت رفتــه اســت .بررســی صــورت گرفتــه توســط ایــن تیــم نشــان میدهــد
کــه مایکروســافت ایــن لپتــاپ را بــه گونــهای طراحــی کــرده اســت کــه امــکان تعمیــر قطعــات داخلــی آن و
حتــی بازکــردن بدنــه آن نیــز ممکــن نباشــد .براســاس اطالعــات منتشــر شــده توســط ایــن تیــم“ :ایــن لپتــاپ
بــه گونـهای طراحــی شــده اســت کــه نتــوان آن را بــاز یــا تعمیــر کــرد ،بــدون آســیب رســیدن بــه دســتگاه امــکان
دسترســی بــه اجــزای داخلــی بــه هیــچ وجــه ممکــن نیســت ”.ایــن تیــم همچنیــن در مطلــب بررســی خــود اعــام
کــرده اســت کــه در ابتــدای امــر صفحــه کلیــد مانــع از دسترســی بــه اجــزای داخلــی میشــود و حتــی امــکان
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جــا بــه جایــی آن نیــز ممکــن نیســت .در بخشــی مهمتــر iFixit ،اعــام کــرده اســت کــه پردازنــده ،حافظــه رم
و همچنیــن بخشهــای ذخیــره ســازی اطالعــات بــه صــورت کامــل بــه مادربــرد چســبیدهاند و امــکان ارتقــا یــا
افزایــش میــزان ظرفیــت را در اختیــار کاربــران قــرار نمیدهنــد .همچنیــن اعــام شــده اســت کــه کاربــران بــرای
جداســازی باتــری از دســتگاه بایــد  10مرحلــه مختلــف را طــی کننــد .بــه ایــن ترتیــب حتــی امــکان دسترســی بــه
باتــری نیــز بســیار مشــکل خواهــد بــود iFixit .حتــی در گــزارش خــود تعویــض باتــری در ایــن دســتگاه را عملــی
خطرنــاک توصیــف کــرده اســت iFixit .همچنیــن در بخــش جمــع بنــدی خــود بــا اظهــار نظــری تنــد و جنجالــی
اعــام کــرده اســت Surface“ :یــک لپتــاپ نیســت ،بلکــه هیوالیــی اســت کــه تمامـاً بــا چســب پــر شــده اســت .در ایــن لپتــاپ چیــزی نیســت کــه قابــل ارتقــا
یــا بــا دوام باشــد و بــدون آســیب زدن بــه آن نیــز امــکان بازکــردن آن وجــود نــدارد .اگــر میتوانســتیم بــه قابلیــت تعمیــر پذیــری آن نمــره  1-از  10را بدهیــم
حتم ـاً ایــن کار را میکردیــم .تمامــی قطعــات ســخت افــزاری ایــن لپتــاپ در زیــر پالســتیک و چســب پوشــانده شــده اســت تــا امــکان دسترســی بــه آنهــا
ممکــن نباشــد”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترانزیستورهای گرافنی ،یک گام تا واقعیت؛ سرعت کامپیوترها  1000برابر میشود
تیمــی از محققــان دانشــگاه مرکــزی فلوریــدا موفــق بــه ایجــاد راهــکاری بــرای توســعه ترانزیســتورهای گرافنــی
شــدهاند کــه درآینــده میتوانــد بــه افزایــش هــزار برابــری ســرعت و کاهــش صــد برابــری تــوان مصرفــی در
کامپیوترهــا و دســتگاههای الکترونیکــی منجــر شــود .ترانزیســتورهای ســیلیکونی ســنتی ،بــا توانایــی خــود بــرای
قطــع و وصــل جریــان ،تحــول عظیمــی را در دســتگاههای الکترونیکــی ایجــاد کردنــد .ایــن ترانزیســتورها بــا کنتــرل شــارش جریــان ،امــکان ایجــاد رادیوهــا،
تلویزیونهــا و کامپیوترهــای کوچکتــر را فراهــم کردنــد .آنطــور کــه در گــزارش ژورنــال  Nature Communicationsاعــام شــده Ryan M. Gelfand ،پروفســور
دانشــگاه مرکــزی فلوریــدا و همــکاران او در راســتای بهبــود تکنولــوژی ترانزیســتورها ،تئــوری تولیــد نســل جدیــد ایــن مولفههــای ســختافزاری را کــه اینبــار
بــه جــای ســاختار ســیلیکونی ،برپایــه اســتفاده از الیــه گرافنــی ،مــاده کربنــی دوبعــدی بــا ضخامــت یــک اتــم واحــد توســعه یافتهانــد ارائــه کردهانــد.

