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رونمایی پاناسونیک از یخچال روباتیک جدید با امکان اجرای فرامین صوتی و حرکت در فضای خانه
قبول بلیت از طریق تراشه کاشت شده در بدن انسان در راه آهن سوئد
 REDنحوهی عملکرد نمایشگر هولوگرافیک خود را آشکار ساخت
مراقب باشید! ویندوز  10فایل های موجود بر روی حافظه وسایل اندرویدی را می بلعد
 IPhone Xرونمایی شد؛ پیشرفتهترین آیفون تولید شده در تاریخ مجهز به صفحهنمایش بدون حاشیه و تکنولوژی Face ID

سامسونگ از فبلت گلکسی نوت  8به صورت رسمی رونمایی کرد؛ بهترین ویژگیها در کنار هم
سرفیس جدید مایکروسافت ،اوایل آبان ماه معرفی خواهد شد
با قدرتمندترین پردازنده موبایل دنیا آشنا شوید؛ Apple A11 Bionic

اینتل پردازشگر بینایی  Movidius Myriad Xرا معرفی کرد؛ وسایلی که می بینند و می فهمند!
نگهداری تمام فیلم های هالیوود فضایی به اندازه مکعب روبیک به کمک ذخیرهسازی مولکولی
افشای گسترده اطالعات کاربران اینستاگرام؛ هشدار محققان در خصوص نیاز به تغییر گذرواژه ورود
ی جدید سامسونگ SDI؛ تحولی در خودروهای برقی
باتر 
رونمایی جگوار از فرمان مفهومی با هوش مصنوعی
ق سریع توسط پورشه
اختراع ایستگاه شارژ فو 
سازمان انرژی اتمی تأیید کرد :تشعشعات آنتنهای  BTSموبایل مطابق استاندارد است
چالش جدید کاربرانی ایرانی :قطع دسترسی به سرویس Google Analytics

شاتلموبایل رسم ًا شروع بکار کرد؛ اولین اپراتور مجازی با پیششماره ۰۹۹۸
اپلیکیشنهای ایرانی مانند اسنپ و تپسی پس از اپ استور ،از پلی استور هم حذف شدند
کاربران ایرانی روزانه دو میلیارد بار از کانالهای تلگرام بازدید میکنند

ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به  ۹۹۵گیگابیت برثانیه رسید؛ ظرفیت اینترنت داخل بدون تغییر
استفاده  41میلیون ایرانی از اینترنت موبایل؛ فقط  ۱۰میلیون از اینترنت پرسرعت بهره میبرند
بهرهبرداری محققان از اولین سیستم ارتباطی با پوشش گسترده و بدون نیاز به توان الکتریکی
اپل اموجی های متحرک با چهره انسان را برای آیفون  10و  iOS 11معرفی کرد
نقشههای دیجیتالی فیسبوک موقعیت هر شخص را روی کره زمین نشان میدهند!
آغاز به کار اولین سیستم تمام خودکار تحویل مرسوله با پهپاد جهان در کشور ایسلند
ثبت رکورد جدید دقت برای سیستم تشخیص گفتار مایکروسافت؛ فهم گفتار با دقت انسانی ممکن شد
دامنه گوگل  ۲۰ساله شد
گوگل دوربین های استریت ویو را پس از  ۸سال بهروزرسانی کرد
مایکروسافت رسما سرویس تجاری اسکایپ را به مایکروسافت تیمز ارتقاء میدهد
برنامه  :Duplicate Files Fixerشناسایی و پاکسازی فایل های تکراری در اندروید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونمایــی پاناســونیک از یخچــال روباتیــک جدیــد بــا امــکان اجــرای فرامیــن صوتــی و حرکــت در
فضــای خانــه
تصــور کنیــد کــه پــس از یــک روز گــرم و خســتهکننده ،از محــل کار بــه منــزل رســیدهاید و بیصبرانــه منتظــر
دراز کشــیدن روی کاناپــه جلــوی تلویزیــون و البتــه صــرف یــک نوشــیدنی خنــک هســتید .اگــر در زمــان آینــده
زندگــی میکردیــد احتمــاال یخچــال شــما بــه ایــن ســطح از شــعور رســیده بــود تــا ضمــن همــدردی بــا شــما ،بــه
ســرعت نوشــیدنی خنکــی را بــرای شــما آمــاده کنــد .حتــی ایــن امــکان وجــود داشــت تــا یخچــال هوشــمند شــما ،پنیــر و سوســیس را هــم البتــه بــه شــرط آنکــه
در منــزل موجــود باشــد بــه شــما تعــارف کنــد .شــاید در نــگاه اول رســیدن بــه ایــن ســطح از تکنولــوژی را تنهــا در فیلمهــای عملی-تخیلــی ســراغ داشــته باشــیم
امــا پاناســونیک عــزم خــود را جــزم کــرده تــا ایــن رویــا را بــه واقعیــت مبــدل کنــد .در ایــن راســتا ،متخصصــان پاناســونیک موفــق بــه تولیــد یخچــال هوشــمندی
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شــدهاند کــه بــه فرامیــن صوتــی مالــک خــود پاســخ میدهــد .ایــن یخچــال هوشــمند بــه مجموعــه اطالعاتــی
کاملــی از فرامیــن صوتــی مجهــز شــده اســت و نکتــه قابــل توجــه اینکــه امــکان حرکــت را در فضــای خانــه شــما
دارد .ایــن یخچــال روباتیــک از سیســتم ویــژه بــا قابلیــت بــه روزرســانی نقشــه منــزل بهــره میبــرد تــا حتــی در
صورتــی کــه چیدمــان مبلمــان خانــه را تغییــر دهیــد بازهــم امــکان حرکــت در فضــای منــزل و ســرویسدهی بــه
شــما را داشــته باشــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبول بلیت از طریق تراشه کاشت شده در بدن انسان در راه آهن سوئد
کمپانــی ســوئدی  SJبهعنــوان یــک شــرکت فعــال در حــوزهی حمــل و نقــل ریلــی در کشــور ســوئد ،بلیتهــای
الکترونیکــی ذخیرهشــده در میکروچیپهایــی را کــه در بــدن مســافرانش کار گذاشــته باشــند ،قبــول میکنــد.
مســافرانی کــه تمایــل بــه ایــن روش دارنــد ،بایــد میکروچیــپ مــورد نظــر را در دســت خــود جاســازی کننــد .پــس
از خریــد بلیــت بهصــورت الکترونیکــی ،اطالعــات آن روی میکروچیــپ ذخیــره میشــود و کاربــران میتواننــد
تنهــا بــا نشــان دادن چیــپ بــه کنترلکننــدگان بلیــت ،ایــن مرحلــه را پشــت ســر بگذارنــد .در ایــن مرحلــه مأمــور قطــار بــا قــرار دادن گوشــی روی تراشـهی مــورد
نظــر ،اطالعــات مــورد نیــاز را دریافــت و بلیــت مســافر را چــک میکنــد .بهطــور حتــم ایــن روش بــرای افــرادی مناســب اســت کــه بهصــورت مکــرر همــراه داشــتن
بلیــت را فرامــوش میکننــد ،از ای ـنرو بهکارگیــری ایــن روش بســیار کاربــردی و جالــب توجــه اســت .شــاید تصویــر کنیــد کــه چــرا ایــن کمپانــی ســوئدی بــرای
اولیــن بــار چنیــن روشــی را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت .جالــب اســت بدانیــد کــه اســتفاده از روشهــای الکترونیــک بــرای پرداخــت در کشــور ســوئد طرفــداران
زیــادی دارد؛