Gelfand

معتقــد اســت یافتههــای جدیــد آنهــا تاثیــر و تحــول عظیمــی در بــازار محصــوالت الکترونیکــی ،ســرعت محاســباتی و حتــی مدیریــت بــزرگ دادههــا ایفــا خواهــد
کــرد .او در ایــن خصــوص میگویــد :اگــر خواســتار پیشــرفت هرچــه بیشــتر تکنولــوژی هســتیم ،بــه کامپیوترهــای ســریعتری نیــاز داریــم کــه امــکان اجــرای
شبیهســازیهای بیشــتر و بزرگتــر را در حــوزه بررســی وضعیــت شــرایط جــوی ،کاوش در فضــا یــا حتــی در والاســتریت فراهــم میکننــد .بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف ،نمیتوانیــم بــه ترانزیســتورهای ســیلیکونی چشــم داشــته باشــیم .محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــا اعمــال میــدان مغناطیســی روی نــوار
گرافنــی میتواننــد مقاومــت موجــود بــر ســر راه شــارش جریــان در ایــن مــاده را تغییــر دهنــد .در چنیــن ســاختاری ،میــدان مغناطیســی بــا افزایــش یــا کاهــش
جریــان عبــوری از نانوتیوبهــای کربنــی مجــاور ،کنتــرل میشــود .افزایــش یــا کاهــش شــدت میــدان مغناطیســی ،بــه افزایــش یــا کاهــش شــارش جریــان
عبــوری از ایــن نســل جدیــد ترانزیســتورها منجــر خواهــد شــد .ایــن راهــکار ،تــا حــد زیــادی مشــابه بــا اســتفاده از یــک ولــو بــرای کنتــرل جریــان آب عبــوری از
لولــه اســت .ترانزیســتورها بــه عنــوان کلیدهــای قطــع و وصــل عمــل میکننــد .حــال آنکــه مجموع ـهای از ترانزیســتورها در ســاختارهای متفــاوت میتواننــد بــه
عنــوان گیتهــای منطقــی عمــل کــرده و بــه ریزپردازندههــا امــکان حــل مســائل پیچیــده مطــرح شــده در حــوزه ریاضیــات و منطــق را بدهنــد .بــا وجــود ایــن،
ســرعت ریزپردازندههــای کامپیوتــری کــه از ترانزیســتورهای ســیلیکونی اســتفاده میکننــد ،ســالها اســت کــه ثابــت باقــی مانــده و شــاهد ســرعت کالکــی در
محــدوده  ۳تــا  ۴گیگاهرتــز هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه مجموع ـهای از مدارهــای منطقــی متشــکل از ترانزیســتورهای گرافنــی میتواننــد ســرعت کالک را
بــه محــدوده تراهرتــزی نزدیــک کننــد .نتیجــه ایــن تغییــر ،افزایــش هــزار برابــری ســرعت کامپیوترهــا خواهــد بــود .ایــن ترانزیســتورها ،بــه مراتــب کوچکتــر و بــا
بازدهــی باالتــر در دســترس قــرار خواهنــد گرفــت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استفاده از الماس ،راه حلی برای تولید انبوه کامپیوتر کوانتومی
ممکــن اســت کشــف اخیــر بتوانــد راه را بــرای تولیــد انبــوه ایــن کامپیوترهــا بــاز کنــد .دانشــمندان روشــی ابــداع
کردهانــد کــه بــا اســتفاده از عیــوب ســاختاری المــاس بــه ذخیرهســازی اطالعــات بپردازنــد .ایــن روش باعــث بهبــود
بازخوانــی اطالعــات در ســیلیکون و ســازگاری بهتــر آن بــرای اســتفاده در کامپیوترهــای کوانتومــی آینــده خواهــد
بــود .بــرای اینکــه متوجــه شــوید کــه ایــن فرآینــد چگونــه انجــام میشــود ،بایــد بــه اصــول پایـهای رایانــش کوانتومــی نگاهــی بیاندازیــم؛ در ایــن روش ،ذرات اتمــی
در یــک حالــت برهمنهــی باقــی میماننــد کــه درنتیجــه میتواننــد بهصــورت  ۰و  ۱یــا ترکیبــی از ایــن دو حالــت حضــور داشــته باشــند .برخــاف بیتهــای
معمولــی کــه در آنهــا تنهــا یکــی از دو حالــت  ۰یــا  ۱میتوانــد وجــود داشــته باشــد .ایــن بیتهــای کوانتومــی کــه آن را کیوبیــت مینامنــد ،در مقیــاس
بســیار بزرگتــری نســبت بــه بیتهــای استفادهشــده در چیپهــای امــروزی ،میتواننــد فرآینــد پــردازش را انجــام دهنــد .نگهداشــتن ذرات در یــک حالــت
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برهمنهــی بهانــدازهای کــه بتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم ،یکــی از چالشبرانگیزتریــن مســائل بــرای دانشــمندان اســت؛ امــا یکــی از راههــای احتمالــی بــرای
برونرفــت از ایــن مشــکل ،اســتفاده از المــاس بهعنــوان مــادهی پایــه در کامپیوتــر کوانتومــی اســت .در ایــن روش از عیــوب ســاختاری المــاس بــرای ذخیرهســازی
کیوبیتهــا اســتفاده میشــود ،ســپس بــا اســتفاده از نــور و جریــان اپتیکــی بهجــای جریــان الکتریکــی ،دیتــا بــا ســرعت فراخوانــی میشــود .ایــن روش بــر
مبنــای ذخیرهســازی کیوبیتهــا در فضــای خالــی اتمهــای کربــن در ســاختار شــبکهی المــاس اســت؛ ایــن فضاهــای خالــی بــا اتــم ســایر عناصــر ماننــد نیتــروژن
پــر میشــود .الکتــرون آزادی کــه از ایــن روش بــه دســت میآیــد ،خاصیــت مغناطیســی دارد و میتــوان از آن بهعنــوان کیوبیــت اســتفاده کــرد .تــا بــه اینجــا
همهچیــز بهخوبــی پیــش رفتــه اســت؛ امــا بهتریــن تالشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه بهانــدازهی کافــی مفیــد واقــع نشــدهاند؛ ایــن مشــکل بــه دلیــل طیــف
فرکانســی پرتــو نــور اســت .در راســتای بهبــود ایــن وضعیــت ،تحقیــق جدیــدی صــورت گرفتــه اســت .دانشــمندان ســیلیکون را نیــز وارد فرآینــد تولیــد کیوبی ـت
کردهانــد کــه طیــف باریکتــری از نــور را ســاطع میکنــد و دقــت موردنیــاز رایانــش کوانتومــی را تأمیــن میکنــد .تــا بــه ایــن لحظــه ،نمیتــوان کیوبیتهــا را
در موقعیــت برهمنهــی خــود ثابــت و پایــدار نگــه داشــت؛ امــا دانشــمندان امیدوارنــد کــه ایــن مســئله بــا غلبــه بــر محدودیتهــای کاهــش دمــا تــا صفــر کلویــن،
حــل شــود .دریــک اِنگالنــد از دانشــگاه  MITTو عضــو گــروه پژوهشــی میگویــد :در برنام ـهی پیشبینیشــده از جریــان اپتیکــی بــرای جابجایــی کیوبیتهــای
فوتونیکــی اســتفاده خواهــد شــد و ســپس ایــن حافظههــای کوانتومــی را میتــوان در هرجایــی کــه الزم اســت اســتفاده کــرد .تقریب ـاً در حــال نزدیــک شــدن
بــه ایــن اهــداف هســتیم .ایــن پرتوهــا بینظیــر هســتند .دانشــمندان تاکنــون بهطــور میانگیــن تــا  ۵۰میکرومتــر فضــای خالــی بــرای ذخیرهســازی اطالعــات
ی بــا ایــن دقــت باهــدف فرآینــد
در شــبکهی ســاختاری المــاس ایجــاد کننــد .ایــن فضــا معــادل یکهــزارم ضخامــت مــوی ســر انســان اســت .ایجــاد فضــای خالـ 
ســاخت جریــان اپتیکــی بــرای کامپیوترهــای کوانتومــی اســت کــه ایــن هــدف در حــال نزدیــک شــدن بــه فــاز عملیاتــی اســت .اگــر ایــن گــروه بتوانــد نتایــج
امیدبخــش خــود را تــا بــه ایــن مرحلــه بهبــود ببخشــد ،میتــوان المــاس را پاســخی بــرای نیازهــای رایانــش کوانتومــی دانســت .آنهــا همچنیــن بــا توســعهی روش
تابــش نــور ،ایــن امــکان را فراهــم کردهانــد کــه بتــوان بــدون جابهجایــی کیوبیتهــا ،اطالعــات آنهــا را فراخوانــی کــرد .لپتاپهــای کوانتومــی در آینــدهای
نزدیــک در دســترس نخواهنــد بــود؛ امــا پیشــرفتهای فراوانــی درزمین ـهی مطالعــه روی مــواد و روشهــای ســاخت انجــام شــده کــه ممکــن اســت روزی نســل
جدیــد قــدرت پردازشــی را وارد خــط تولیــد انبــوه کنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،Windows Defenderآنتیویروس یا تهدید؟!
تاکنــون مایکروســافت چندیــن وصلــه امنیتــی جهــت برطــرف کــردن رخنــه هــای موجــود در موتــور آنتــی ویــروس
 Windows Defenderارائــه کــرده امــا حــاال مشــخص شــده ایــن کمپانــی چنــدان موفــق نبــوده و هنــوز آنتــی
ویــروس مایکروســافت در برابــر اجــرای از راه دور کدهــای مخــرب آســیب پذیــر اســت .طبــق مقالــه منتشــر شــده
از ســوی یــک پژوهشــگر امنیتــی بــه نــام جیمــز لــی ،موتــور  MsMpEngآنتــی ویــروس  Windows Defenderبــه
انــدازه کافــی در برابــر راهیابــی کدهــای مخــرب بــه سیســتم عامــل محافظــت نشــده و از طریــق رخنــه هــای امنیتــی موجــود در خــود آنتــی ویــروس مــی تــوان
کدهــای مخــرب را در محیــط سیســتم عامــل اجــرا نمــود .آقــای لــی معتقــد اســت آنتــی ویــروس مایکروســافت از محیــط  Sandboxingیــا اجــرای قرنطینــه شــده
مناســب بهــره نمــی بــرد و همیــن امــر باعــث مــی شــود بتــوان از طریــق رخنــه هــای امنیتــی موجــود در موتــور آنتــی ویــروس ،بــه محیــط سیســتم عامــل دســت
پیــدا کــرد .پیــش تــر تاویــس اورمانــدی ،از پژوهشــگران امنیتــی کمپانــی گــوگل چندیــن آســیب پذیــری در موتــور آنتــی ویــروس  Windows Defenderرا بــه
مایکروســافت گــزارش کــرده بــود کــه بعدتــر برطــرف شــدند امــا اخیــرا ً وی یکبــار دیگــر خبــر از کشــف آســیب پذیــری هــای تــازه داده اســت .آقــای لــی دو آســیب
پذیــری در موتــور آنتــی ویــروس مایکروســافت شناســایی کــرده کــه بــه رغــم مجهــز بــودن وینــدوز بــه آخریــن وصلــه هــای امنیتــی ،نفوذگــر از طریــق آنهــا قــادر
بــه اجــرای کدهــای مــورد نظــر خــود در محیــط سیســتم عامــل خواهــد بــود .ظاهــرا ً رخنــه هــای امنیتــی شناســایی شــده از ســوی آقــای لــی همــان رخنــه هــای
امنیتــی پیــش تــر شناســایی شــده از ســوی پژوهشــگر گــوگل نباشــد و ایــن آنتــی ویــروس از چندیــن رخنــه امنیتــی رنــج مــی بــرد .مایکروســافت هنــوز بــه ایــن
گــزارش هــا واکنــش نشــان نــداده امــا خوشــبختانه از آنجایــی کــه جزئیــات آســیب پذیــری هــا منتشــر نشــده انــد ،خطــر گســترده ای کاربــران وینــدوز را تهدیــد
نمــی کنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترند میکرو پاسخ میدهد :درآمد نفوذگران سایبری از باج افزارها چقدر است؟
گــزارش جدیــد شــرکت امنیتــی  Trend Microحکایــت از آن دارد کــه در ســال  ۲۰۱۶میــادی ،اســتفاده از بــاج
افزارهــا توســط نفوذگــران ســایبری ،در مقایســه بــا ســال پیــش از آن  ۷۵۲درصــد افزایــش یافتــه اســت .ایــن
گــزارش ابعــاد جدیــدی را در خصــوص درآمــد نفوذگــران ســایبری از بــاج افزارهــا افشــا کــرده اســت .بنابــر گــزارش
جدیــد شــرکت امنیتــی ترنــد میکــرو ،تنهــا در ســال گذشــته میــادی ،برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه  Locky، Goldeneyو دیگــر بدافزارهایــی کــه بــا طراحــی
خــود بــه باجگیــری از قربانیــان اقــدام میکننــد ،در مجمــوع درآمــد یــک میلیــارد دالری را بــرای طراحــان خــود بــه همــراه داشــتهاند .اگرچــه باجافزارهــا در
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ســال  ۲۰۱۶میــادی آســیبهای زیــادی را بــه شــرکتها ،ســازمانها و افــراد مســتقل وارد کردهانــد امــا خطــر ایــن بدافزارهــا پــس از حمــات اخیــر بــاج افــزار
واناکــرای در کانــون توجهــات قرارگرفــت .واناکــرای باجافــزاری اســت کــه همچنــان بــه آلــوده کــردن کامپیوترهــای قربانیــان ادامــه میدهــد و بــه نظــر میرســد
هنــوز هــم راهــکاری بــرای نابــودی کامــل آن پیــدا نشــده اســت .اگــر بــا تاریخچــه باجافزارهــا و نحــوه گســترش آنهــا آشــنایی نداریــد در گــزارش ترنــد میکــرو
بــه نــکات جالــب توجهــی برخواهیــد خــورد .ایــن گــزارش کــه بــا عنــوان باجافــزار :گذشــته ،حــال و آینــده منتشــر شــده اســت آغــاز بــه کار اولیــن بــاج افزارهــا
در روســیه بیــن ســالهای  ۲۰۰۵تــا  ۲۰۰۶میــادی را تــا توســعه آنهــا در قالــب مدلهــای پیشــرفته کنونــی کــه از آن بــا عنــوان باجافــزار بــه عنــوان ســرویس
( )RaaSیــاد میشــود را بهطــور کامــل تفســیر کــرده اســت RaaS .بــه نفوذگرانــی کــه بــا فراینــد هــک کــردن کامپیوترهــا آشــنایی ندارنــد ایــن فرصــت را خواهــد
داد تــا بــا اجــاره کــردن کدهــا و زیرســاختهای مدیریــت و کنتــرل ایــن بدافزارهــا ،نفوذهــای ســایبری موفقــی بــه اهــداف خــود داشــته باشــند .ســازمانها در
مقایســه بــا افــراد حقیقــی ،بیشــتر در مرکــز توجــه حمــات بــاج افزارهــا قراردارنــد زیــرا ایــن دســته از قربانیــان ،بــرای تــداوم خدمــات و ســرویسهای خــود ،در
اکثــر مــوارد بــه فایلهایــی کــه توســط نفوذگــران قفــل شــدهاند نیــاز داشــته و از همیــن رو بــه احتمــال زیــاد ،هزینــه طلــب شــده از ســوی نفوذگــران را پرداخــت
خواهنــد کــرد .اگرچــه شــرکتها و ســازمانهای زیــادی از نقطــه نظــر مالــی ،از حمــات واناکــرای آســیب دیدهانــد امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بســیاری از
برندهــا و ســازمانها در آگاهســازی عمــوم افــراد از خطــرات ایــن باجافــزار و نمونههــای مشــابه ،ســهم مهمــی داشــتهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســریعترین دوربیــن جهــان در مرحلــه تولیــد؛ فیلمبــرداری بــا نــرخ  ۵تریلیــون فریــم بــر ثانیــه
ممکــن شــد
محققــان دانشــگاه  Lundســوئد موفــق بــه توســعه دوربینــی شــدهاند کــه امــکان فیلمبــرداری بــا نــرخ معــادل پنــج
تریلیــون فریــم در هــر ثانیــه را فراهــم میکنــد .ایــن دوربیــن ،بهطــور ویــژه گزینــهای مناســب بــرای اســتفاده
در مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی بــه حســاب میآیــد امــا ورود آن بــه بــازار مصرفکننــدگان عمومــی نیــز دور از دســترس نخواهــد بــود .الیــاس کریستنســن از
اعضــای تیــم تحقیقاتــی فعــال در پــروژه توســعه دوربیــن جدیــد معتقــد اســت دوربینهایــی کــه مــا در حــال حاضــر اســتفاده میکنیــم از ســرعت فوقالعــاده
پایینــی برخوردارنــد .از همیــن رو ایــن تیــم تحقیقاتــی موفــق شــده راهــکاری را ایجــاد کنــد کــه در قالــب آن ،ضبــط چنــد تصویــر در یــک تصویــر انجــام میشــود.
بــه گفتــه کریستنســن ،بــا اســتفاده از ایــن راهــکار ،تمــام ســکانس ویدئویــی ،در یــک شــات بــه ثبــت خواهــد رســید Andreas Ehn .از دیگــر اعضــای ایــن تیــم
تحقیقاتــی ســوئدی در ایــن خصــوص میگویــد :در دوربینهــای متــداول یــا بــه بیــان دقیقتــر ،در دوربینهــای ویدئویــی معمولــی یــا حتــی نمونههــای بــا
ســرعت باالیــی کــه در بــازار شــاهد هســتیم ،شــما ابتــدا یــک عکــس گرفتــه ،آنرا ذخیــره میکنیــد و بــا گرفتــن عکــس بعــدی و ذخیرهســازی ،ایــن فراینــد
تکــرار شــده تــا در نهایــت امــر ،تعــداد عکــس کافــی بــرای ایجــاد فیلــم را در اختیــار داشــته باشــید .ایــن در حالــی اســت کــه مــا از راهــکار متفاوتــی اســتفاده
میکنیــم .در راهــکار محققــان ســوئدی ،چهــار عکــس در یــک تصویــر بــه ثبــت میرســد .پــس از ایــن ،فراینــد تقســیم و مرتبســازی عکسهــا بــرای رســیدن
بــه ویدئــوی نهایــی انجــام خواهــد شــد .ایــن محققــان اعــام کردهانــد راهــکار جدیــد میتوانــد بــه ابــزاری کاربــردی بــرای محققــان مبــدل شــود .در حــال حاضــر
امــکان فیلمبــرداری بــا نــرخ  ۵تریلیــون فریــم بــر ثانیــه میســر شــده اســت .بــا وجــود ایــن ،در صورتــی کــه از سیســتم لیــزری ســریعتری اســتفاده شــود امــکان
جابهجایــی ایــن رکــورد نیــز وجــود دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با تصاویر بسیار شارپ توسعه میدهد
پژوهشــگرهای مایکروســافت سنســور دوربیــن خمیــدهای را توســعه دادهانــد کــه بــه ادعــای آنهــا ،یکــی از
بزرگتریــن مشــکالت در زمینـهی تولیــد تصاویــر دیجیتالــی بــا کیفیــت بــاال را رفــع میکنــد .آنهــا معتقدنــد کــه
لنزهــا بهصــورت طبیعــی روی ســطوح مســطحی ماننــد سنســور دوربینهــا فوکــوس نمیکننــد و عملکــرد آنهــا روی ســطوح کــروی و خمیــدهای ماننــد پشــت
چشــم ،بســیار بهتــر اســت؛ بنابرایــن بــا سنســورهای مســطح ،اجســام در سراســر تصویــر ،خــارج از فوکــوس بهنظــر میرســند .مایکروســافت بــا منحنیســاختن
ســطح کانونــی ،نیــاز بــه از بینبــردن انحنــای میدانــی توســط لنــز را از بیــن میبــرد و بدیــن ترتیــب میتوانــد از آزادی عمــل اپتیــکال حاصــل در بهبــود ســایر
جنبههــای سیســتم نظیــر بهبــود رزولوشــن ،قابلیــت جــذب نــور ،گجنمایــی رنگــی جانبــی ،اعوجــاج ،یکنواختــی روشــنایی و در عیــن حــال کاهــش ابعــاد،
پیچیدگــی و هزینــهی سیســتم بهــره ببــرد .البتــه پژوهشــگرها مدتهاســت کــه از بهبودهــای ممکــن از طریــق منحنیســاختن سنســورها آگاه هســتند؛ امــا
منحنیســاختن سنســورهای مونــو کریســتالین بــدون ترکخــوردن یــا تغییــر شــکل آنهــا ،بســیار دشــوار اســت .مایکروســافت بهتازگــی تکنیکــی را بــا اســتفاده
از فشــار پنوماتیکــی توســعه داده اســت کــه امــکان حرکــت آزادانـهی سنســور را در سراســر قالــب فراهــم میکنــد .ایــن تکنیــک میــزان تنــش حاصــل را در فراینــد
شــکلدهی کاهــش میدهــد و بــه فراینــد تولیــدی ختــم میشــود کــه ســریع ،ارزانقیمــت و اتکاپذیــر اســت .انحنــای لنزهــای حاصــل از ایــن فراینــد ،دو برابــر
مــوارد پیشــن اســت و منجــر بــه ســاخت سنســور  CMOSارزانقیمتــی میشــود کــه تصاویــر شــارپتری را نســبت بــه لنــز  ۵۰میلیمتــری بــا  f/1.2بهکاررفتــه
در دوربیــن حرف ـهای کانــن  1DSمــارک  IIIتولیــد میکنــد .مایکروســافت همچنیــن بــا اشــاره بــه معیــار رزولوشــن «( »TVLمعیــاری کــه در آن رزولوشــن بــر
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مبنــای واحــد «خــط بــر ارتفــاع تصویــر» اندازهگیــری میشــود) اضافــه کــرد کــه تصاویــر ثبتشــده توســط ایــن
دوربیــن بــا داشــتن رزولوشــن  ۳۲۲۰خــط در حالــت مرکــزی و  ۱۷۳۲خــط در حالــت  ۹۰٪فیلــد ،جزئیــات بیشــتر
و روشــنایی یکنواختتــری نســبت بــه سیســتم بســیار بزرگتــر دوربینهــای حرفــهای  ۳۵میلیمتــری مجهــز
بــه دیافراگــم  f/1.2و لنزهــای  ۵۰میلیمتــری دارد .فراینــد منعطــف خمــش مایکروســافت بــرای هــر ســایز قالبــی قابــل اســتفاده اســت و حتــی در مــورد لنزهــای
ی کــه هنــوز نمیتــوان
ســریع نیــز دقــت باالیــی دارد .تکنیــک مایکروســافت بــا فرایندهــای تولیــد گســترده و مقرونبهصرفــه نیــز ســازگار اســت و در حالــ 
بــرای ســاخت دوربیــن گوش ـیهای هوشــمند ،از ایــن تکنیــک اســتفاده کــرد؛ امــا مایکروســافت در حــال کار بــا تولیدکننــدگان مختلــف جهــت بهکارگیــری آن
در حوزههــای مختلــف عکاســی ،فیلمبــرداری ،بینایــی رایانــهای و اتوماســیون ،سیســتمهای نظارتــی و دیدهبانــی ،میکروســکوپها ،تلســکوپها و حوزههایــی
از ایــن قبیــل اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویمو؛ پیشتاز در فناوری خودروهای خودران
توســعه پــروژه خــودروی خــودران گــوگل در غالــب شــرکت ویمــو پــس از ارائ ـهی گزارشهــای آمــاری از طــرف
دپارتمــان وســایل نقلیــه موتــوری ایالــت کالیفرنیــا وارد فــاز جدیــدی شــده اســت .طبــق گــزارش سیانبیســی،
در بــازهی یکســاله تــا  ۳۰نوامبــر  ،۲۰۱۶خودروهــای خــودران تحــت نظــارت شــرکت ویمــو در مجمــوع بیــش
از  ۱میلیــون کیلومتــر از خیابانهــای کالیفرنیــا را طــی کردهانــد .بهطــور متوســط  ۸۲۵۰۰کیلومتــر از ایــن
مســافت ،بــدون دخالــت انســان در کنتــرل خــودرو توســط ایــن خودروهــا طــی شــده اســت .اهمیــت ایــن اعــداد زمانــی مشــخص میشــود کــه ایــن آمــار را بــا
دیگــر شــرکتهای فعــال در حــوزه خودروهــای خــودران مقایســه کنیــم .در بــازه زمانــی مشــابه ،خودروهــای شــرکت جنــرال موتــورز تنهــا  ۱۵,۵۰۰کیلومتــر در
کالیفرنیــا رانــده شــدهاند کــه میــزان مســافت طــی شــده بــدون دخالــت راننــده بهطــور متوســط تنهــا  ۵۴کیلومتــر بــوده اســت .خودروهــای شــرکت نیســان بــا
 ۶۶۰۰کیلومتــر مســافت پیمــوده شــده و متوســط  ۴۵کیلومتــر رانندگــی بــدون دخالــت انســان در رتبــه بعــدی قــرار دارنــد .شــرکتهای بــوش ،مرســدس بنــز،
بــی ام و ،فــورد وتســا نیــز هــر کــدام کمتــر از  ۱۶۰۰کیلومتــر رکــورد ثبتشــده بهعنــوان مســافت طــی شــده توســط خودروهــای خــودران خــود دارنــد .مؤسســه
ی مــورگان اســتنلی بــا توجــه بــه گزارشهــای فــوق ،معتقــد اســت ویمــو در نهایــت بــه یکــی از شــرکتهای مســتقل آلفابــت تبدیــل خواهــد شــد و تــا ســال
 ۲۰۳۰ارزشــی در حــدود  ۷۰میلیــارد دالر خواهــد داشــت .مــورگان اســتنلی در ایــن رابطــه میگویــد :اگــر فــرض کنیــم ســهم ویمــو در میــزان مســافت طــی شــده
جهانــی تــا ســال  ۲۰۳۰تنهــا  ۱درصــد اســت ،ایــن شــرکت میتوانــد بهطــور متوســط  ۱.۲۵دالر بــه ازای هــر  ۱.۵کیلومتــر بــه ارزش خــود بیفزایــد و نهایتــا تــا
ســال  ۲۰۳۰ارزشــی معــادل  ۷۰میلیــارد دالر خواهــد داشــت .افزایــش میــزان مســافت طــی شــده در ســال و بــه دنبــال آن ،افزایــش درآمــد شــرکت ،ممکــن اســت
ارزش ایــن شــرکت را حتــی تــا رقــم اعجابانگیــز  ۱۴۰میلیــارد دالر بــاال ببــرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرویس پیک موتوری جدید «اسنپ باکس» معرفی شد
بــه گــزارش ایلنــا ،بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون کاربــران بــرای جابجایــی ســریع و اقتصــادی بســتهها و مرســوالت
در ســطوح شــهر ،نیــاز بــه ســرویس منســجمی کــه پاســخگوی تمــام نیازمندیهــای کاربــران باشــد احســاس
میشــود .اســنپ باکــس بــا هــدف ارایــه راه حلــی بــرای ایــن موضــوع و کمــک بــه کاهــش ترافیــک در ســطح
شــهر ،صرفهجوبــی در هزینههــا و زمــان ،و باالتــر بــردن امنیــت حمــل و نقــل درون شــهری ارایــه شــده اســت .ســرویس اســنپ باکــس در حالحاضــر فعــال
شــده و آمــاده ســرویسدهی بــه شــما عزیــزان اســت .البتــه ایــن ســرویس ،در حالحاضــر بــه تهــران محــدود میشــود .اســنپ باکــس ،بــه کاربــران محتــرم
امــکان میدهــد تــا تنهــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار اســنپ ،بــا یــک کلیــک و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن مرســوالت و بســتههای خــود را توســط موتورســیکلت
بــه مقصــد مــورد نظــر خــود برســانند .از امکانــات شــاخص ایــن ســرویس میتــوان بــه هزینــه پاییــن ،دسترســی آســان در ســطح شــهر و قابلیــت پیگیــری مســیر
توســط کاربــر ،و پشــتیبانی  ۲۴ســاعته اشــاره کــرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخاب ایران برای نایب رئیسی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه ()APT
علیرضــا درویشــی ،مدیــر ســازمانهای تخصصــی بینالمللــی رگوالتــوری ،بــه نمایندگــی از جمهــوری اســامی
ایــران بــا اجمــاع نظــر همــهی کشــورهای حاضــر بــه ســمت نایبرئیــس جلســات آمادگــی کشــورهای عضــو
جامعــه مخابراتــی آســیا و اقیانوســیه ( )APTمنصــوب شــد .اولیــن جلسـهی آمادگــی ،خــرداد مــاه در تایلنــد برگــزار
شــد .در ایــن جلســه نماینــدهی مالــزی بــه عنــوان رئیــس جلســات و نماینــدگان ایــران ،چیــن و ژاپــن بــه عنــوان
نایبرئیــس انتخــاب شــدند .علــت برگــزاری ایــن جلســات چهارگانــه ،ایجــاد هماهنگــی بــرای حضــور موثرتــر در کنفرانــس ســران مختــار اســت .کنفرانسهــای
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ســران مختــار مخابراتــی اتحادیــه جهانــی مخابــرات ( )ITUهــر چهــار ســال یــک بــار بهمنظــور تعییــن سیاس ـتهای کلــی اتحادیــه ،برنامههــای مالــی ،انتخــاب
مدیــران ارشــد اتحادیــه ،اعضــای شــورا و اعضــای هیــات ارتباطــات رادیویــی تشــکیل میشــوند .دورهی قبلــی کنفرانسهــای ســران مختــار مخابراتــی ســال ۲۰۱۴
در بوســان کرهجنوبــی بــا حضــور محمــود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــورمان و  ۱۹۰کشــور جهــان برگــزار شــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزیر ارتباطات :دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام ،مسائل امنیتی است
محمــود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری ،یکــی از دالیــل مســدود شــدن ســرویس تمــاس صوتــی تلگــرام را
مســائل امنیتــی دانســت و اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه قطـع شــدن ایــن ســرویس توســط مقامــات قضایــی ،عمــا
امــکان راهانــدازی مجــدد قابلیــت تمــاس صوتــی تلگــرام توســط وزارت ارتباطــات وجــود نــدارد و ایــن موضــوع بــه
تصمیــم جدیــد مقامــات قضایــی بســتگی دارد .واعظــی در واکنــش بــه گمانهزنیهــای مربــوط بــه اینکــه چــرا
هماننــد تلگــرام ،تمــاس صوتــی برخــی از پیامرســانها و اپلیکیشــنهای دیگــر مســدود نشــده اســت ،اعــام کــرد کــه بــ ه دلیــل تعــداد بســیار زیــاد کاربــران
تلگــرام در کشــورمان ،اشــراف و نظــارت بــر ایــن اپلیکیشــن پیامرســان بســیار دشــوارتر از نمونههــای دیگــر اســت .وزیــر ارتباطــات در خصــوص تعییــن تکلیــف
ودیعههــای تلفــن همــراه و ثابــت مشــترکان اعــام کــرد کــه نــوع تعییــن تکلیــف ایــن ودیعههــا در دســت بررســی اســت؛ امــا در حــال حاضــر یکــی از اقدامــات
ایــن بــوده اســت کــه آن دســته از افــرادی کــه در گذشــته ودیع ـهی تلفــن همــراه و ثابــت داشــتهاند ،در صــورت داشــتن بدهــی ،تــا زمانــی کــه میــزان بدهــی از
حــد ودیعــه تجــاوز نکنــد ،تلفــن همــراه یــا ثابــت آنهــا قطــع نخواهــد شــد .وزیــر ارتباطــات در پایــان خاطرنشــان کــرد« :افــرادی کــه در حــال حاضــر بــرای دریافــت
ت نــام میکننــد ،معمــوال هزینـهای  ۱۰۰هــزار تومانــی را در قالــب ودیعــه پرداخــت کردهانــد و در صــورت تجــاوز نکــردن بدهــی
خطــوط تلفــن همــراه و ثابــت ثبـ 
از ایــن میــزان ،تلفنشــان قطــع نمیشــود؛ امــا افــرادی کــه طــی ســالهای گذشــته ،حــدود  ۵۰۰هــزار تومــان در قالــب ودیعــه پرداخــت کردهانــد ،تــا رســیدن
میــزان بدهــی بــه حــد  ۵۰۰هــزار تومــان ،خــط تلفنشــان قطــع نخواهــد شــد».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودرو خودران ایرانی با موفقیت آزمایش شد
خودروهــای خــودران بــدون شــک آینــدهی صنعــت حمــل و نقــل را تشــکیل میدهنــد .بزرگتریــن خودروســازهای
جهــان در کنــار تعــدادی از شــرکتهای مطــرح فنــاوری اعــم از گــوگل و اپــل ،ســرمایهگذاری زیــادی بــرای
توســعهی فنــاوری خــودران کردهانــد تــا هرچــه زودتــر ایــن تکنولــوژی را پیادهســازی کننــد .در حــال حاضــر
خودروهــای تســا بــا تجهیــز بــه سیســتم خــودران ســطح  ،۲هوشــمندترین وســایل نقلیــهی موجــود در بــازار
هســتند .خودروســازی داخلــی بــرای جلوگیــری از افزایــش فاصلـهی خــود بــا علــم روز دنیــای خودروســازی ،بایــد ســرمایهگذاری گســتردهای در علــوم نویــن ایــن
صنعــت انجــام دهــد .در همیــن حــال متخصصــان شــرکت دانشبنیــان صنعــت و فنــاوری هوشــمند خلیــج فــارس ( )PGITICمســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
اســتان هرمــزگان بعــد از ســه ســال تحقیــق و تســت در قالــب چهــار گــروه الکترونیــک ،کنتــرل ،مکانیــک و نرمافــزار ،موفــق بــه طراحــی و ســاخت اولیــن سیســتم
هوشــمند کنتــرل خــودرو بــدون راننــده در ایــران شــدند .پــروژهی توســعهی فنــاوری خــودران شــرکت صنعــت و فنــاوری هوشــمند خلیــج فــارس در ســال  ۲۰۱۰و
بــا انجــام فــاز تحقیــق و توســعه کلیــد خــورده اســت .عملیــات توســعهی ایــن پــروژه در ســال  ۲۰۱۲رســما آغــاز شــده و طراحــی و پیادهســازی آن در ســال ۲۰۱۴
انجــام شــده اســت .در نهایــت فــاز اول ایــن پــروژه در ســال  ۲۰۱۶بهرهبــرداری شــد و طــی ســال جــاری نیــز بهطــور رســمی رونمایــی خواهــد شــد .دکتــر علــی
فتــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان گفــت :ایــن سیســتم قابلیــت نصــب روی تمــام خودروهــا بــا گیربکــس اتوماتیــک را دارا اســت .ایــن سیســتم بعــد
از نصــب روی خــودرو توانســت اولیــن تســت خــود را بــه طــول  ۲۵کیلومتــر در مســیر تعیینشــده بــدون خطــا و دخالــت انســان بــا موفقیــت بــه پایــان برســاند.
ایــن سیســتم بعــد از انجــام تمــام آزمایشهــای ایمنــی در نیمــه دوم ســال جــاری بــا حضــور مســئوالن رونمایــی خواهــد شــد .علیرضــا شــیخ جعفــری مدیرعامــل
شــرکت صنعــت و فنــاوری هوشــمند خلیــج فــارس در خصــوص سیســتم خــودران توســعهی یافت ـهی ایــن شــرکت گفــت :بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ،خــودرو
میتوانــد بهصــورت خــودکار در مســیرهای شــهری و بینشــهری تــردد کنــد .ایــن سیســتم از طریــق ســه دوربیــن نصبشــده روی خــودرو ،سیســتم ناوبــری
جهانــی ( ،)GPSسنســورهای اولتراســونیک ،اســکنر لیــزری و ســامانههای هوشــمند میتوانــد ضمــن تشــخیص مســیر جــاده و خیابــان ،موانــع و تابلوهــای راهنمایــی
و رانندگــی ،در مســیر تعیینشــده بــا دقــت و امنیــت بــاال تــردد کنــد .از دیگــر ویژگیهــای ایــن سیســتم هوشــمند ،پیادهســازی الگوریتمهــای بســیار ســریع و
دقیــق پــردازش تصویــر بــا قابلیــت تشــخیص انســان ،خــودرو ،موانــع ،خطــوط جــاده و خیابــان ،تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی در مســیر حرکــت خــودرو اســت.
کنتــرل مرکــزی ایــن سیســتم قابلیــت کنتــرل فرمــان بــا دقــت  ۰.۰۱درجــه و کنتــرل پــدال گاز و ترمــز بهصــورت همزمــان و بــا ســرعت عکسالعمــل

۰٫۰۰۱

ثانیــه را دارا اســت .مدیرعامــل شــرکت صنعــت و فنــاوری هوشــمند خلیــج فــارس در رابطــه بــا دیگــر امکانــات ایــن خــودرو افــزود :ایــن سیســتم دارای دسترســی
مســتقیم بــه اینترنــت بــرای بررســی مســیر و شــرایط جــاده و آب و هــوا بهصــورت خــودکار اســت .همچنیــن ایــن سیســتم وضعیــت آب و هــوا را بهصــورت
خــودکار از طریــق اینترنــت بررســی میکنــد و ضمــن گــزارش وضعیــت آب و هــوا در مســیر حرکــت وجــود تجهیــزات ایمنــی مناســب ماننــد زنجیــره چــرخ (مثــا
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بــرای آب و هــوای برفــی) را مــورد بررســی قــرار داده و آن را بــه شــما گــزارش میدهــد .در سیســتم خــودران طراحیشــده همچنیــن تدابیــر الزم جهــت اتصــال
خودروهــا اندیشــیده شــده اســت تــا بــا ایجــاد شــبکهی گســتردهای از خودروهــای خــودران ،اطالعــات الزم اعــم از وضعیــت ترافیکــی بیــن خودروهــا منتقــل شــود.
مدیرعامــل شــرکت صنعــت و فنــاوری هوشــمند خلیــج فــارس تصریــح کــرد ایــن سیســتم قابلیــت شناســایی راننــده از طریــق پــردازش تصویــر را دارا اســت کــه
باعــث بــاال رفتــن امنیــت میشــود و ســرقت ماشــین را غیــر ممکــن میکنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پوشش  ۵۷درصدی شبکه  4G LTEدر ایران به گزارش OpenSignal

ایــن کمپانــی اطالعــات خــود در مــورد کیفیــت شــبکه  4Gرا بــا اســتفاده از کاربــران اپراتورهــای مخابراتــی و از
طریـ�ق اپلیکیشـ�ن اُپـ�ن سـ�یگنال دریافـ�ت میکنـ�د .کاربـ�ران میتواننـ�د بـ�ا دریافـ�ت و نصـ�ب اپلیکیشـ�ن

�Open

 Signalعــاوه بــر اشــتراکگذاری اطالعــات در مــورد پوشــش شــبکهی  ،4Gاز طریــق نقشــههای موجــود در
ایــن اپلیکیشــن از پوشــش شــبکهی  4Gبــرای اپراتورهــای مختلــف در انــواع شــهرها و کشــورها آگاه شــوند .اُپــن
ف شــدن
ســیگنال اعــام کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش فعالیتهــا در حــوزهی فنــاوری جدیــد  5Gو معطــو 
توجهــات بــه ایــن موضــوع ،اپراتورهــا همچنــان در حــال توســع ه و گســترش پوشــش شــبکهی  4Gهســتند .بــه
گــزارش ایــن کمپانــی ،اپراتورهــا بهســرعت در حــال پوشــش مناطــق جدیــد بــا اســتفاده از شــبکهی  4Gو همچنیــن
تبدیــل زیرســاختهای خــود بــرای پشــتیبانی از شــبکهی  4G LTEهســتند .بــر اســاس اطالعــات ارائهشــده،
بهصــورت میانگیــن کاربــران در  ۶۰درصــد از مواقــع میتواننــد بــه شــبکهی  4G LTEدر کشــورهایی کــه ایــن
فنــاوری در دســترس اســت ،متصــل شــوند .در حــال حاضــر بیــش از  ۱۵کشــور دارای زیرســاختی از شــبکههای
 4G LTEهســتند کــه ســرعت دانلــود  ۳۰مگابیــت بــر ثانیــه در اختیــار کاربرانشــان قــرار میدهنــد؛ حــال آنکــه
میانگیــن ســرعت دانلــود بــه علــت اســتفاده از ظرفیــت پاییــن ایــن شــبکه در شــماری از کشــورها پایینتــر اســت.
 OpenSignalاعــام کــرده اســت کــه کشــور کــرهی جنوبــی بــار دیگــر در رتبههــای بــاال جــای گرفتــه اســت .ایــن
کشــور از نظــر پوشــش شــبکه در جایــگاه اول و از نظــر ســرعت در مــکان دوم قــرار دارد .مجارســتان ،هلنــد ،نــروژ
و ســنگاپور نیــز از جملـهی کشــورهایی هســتند کــه عملکــرد بســیاری خوبــی در ردهبنــدی اخیــر  OpenSignalبــه
نمایــش گذاشــتهاند .در نمــودار زیــر میتوانیــد میــزان پوشــش شــبکهی  4Gرا در کشــورهای مختلــف مشــاهده
کنیــد .همانطــور کــه در ایــن نمــودار مشــاهده میکنیــد ،کشــورهای شــرقی کــرهی جنوبــی و ژاپــن از نظــر
پوشــش در رتب ـهی اول و دوم قــرار دارنــد .ایــران بــا پوشــش  ۵۶.۸۲درصــدی در رتبههــای پاییــن جــای گرفتــه
اســت .نمــودار پاییــن مربــوط بــه ســرعت شــبکههای  4G LTEاســت .در ایــن نمــودار نیــز ســنگاپور و کــرهی
جنوبــی بــه ترتیــب بــا ســرعت دانلــود  ۴۵و  ۴۳مگابیــت در هــر ثانیــه در رتبههــای اول و دوم قــرار گرفتهانــد.
 OpenSignalنقشـهای جهانــی را نیــز منتشــر کــرده و در آن بــه نمایــش وضعیــت اینترنــت  4G LTEپرداختــه اســت.
کشــورهایی کــه بــه رنــگ خاکســتری نمایــش داده شــدهاند ،در ایــن آزمایــش و بررســی حضــور ندارنــد؛ چراکــه
بــه گفت ـهی اُپــن ســیگنال ،اطالعــات دریافتــی از ایــن کشــورها بــه انــدازهای نبــوده اســت کــه بتــوان تحلیلــی
صحیــح و درســتی در مــورد وضعیــت شــبکهی  4Gدر آنهــا انجــام داد .بــر اســاس اطالعــات ارائهشــده توســط
 ،OpenSignalایــن کمپانــی بــرای تهی ـهی آخریــن گــزارش از وضعیــت شــبکههای  4G LTEبیــش از  ۱۹میلیــارد
رکــورد را مــورد بررســی قــرار داده کــه برگرفتــه از اطالعــات دریافتــی از  ۵۵۸,۲۶۰دســتگاه گوشــی هوشــمند در
 ۷۵کشــور بــا پوشــش  4Gاســت .البتــه همانطــور کــه اشــاره کردیــم ،تنهــا کشــورهایی مــورد بررســی قــرار
گرفتهانــد کــه اطالعــات دریافتــی از آنهــا بــه میــزان اســتاندارد و قابــل بررســی بــوده اســت .بــر اســاس دادههــای
 ،OpenSignalتنهــا  ۱۶کشــور بــا پوشــش بیــش از  ۸۰درصــد شــبکهی  4Gدر جهــان وجــود دارنــد کــه  ۵کشــور
در  ۶مــاه اخیــر بــه ایــن جمــع پیوســتهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باتریهای جدید محققان  MITبا نوشیدن آب دریا انرژی الکتریکی تولید میکنند
راهــکار جدیــد محققــان بــه توســعه نســل جدیــد باتریهایــی منجــر شــده کــه بــا اســتفاده از آب دریــا میتواننــد
انــرژی الکتریکــی مــورد نیــاز خودروهــای بــدون سرنشــین ویــژه حرکــت در زیــر آب را تامیــن کننــد .ایــن روش،
بــه ایجــاد راهــکاری امنتــر و بــا بــازده باالتــر در مقایســه بــا اســتفاده از باتریهــای لیتیــوم یونــی منجــر شــده
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اســت .هواپیماهــای بــدون سرنشــین در قالــب طراحیهــای مــدرن خــود میتواننــد بــا طــی مســافت طوالنــی ،ماموریتهــای مختلفــی را در آســمان انجــام دهنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در زیــر دریــا ،محدودیتهــای موجــود بــه ویــژه در بخــش تامیــن انــرژی ،مانــع از آن شــده تــا تجهیــزات مشــابهی را شــاهد باشــیم .از
همیــن رو ،حــاال  OWPبــه عنــوان یکــی از زیرمجموعههــای  MITراهــکار جدیــدی را بــرای حــل ایــن مشــکل ارائــه داده اســت .راهکارهــای کــه در نهایــت امــر
میتوانــد بــه بهبــود مســافت طــی شــده توســط خودروهــای بــدون سرنشــین زیردریایــی ( )UUVکمــک کنــد .سیســتم جدیــد توســعه یافتــه توســط محققــان
 OWPدر واقــع راهــکار تامیــن تــوان بــا اســتفاده از ترکیــب آلومینویــم-آب اســت کــه عــاوه بــر دوام باالتــر در برابــر شــرایط محیطــی ،افزایــش مســافت را در
مقایســه بــا آنچــه در قالــب اســتفاده از باتریهــای لیتیــو م یونــی شــاهد بودیــم بــرای  UUVهــا بــه ارمغــان خواهــد آورد .ایــن سیســتم تامیــن تــوان میتوانــد
اســتفادههای فراوانــی داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال ،ایــن روش میتوانــد بــه  UUVایــن امــکان را بدهــد تــا بــه عمــق بیشــتری رفتــه و بــرای مــدت بیشــتری
بــه کاوش بپــردازد .عــاوه بــر ایــن ،امــکان آن فراهــم خواهــد شــد تــا  UUVبــا رفتــن بــه اعمــاق اقیانــوس ،بقایــای بــه جــا مانــده از کشــتیها را بررســی کنــد،
بــه نقش ـهبرداری از کــف اقیانــوس بپــردازد و در نهایــت امــر ،در انجــام تحقیقــات بــه کارشناســان کمــک کنــد .عــاوه بــر ایــن میتــوان در اکتشــافات نفتــی یــا
حتــی کاربردهــای نظامــی نیــز از ذخیــره بیشــتر انــرژی در ایــن محصــوالت بهــر ه گرفــت OWP .همکاریهایــی را هــم بــا نیــروی دریایــی آمریــکا در دســتورکار
قــرارداده تــا باتریهــای اســتفاده شــده در سنســورهای آکوســتیک ویــژه شناســایی زیردریاییهــای دشــمن را بــا نمونههــای جدیــد جایگزیــن کنــد .اکثــر

UUV

هــا در حــال حاضــر از باتریهــای لیتیــوم یونــی بهــره میبرنــد کــه مشــکالت خــاص خــود را دارنــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه احتمــال آتشســوزی در ایــن
باتــری هــا اشــاره کــرد .تراکــم انــرژی ایــن دســته از باتریهــا نیــز محــدود بــوده و شــارژ مجــدد آنهــا ،در اکثــر مــوارد نیازمنــد انتقالشــان بــه ســاحل خواهــد
بــود .عمــر پاییــن نیــز از دیگــر مشــخصههای ایــن باتریهــا اســت .در طــرف مقابــل ،سیســتم تامیــن تــوان  ،OWPایمنتــر ،ارزانتــر و بــا عمــر باالتــر در مقابــل
کاربــران قــرار میگیــرد .ایــن محصــول از آنــد آلومینیومــی در کنــار کاتــد آلیــاژی از ترکیــب المانهــای مختلــف (در مرتبــه اول ،نیــکل) و الکترولیــت قلیایــی کــه
بیــن الکترودهــا قــرار گرفتــه ســاخته شــده اســت .وقتــی  UUVمجهــز بــه ایــن نــوع سیســتم تامیــن تــوان ،در اقیانــوس قــرار میگیــرد ،آب دریــا بــه داخــل باتــری
کشــیده شــده و در قســمت کاتــد بــه آنیونهــای هیدروکســید و گاز هیــدروژن تجزیــه میشــود .آنیونهــای هیدروکســید بــا آنــد آلومینیومــی واکنــش نشــان
داده و بــا ایجــاد هیدروکســید آلومینیــوم ،الکتــرون آزاد میکننــد .ایــن الکترونهــا بــه ســمت کاتــد حرکــت کــرده و انــرژی را بــه مــداری کــه در ایــن مســیر قــرار
گرفتــه انتقــال میدهنــد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه در فراینــد یادشــده ،هیدروکســید آلومینیــوم و گاز هیــدروژن بــه عنــوان مــواد زائــد بیضــرر دفــع میشــوند.
ایــن واکنــش تنهــا زمانــی انجــام میشــود کــه آب بــه داخــل باتــری مکــش شــود .بــا فرســایش آنــد آلومینیومــی پــس از گذشــت زمــان ،امــکان تعویــض آن بــا
هزینــه پاییــن وجــود خواهــد داشــت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پایان حیات اسطوره :یاهو دیگر یک شرکت مستقل نیست!
پــس از دو دهــه فعالیــت یاهــو در حــوزه تکنولــوژی ،ایــن شــرکت دیگــر بــه عنــوان نامــی مســتقل در ایــن عرضــه
فعالیــت نخواهــد کــرد .ایــن امــر بــا نهایــی شــدن قــرارداد فــروش یاهــو بــه ورایــزون ،رســما تحقــق یافتــه اســت.
شــرکت ورایــزون بهطــور رســمی و پــس از ماههــا شــک و تردیــد در خصــوص ســرانجام ایــن معاملــه ،قــرارداد
خریــد یاهــو را بــا مبلــغ  ۴.۴۸میلیــارد دالر نهایــی کــرد .ایــن موضــوع بــه طــور رســمی توســط مســئوالن دو
شــرکت یاهــو و ورایــزون اعــام شــده اســت .در همیــن راســتا ،مریســا میــر ( )Marissa Mayerمدیرعامــل یاهــو نیــز
از ســمت خــود اســتعفا خواهــد کــرد .او مبلــغ  ۲۳میلیــون دالر را بــه عنــوان پــاداش پایــان خدمــت دریافــت کــرده اســت .میــر در ایمیلــی خطــاب بــه کارکنــان
یاهــو ،اینچنیــن عنــوان کــرده اســت :بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در پرتــو ایــن قــرارداد ،در نقــش مــن اعمــال خواهــد شــد مــن یاهــو را تــرک خواهــم کــرد .دوســت
دارم همــه شــما بدانیــد کــه مــن سرشــار از حــس دلتنگــی ،قدردانــی و خوشبینــی هســتم .بــا نهایــی شــدن ایــن قــرارداد ،یاهــو و  AOLبــا هــم ادغــام شــده و
یــک شــرکت جدیــد فعــال در حــوزه رســانههای دیجیتالــی را تحــت مدیریــت ورایــزون ایجــاد خواهنــد کــرد .ایــن شــرکت Oath ،نــام خواهــد گرفــت .ورایــزون از
یاهــو بــا هــدف رقابــت بــا نامهــای مطــرح حــوزه رســانههای دیجیتــال نظیــر فیسبــوک و گــوگل اســتفاده خواهــد کــرد تــا درآمــد خــود از تبلیغــات آنالیــن را
افزایــش دهــد .انتظــار مـیرود ورایــزون چیــزی حــدود  ۲۱۰۰نفــر از کارکنــان یاهــو را تعدیــل کنــد .آنچــه کــه پــس از اجــرای ایــن قــرارداد از یاهــو باقــی خواهــد
مانــد Altaba Inc ،نــام خواهــد گرفــت کــه بــه عنــوان حافــظ ســهام شــرکت یاهــو در زیرمجموعــه  ،Alibabaشــرکت چینــی فعــال در حــوزه تجــارت الکترونیــک،
ادامــه حیــات خواهــد داد .ایــن قــرارداد در حالــی بــه مراحــل نهایــی میرســد کــه خبــر خریــد یاهــو توســط ورایــزون حــدود یــک ســال پیــش اعــام شــده بــود .بــا
وجــود ایــن ،نهایــی شــدن ایــن قــرارداد هنگامــی در هالـهای از ابهــام قــرار گرفــت کــه یاهــو مســتنداتی را در خصــوص مشــکالت امنیتــی کــه بــه افشــای اطالعــات
حــدود یــک میلیــارد کاربــر منجــر شــده بــود منتشــر کــرد .ورایــزون در نهایــت ،بــا کاهــش  ۳۵۰میلیــون دالری مبلــغ قــرارداد و ملــزم کــردن یاهــو بــه پرداخــت
هزینههــای ناشــی از ایــن افشــای گســترده اطالعــات ،حاضــر بــه پیشــبرد پــروژه خریــد ایــن غــول ســابق دنیــای تکنولــوژی شــد .پــروژهای کــه بــه پایــان حیــات
ایــن اســطوره فعــال در حــوزه ســرویسهای اینترنتــی منجــر شــده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارتباط کوانتومی برای اولین بار ممکن شد؛ انتقال اطالعات بدون مخابره ذرات فیزیکی
محققــان موفــق شــدهاند بــرای اولیــن بــار در جهــان گونــهای از ارتباطــات کوانتومــی کــه در قالــب آن بــرای
انتقــال اطالعــات بیــن مبــدا و مقصــد ،هیــچ ذره فیزیکــی مخابــره نمیشــود را راهانــدازی کننــد .از ایــن راهــکار
میتــوان در توســعه سیســتمهای تصویربــرداری از ســوژههای حســاس نظیــر آثــار باســتانی اســتفاده کــرد.
ارتبــاط کوانتومــی ( )Quantum Communicationمفهــوم کامــا پیچیــدهای اســت امــا یکــی از عجیبتریــن شــکلهای ایــن راهــکار ارتباطــی،

Counterfactual

 Communicationنــام دارد Counterfactual Communication .نوعــی ارتبــاط کوانتومــی اســت کــه در آن هیــچ ذرهای بیــن گیرنــده و فرســتنده مبادلــه نمیشــود.
فیزیکدانــان از مدتهــا پیــش بــا ارائــه تئوریهــای مختلــف مدعــی شــد ه بودنــد امــکان راهانــدازی چنیــن راهــکار ارتباطــی وجــود دارد و باالخــره حــاال بــرای
اولیــن بــار در تاریــخ ،دسـتیابی بــه ایــن مهــم ممکــن شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب محققــان موفــق شــدهاند تصویــر گرافیکــی ســیاه و ســفیدی را بــدون انتقــال
هیــچ ذره فیزیکــی ،از یــک نقطــه بــه نقطـهای دیگــر ارســال کننــد .اگــر ایــن پــروژه بــرای شــما کمــی عجیــب بــه نظــر میرســد نگرانــی بــه خــود راه ندهیــد زیــرا
مفاهیــم اینچنینــی در ذات مکانیسـمهای کوانتومــی جــا دارنــد .درنظــر داشــته باشــید کــه بــرای انجــام ایــن پــروژه بــه ایجــاد کانــال کوانتومــی بیــن مبــدا و مقصــد
نیــاز اســت و از همیــن رو همــواره ایــن احتمــال وجــود دارد تــا ذره فیزیکــی از کانــال عبــور کنــد .در صورتــی کــه ایــن اتفــاق بــه ثبــت برســد ،آزمایــش باطــل
شــده و سیســتم جدیــدی جایگزیــن سیســتم قبلــی خواهــد شــد .بهمنظــور راهانــدازی چنیــن سیســتم پیچیــدهای ،محققــان دانشــگاه علــوم و تکنولــوژی چیــن
ن را در درگاه خروجــی آخریــن آرایــه جداســاز پرتوهــا قــرار دادهانــد .مبنــای اجــرای ایــن پــروژه آن اســت کــه در
دو دســتگاه شناســایی یــا همــان دتکتــور فوتــو 
دنیــای کوانتــوم ،تمامــی ذرات نــوری را میتــوان بــا توابــع موجــی (بــه جــای ذرات) تعریــف کــرد .از همیــن رو بــا ادغــام کــردن پیامهــا در ذرات نــوری ،محققــان
موفــق شــدند یــک تصویــر گرافیکــی ســیاه و ســفید را بــدون ارســال حتــی یــک ذره فیزیکــی ،انتقــال دهنــد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه ایــن تیــم پژوهشــگر مدعــی
شــدهاند ایــده اولیــه اجــرای ایــن پــروژه را از تکنولــوژی هولوگرافــی دریافــت کردهانــد .ایــن تیــم در گــزارش خــود کــه در ژورنــال

Proceedings of the National

 Academy of Sciencesمنتشــر شــده اینچنیــن بــه الگوبــرداری خــود اشــاره کــرده اســت :در دهــه  ۱۹۴۰میــادی تکنیــک جدیــد تصویربــرداری بــه نــام هولوگرافــی
بــه نحــوی توســعه یافــت کــه نــه تنهــا قــادر بــه ثبــت شــدت نــور بــود بلکــه میتوانســت فــاز نــور را هــم بــه ثبــت برســاند .شــاید ایــن پرســش مطــرح شــود
کــه آیــا امــکان اســتفاده از فــاز نــور بــرای تصویربــرداری وجــود دارد؟ پاســخ مــا مثبــت اســت .نتیجــه تحقیقــات ایــن محققــان نــه تنهــا گامــی بــزرگ در توســعه
ارتباطــات کوانتومــی بــه شــمار میآیــد بلکــه امــکان اســتفاده از راهکارهــای جدیــد را بــرای تصویربرداریهــای حســاس از ســوژههایی نظیــر آثــار باســتانی کــه
امــکان تابــش مســتقیم نــور روی آنهــا وجــود نــدارد فراهــم میکنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قابلیت «آرشیو» اینستاگرام به صورت عمومی عرضه شد
اینســتاگرام در رابطــه بــا قابلیــت «آرشــیو» میگویــد کــه ایــن ویژگــی“ ،بــه کاربــران اجــازه میدهــد تــا
پســتهایی را کــه پیشتــر بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــتهاند ،بــه مــکان دیگــری انتقــال دهنــد کــه بــه
صــورت خصوصــی قابــل مشــاهده اســت” .همچنیــن ،اعــام شــده اســت« :پروفایلتــان ،نشــان میدهــد کــه
شــما چــه فــردی هســتید و بــا شــما در طــول زمــان ،تکامــل مییابــد .بــا قابلیــت “آرشــیو” ،شــما انعطافپذیــری بیشــتری بــرای شــکل دادن بــه پروفایــل خــود
داریــد» .بــه احتمــال زیــاد ،شــما نیــز اکنــون بــه قابلیــت «آرشــیو» دسترســی خواهیــد داشــت؛ ایــن ویژگــی همانطــور کــه گفتــه شــد ،بــرای مواقعــی کاربــرد
خواهــد داشــت کــه نیــاز داریــد تــا پس ـتهای بــه اشــتراک گذاشــتهتان را بــرای مدتــی مخفــی کنیــد .بــا انتخــاب گزینــه «آرشــیو» پــس از لمــس آیکــون “”...
در بــاالی هــر تصویــر یــا ویدیویــی کــه بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــتید ،میتــوان آن پســت را «آرشــیو» نمــود و پس ـتهای آرشــیو شــده بــا انتخــاب آیکــون
«ســاعت» در بــاالی پروفایــل اصلــی شــما ،قابــل دسترســی اســت .البتــه در صورتیکــه ایــن ویژگــی هنــوز بــرای پروفایــل شــما ارائــه نشــده اســت ،چنــدان جــای
نگرانــی وجــود نــدارد زیــرا تــا چنــد روز آینــده ،حتم ـاً بــه ایــن قابلیــت جالــب دسترســی خواهیــد داشــت؛ بــدون آنکــه نیــاز باشــد تــا برنامــه اینســتاگرام را بــه
آخریــن نســخه بهروزرســانی نماییــد .توجــه داشــته باشــید کــه بــا آرشــیو نمــودن یــک پســت یــا بازگــردان آن بــه پروفایــل خــود ،دنبالکنندههــا (فالــور) متوجــه
ایــن تغییــرات نمیشــوند؛ همچنیــن بــا خــارج نمــودن یــک پســت از حالــت «آرشــیو» ،امــکان تغییــر زمــان انتشــار آن وجــود نــدارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیابی لحظه ای موقعیت مکانی افراد در نقشه گوگل ممکن شد
گــوگل بهتازگــی برنام ـهی راهنمــای محلــی ســرویس نقش ـههای خــود را بهروزرســانی و بخــش جوایــز و ســطوح
کاربــری را بــه ایــن برنامــه اضافــه کــرده اســت .حــاال ایــن شــرکت اپلیکیشــن گــوگل مپــز را بــا ارائ ـهی یــک
ســری قابلیــت جدیــد آپدیــت کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای جدیــدی کــه اکنــون در گــوگل مپــز
فعــال شــده ،امــکان ردیابــی لحظ ـهای موقعیــت مکانــی افــراد اســت .ایــن امــکان جدیــد بــرای مواقعــی مناســب
اســت کــه فرضــا دوســت شــما در دیــدار از پیــش تعیینشــدهتان دیــر کنــد و شــما نیــاز بــه ردیابــی موقعیــت مکانــی وی داشــته باشــید تــا بتوانیــد بــا روشــی
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آســانتر موقعیــت دقیــق یکدیگــر را بهطــور لحظ ـهای مشــاهده کنیــد .نکت ـهی مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره
کنیــم ایــن اســت کــه کاربــر میتوانــد دقیقــا تعییــن کنــد موقعیــت مکانــی لحظـهای وی بــرای چــه کســانی و تــا
چــه مســافتی بــه اشــتراک گذاشــته شــود .امــکان بــه اشــتراکگذاری موقعیــت مکانــی لحظـهای از  ۱۵دقیقــه تــا
ســه روز وجــود دارد .همچنیــن میتــوان ایــن زمــان را تعییــن نشــده قــرار داد و در ایــن شــرایط اشــتراکگذاری
موقعیــت مکانــی تــا زمانــی کــه کاربــر بهصــورت دســتی ایــن ویژگــی را غیرفعــال کنــد ،ادامــه خواهــد داشــت.
امــکان مشــاهدهی موقعیــت مکانــی بــه اشــتراکگذاری شــده توســط یــک کاربــر فقــط بــرای افــرادی کــه لینــک
منحصربهفــرد مخصــوص را دارنــد فراهــم اســت .بــه ایــن ترتیــب بــرای دادن دسترســی بــه هــر فــرد بایــد یــک
لینــک جداگانــه بــرای وی ایجــاد کنیــد .همچنیــن امــکان غیرفعــال کــردن هــر یــک از ایــن لینکهــا در هــر
زمانــی توســط شــخص ســازنده وجــود دارد .ویژگــی جدیــد مــورد بحــث بــرای نســخهی اندرویــد و آیاواس اپلیکیشــن گــوگل مپــز ارائــه شــده اســت و بــرای
دسترســی بــه آن بایــد منــوی کشــویی داخــل ایــن اپ را بــاز کنیــد .ســپس شــما بایــد بــا سیاسـتهای مربــوط بــه موقعیــت مکانــی موافقــت کنیــد .در گام بعــد
ســرویس موقعیتیابــی دســتگاهتان روشــن خواهــد شــد و یــک لینــک مخصــوص بــرای دسترســی بــه آن در اختیارتــان قــرار میگیــرد .در ایــن مرحلــه کاربــر
میتوانــد لینــک تولیدشــده در گام قبــل را از طریــق تمامــی راههــای ارتباطــی و اپلیکیش ـنهای پیامرســانی و شــبکههای اجتماعــی بــرای دوســتان خــود ارســال
کنــد .شــخص دریافتکننــده میتوانــد بــا کلیــک روی لینــک یادشــده ،موقعیــت مکانــی لحظــهای شــما را روی ســرویس نقشــههای گــوگل مشــاهده کنــد.
همچنیــن لینکهــای اشــتراکگذاری شــده را میتــوان در حســاب کاربــری گــوگل مپــز افــراد دریافتکننــده ،مشــاهده کــرد .در جریــان بــه اشــتراکگذاری
لحظ ـهای موقعیــت مکانــی ،زمــان تقریبــی پیشبینــی شــده بــرای رســیدن شــما بــه مقصــد توســط اپلیکیشــن مپــز گــوگل بــه شــخص دریافتکننــدهی لینــک
نشــان داده خواهــد شــد و پــس از رســیدن بــه مقصــد ،ایــن امــکان بــه حالــت غیــر فعــال درخواهــد آمــد .قابلیــت جدیــد اضافهشــده بــه ســرویس گــوگل مپــز در
شــرایط مختلــف میتوانــد بســیار مفیــد و کاربــردی باشــد؛ بهعنــوان مثــال زمانــی کــه بــا دوســتان خــود برنامهریــزی کردهایــد تــا یکدیگــر را در یــک مــکان
خــاص مالقــات کنیــد و میخواهیــد از موقعیــت مکانــی دقیــق یکدیگــر آگاهــی داشــته باشــید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلق نسخه مجازی جهان در مقیاسی بزرگ درون یک ابر رایانه
ایــن روزهــا دانشــمندان عــاوه بــر مطالع ـهی جهــان واقعــی ،بــر مدلهــای شبیهســازی نیــز بــرای درک بهتــر
گذشــته و آینــدهی پیــش روی جهــان تکیــه میکننــد .حــال گروهــی از دانشــمندان اعــام کردهانــد کــه جهــان
را در بزرگتریــن مقیــاس ممکــن بهصــورت شبیهســازی شــده خلــق کردهانــد .دانشــمندان بــرای ایــن کار،
از یــک ابــر رایانــه بســیار قدرتمنــد اســتفاده کردهانــد تــا بتواننــد  ۲۵میلیــون کهکشــان را بهصــورت مجــازی
مدلســازی کننــد و آنهــا را بــه کمــک محاســباتی کــه روی  ۲تریلیــون ذره دیجیتــال انجــام شــده اســت ،در کنــار یکدیگــر قــرار دادهانــد .حجــم دادههایــی کــه
ایــن شبیهســازی ایجــاد کــرده اســت ،در ذهــن نمیگنجــد .ایــن شبیهســازی در واقــع توســط اختــر فیزیکدانــان دانشــگاه زوریــخ در ســوئیس توســعه یافتــه
و قــرار اســت کــه بــرای ســنجش آزمایشهایــی کــه توســط تجهیــزات ماهــوارهی  Eucildانجــام میشــوند ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ماهــواره  Eucildدر ســال
 ۲۰۲۰بــه فضــا پرتــاب میشــود و هــدف از پرتــاب آن ،بررســی رمــز و رازهــای مــادهی تاریــک و انــرژی تاریــک موجــود در جهــان اســت .رو َمــن ت ِس ـیِر ،یکــی از
اعضــای گــروه توســعهدهنده ایــن شبیهســاز ،میگویــد :ماهیــت انــرژی تاریــک ،یکــی از اساســیترین معماهــای حلنشــده در علــم مــدرن بــه شــمار مــیرود.
ماهــواره  Eucildنمیتوانــد مــادهی تاریــک را بهطــور مســتقیم مشــاهده کنــد ،زیــرا مــادهی تاریــک بهشــدت گریــزان اســت؛ امــا ایــن ماهــواره میتوانــد تأثیــرات
مــادهی تاریــک بــر کل جهــان را مشــاهده کنــد و بــا محاســباتی کــه در ایــن نســخه شبیهســازی شــده انجــام میشــوند ،بــه ماهــواره تفهیــم میکننــد کــه دقیقـاً
بــه دنبــال چــه چیزهایــی باشــد .پژوهشــگرانی کــه در توســعه ایــن شبیهســاز نقــش داشــتهاند ،میگوینــد :هــر چــه پیشبینیهــای نظــری دقیقتــر باشــند،
باعــث میشــوند کــه شبیهســازهای عالــم در مقیاسهــای بســیار بــزرگ ،بتواننــد در آینــده رمــوز مختلــف عالــم تاریــک را آشــکار کننــد .بــرای دســتیابی بــه
بهتریــن دقــت ممکــن در شبیهســازی ،دانشــمندان بــه مــدت  ۳ســال روی توســعهی یــک مــدل جدیــد کــه بــا نــام  PKDGRAV3شــناخته میشــود کار کردهانــد.
ایــن مــدل جدیــد بهگونـهای طراحــی شــده اســت کــه بتوانــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن روی معمــاری جدیدتریــن ابــر رایانههــا اجــرا شــود .بــه لطــف دقــت باالیــی
کــه در بهینهســازی الگوریتمهــا صــورت گرفتــه اســت ،گــروه توســعهدهنده توانســته زمــان الزم بــرای بارگــذاری و مشــاهدهی تاریــخ  ۱۳.۸میلیــارد ســالهی جهــان
(از زمــان مهبانــگ) را بــه شــکل چشــمگیری کاهــش دهــد .وقتــی کــه دانشــمندان کدهــای ایــن شبیهســاز را روی ابــر رایانــه  Piz Daintکــه در مرکــز ملــی ابــر
رایان ـهای ســوئیس واقــع شــده اســت اجــرا کردنــد ،تمــام کدهــا و شبیهســاز تاریــخ  ۱۳.۸میلیــارد ســاله جهــان
در مدتزمــان  ۸۰۰ســاعت اجــرا و آمــاده مشــاهده شــدند .محاســباتی کــه ایــن شبیهســازی اجــرا میکنــد،
چگونگــی تکامــل مــادهی تاریــک تحــت گرانــش خــود و تشــکیل هالــهی مــاده تاریــک را تجزیــه و تحلیــل
میکنــد .ماهــواره  Eucliddدر دهـهی آینــده رســماً کار خــود را در فضــا آغــاز میکنــد و نــوری را کــه از میلیاردهــا
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کهکشــان تابــش میشــود ،ثبــت خواهــد کــرد؛ امــا آنچــه ایــن ماهــواره واقعـاً بــه دنبــال آن اســت ،بررســی ایجــاد
تغییــرات کوچــک در ایــن نورهــا توســط مــادهی تاریــک خواهــد بــود .بــا توجــه بــه مشــاهداتی کــه از چگونگــی
انبســاط عالــم صــورت گرفتــه اســت ،دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه مــادهی تاریــک و انــرژی تاریــک چیــزی در
حــدود  ۹۵درصــد از عالــم را در بــر گرفتهانــد و مــا نمیتوانیــم آنهــا را مشــاهده کنیــم و چیــزی کــه میبینیــم
در واقــع  ۵درصــد از مــادهی تشــکیلدهندهی جهــان اســت .وقتــی کــه ماهــواره  Euclidبــه فضــا پرتــاب شــود،
میتوانــد نگاهــی نزدیکتــر بــه مــادهی تاریــک داشــته باشــد و ایــن شبیهســاز جدیــد نیــز بــه ماهــواره کمــک میکنــد تــا بتوانــد از آنچــه اندازهگیــری میکنــد
درک بهتــری بــه دســت آورد .یواخیــم ا ِشــتادل ،یکــی از اعضــای گــروه توســعهدهنده شبیهســاز ،میگویــد :ماهــواره  Euclidمیتوانــد یــک نقشــه توموگرافــی را
از جهــان ایجــاد کنــد و در بیــش از  ۱۰میلیــارد ســال تاریــخ تکامــل کیهــان بــه عقــب بازگــردد .امــروزه بــه لطــف پیشــرفتهای بســیار خوبــی کــه در مشــاهدهی
اعمــاق فضــا در فراســوهای عالــم داشــتهایم و ســرعتی کــه در پــردازش دادههــای شبیهســازی عالــم و بازگشــت بــه گذشــته آن بــه دســت آوردهایــم ،بیــش از هــر
زمــان دیگــری بــه شــکار مــاده تاریــک نزدیــک شــدهایم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحت شناسایی تشخیص گفتار گوگل به  ۹۵درصد رسید
اطالعــات ارائــه شــده نشــان از ایــن دارد صحــت عملکــرد سیســتم تشــخیص گفتــار گــوگل بــه عــدد خیــره
کننــدهی  ۹۵رســیده اســت .ایــن موضــوع بدیــن معنــی اســت کــه هــوش مصنوعــی گــوگل قــادر اســت تــا ۹۵
درصــد از گفتههــای انســان را درک کنــد کــه تقریبــا برابــر بــا قــدرت درک گفتــار انســانها از مکالمــات اســت.
دســت یافتــن بــه چنیــن دقتــی میتوانــد تواناییهــای گــوگل اسیســتنت ،دســتیار صوتــی هوشــمند غــول
جســتجو را بیــش از پیــش تقویــت کنــد .مــاری می ِکــر ،از Kleiner Perkins Caufield & Byers

در جریــان ارائـهی گــزارش خــود بــا عنــوان ترندهــای اینترنــت طــی

کنفرانــس کــد ،اعــام کــرد کــه سیســتم تشــخیص گفتــار گــوگل بــه صحــت  ۹۵درصــدی دســت یافتــه کــه بــا قــدرت شناســایی گفتــار انســانها برابــری میکنــد.
گــوگل بــه واســطهی اســتفاده از الگوریتمهــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین موفــق شــده تــا بــه چنیــن ســطح از درکــی در سیســتم شناســایی گفتــار خــود دســت
پیــدا کنــد .شــاید نگاهــی بــه پیشــرفت صحــت سیســتم تشــخیص گفتــار گــوگل بســیار جالــب توجــه باشــد؛ چراکــه ایــن سیســتم بــا ســرعت بســیار باالیــی رشــد
کــرده اســت .از ســال  ۲۰۱۳تــا بــه امــروز میــزان پیشــرفت صحــت تشــخیص گفتــار ایــن سیســتم بیــش از  ۲۰درصــد بــوده اســت .گــوگل سیســتم تشــخیص گفتــار
خــود را در طیــف گســتردهای از محصوالتــش مــورد اســتفاده قــرار میدهــد کــه از جمل ـهی آن میتــوان بــه مترجــم گــوگل در کنــار دســتیار صوتــی هوشــمند
مــورد اســتفاده در گوش ـیهای هوشــمند و همچنیــن بلندگــوی گــوگل هــوم اشــاره کــرد .میکــر در جریــان ارائ ـهی گــزارش خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده
کــه صــدا در آینــدهی نزدیــک جایگزیــن متــن بــرای صــدور دســتورات بــه ســرویسهای اینترنتــی و هــوش مصنوعــی خواهــد بــود .براســاس آمارهــای ارائــه شــده
توســط میکــر ،نزدیــک بــه  ۲۰درصــد از ســواالت وارد شــده از طریــق گوش ـیهای هوشــمند در ســال  ۲۰۱۶بصــورت صوتــی بــوده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبگرد :با وب سایت هایی برای بهبود و تقویت زبان انگلیسی آشنا شوید
یادگیــری زبــان انگلیســی بــه بخشهــای مکالمــه ،درک مطلــب ،تلفــظ صحیــح و دانســتن لغــات تقســیم میشــود.
امــا متأســفانه بســیاری از مــا تصــور میکنیــم زبــان تنهــا بــه یادگیــری لغــات خالصــه میشــود و الزم نیســت در
زمینههــای دیگــر تالشــی بــرای بهبــود در یادگیــری ایــن زبــان انجــام دهیــم .در ایــن مطلــب قصــد داریــم ســه
وبســایت خــوب در ســه زمینــه ابتدایــی ذکرشــده بــه شــما معرفــی کنیــم تــا بــا اســتفاده از آنهــا زبــان انگلیســی
خــود را در زمینههــای دیگــر غیــر از یادگیــری لغــات نیــز قــوی کنیــد.
تقویــت مکالمــه بــا  :Speaking24تقویــت مکالمــه زبــان انگلیســی یکــی از مهمتریــن بخشهــای یادگیــری
ایــن زبــان خارجــی اســت .راههــای زیــادی بــرای تقویــت مکالمــه وجــود دارد؛ امــا وبســایت

Speaking24

میتوانــد مهــارت شــنیداری و مکالمــه شــما را چندیــن مرحلــه جهــش دهــد .مثــل بســیاری از مــا کــه در ایــران
قصــد داریــم زبــان انگلیســی خــود را تقویــت کنیــم ،افــراد بســیاری در نقــاط مختلــف جهــان تــاش میکننــد کــه
راحــت انگلیســی صحبــت کننــد .وبســایت  speaking24.comبــا گرفتــن برخــی اطالعــات مرتبــط بــا مهــارت شــما
در زبــان انگلیســی ،لیســتی از افــراد مشــتاق کــه دوســت دارنــد مثــل شــما زبــان انگلیســی خــود را تقویــت کننــد
یــا بــرای بهتــر شــدن زبــان انگلیســی دیگــران تــاش کننــد ،ارائــه میکنــد.
درک مطلــب بــا  :Morningshortوبســایتهایی ماننــد  Morningshortوجــود دارنــد کــه دوســت دارنــد
بهصــورت روزانــه ایمیلــی حــاوی یــک داســتان انگلیســی زیبــا بــرای کاربــران خــود ارســال کننــد .تســلط شــما
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بــر زبــان انگلیســی در هــر مرحل ـهای کــه باشــد ،بــا شــنیدن و خوانــدن داســتانهای انگلیســی بهمــرور بهبــود پیــدا میکنــد .خوشــبختانه ایــن وبســایت هــم
ن کار یــا در حــال
میتوانــد پادکســت داســتانها را بهصــورت یــک فایــل صوتــی بــرای شــما ارســال کنــد تــا اگــر ســرتان حســابی شــلوغ اســت ،بتوانیــد در زمــا 
حرکــت بــه آنهــا گــوش دهیــد .همچنیــن داســتانها بهصــورت متنــی بــه صنــدوق ایمیــل شــما ارســال میشــود .چنــد مــورد از فوایــد خوانــدن و شــنیدن
داســتانهای انگلیســی:
•

افزایش دامنهی لغات انگلیسی

•

تقویت مهارت نوشتاری

•

استفاده درست از جمالت انگلیسی در گفتار

•

تهیه لیستی از لغات متداول و کاربردی

•

مطالعه یا شنیدن دائم زبان انگلیسی

تلفــظ صحیــح بــا  :forvoشــاید بــرای شــما هــم بارهــا پیــش آمــده اســت کــه در تلفــظ صحیــح یــک لغــت،
بــرای مثــال یــک لغــت انگلیســی دچــار شــک شــوید .یکــی از راههــای فهمیــدن نحــوه صحیــح ادای کلمــات
اســتفاده از ســرویسهایی نظیــر بابیلــون یــا مترجــم گــوگل اســت کــه میتوانــد بهصــورت روباتیــک لغــت مــورد
نظرتــان را تلفــظ کنــد؛ امــا شــما میتوانیــد بــا  Forvoتلفــظ لغــات را از زبــان یــک شــخص حقیقــی کــه قبــا
ضبــط شــده اســت ،گــوش کنیــد .مســلما ایــن تلفــظ صحیحتــر و لهجــه آن دقیقتــر خواهــد بــود .ســایت

Forvo

بــا داشــتن کلماتــی از زبانهــای مختلــف دنیــا میتوانــد کمــک زیــادی بــه شــما در تلفــظ صحیــح کلمــات کنــد.
از نــکات جالــب توجــه در ایــن ســایت دارا بــودن زبــان فارســی اســت و تعــدادی از لغــات فارســی بهوســیلهی
فارســیزبانها تلفــظ شــده کــه میتوانیــد آنهــا را بهراحتــی گــوش کنیــد.
برای استفاده از این وبسایتها به  peaking24 ،morningshortو  forvoمراجعه کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چینی ها تاج سریع ترین ابر رایانه جهان را از سر امریکایی ها ربودند
راه شــیری ،نــام ابــر رایانــه چینیهــا اســت کــه کــه توانســت تیتــان ،از آمریــکا را شکســت دهــد .بــا راه انــدازی ابررایانــه چینــی موســوم بــه  Tianhe-2یــا راه شــیری
دو ،تــاج ســریعترین ابررایانــه جهــان از امریکایــی هــا گرفتــه شــد .راه شــیری دو ابررایانــه  Titanرا پشــت ســر گذاشــت و لیســت جدیــد  ۵۰۰ابررایانــه جهــان دوبــاره
نوشــته شــد .دانشــگاه دفــاع ملــی چیــن راه شــیری دو را ســاخته و در صــدر لیســت  ۵۰۰ابررایانــه جهــان قــرار گرفــت .بعــد از راه انــدازی راه شــیری دو ،ابررایانــه
تیتــان امریــکا متعلــق بــه البراتــوار ملــی تحقیقاتــی اواک ریــج در ســازمان انــرژی امریــکا در رده دوم جــای گرفــت .رکــورد راه شــیری دو ۳۳.۸۶ ،پتافــاپ اســت
کــه در مقایســه بــا ســرعت  ۱۷.۵۹پتافــاپ ابررایانــه تیتــان ،بســیار ســریعتر اســت .جالــب اینجاســت کــه ایــن دو ابررایانــه از دو معمــاری کامــا متفــاوت بهــره منــد
شــده انــد .بــرای راه شــیری دو  ۱۶هــزار نــود  Nodeتعریــف شــده کــه هــر کــدام دو پردازنــده آیــوی بریــج اینتــل زئــون و ســه زئــون  Phiدر خــود جــای داده اســت
کــه در مجمــوع  ۳میلیــون و  ۱۲۰هــزار هســته بــرای محاســبه در خــود جــای داده اســت .در عــوض معمــاری تیتــان شــامل  ۲۶۱۶۳۲انویدیــا از نــوع

Tesla K20x

جــی پــی یــو بــه عنــوان هســته محاســباتی اســت کــه در بهینــه ســازی مصــرف انــرژی بــی نظیــر بــوده و  ۸.۲۱مــگاوات انــرژی  /هــر وات  2143Mflopsمصــرف
مــی کنــد .پیــاده ســازی کامــل راه شــیری دو در گوانگــژو در مرکــز ابررایانــه ملــی چیــن تــا پایــان ســال بــه اتمــام مــی رســد Sequoia .دیگــر ابررایانــه امریکایــی
اســت کــه در ایــن تغییــر و تحــول یــک پلــه ســقوط کــرد و بــه جایــگاه ســوم تنــزل پیــدا کــرد .ایــن ابررایانــه از نــوع  IBM BlueGene/Qاســت کــه بــرای البراتــوار
ملــی ســازمان انــرژی در الورنــس نصــب شــده اســت کــه در ســال  ۲۰۱۱عملیاتــی شــد و بیــش از  ۱۷.۱۷پتافــاپ محاســبه را بــا  ۱میلیــون و  ۵۷۲هــزار و ۸۶۴
هســته انجــام مــی دهــد .ایــن ابررایانــه نیــز در بهینــه ســازی مصــرف انــرژی زبانــزد بــوده و  ۷.۸۴مــگاوات  ۲۰۳۱ /مگافــاپ را بــه ازای هــر وات مصــرف مــی
کنــد .فوجیتســو ابررایانــه موســوم بــه  K Computerرا در موسســه تحقیقــات پیشــرفته  RIKENبــرای  AICSدر کوبــه ژاپــن راه انــدازی کــرد کــه  ۱۰.۵۱پتافــاپ
محاســبه را بــا  ۷۰۵۰۲۴هســته  SPARC64انجــام مــی دهد.ایــن ابررایانــه در مقــام چهــارم جهــان قــرار دارد .دومیــن سیســتم از نــوع  BlueGene/Qبنــام  Miraدر
البراتــوار ملــی آرگــون شــماره پنجــم دنیــا را دارد کــه قــدرت محاســباتی آن  ۸.۵۹پتافــاپ بــا  ۷۸۶۴۳۲هســته اســت.

Stamped

در دانشــگاه تگــزاس،

JUQEEN

در جولیــش آلمان(قدرتمنــد تریــن در اورپــا) SuperMUC ،سیســتم آی بــی ام در الیپنیتــز آلمــان  Vulcan ،در البراتــوار ملــی الورنــس لیورمــور و راه شــیری یــک
یــا همــان  Tianhe-1در تیانجیــن چیــن در رده هــای بعــدی جــای دارنــد.
(یــک هــزار ترافــاپ را یــک پتافــاپ مــی گوینــد /یــک کوادریلیــون  -عــدد یــک بــا  ۱۵صفــر بــه تــوان دو -محاســبه کامپیوتــری در هــر ثانیــه را یــک پتافــاپ
مــی گوینــد flops, for FLoating-point Operations Per Second .معنــی آن بــه فارســی یعنــی عملیــات شــناور هــر نقطــه در ثانیــه ،مقیاســی بــرای ســنجش کارائــی
پردازشــگر کامپیوترهاســت).
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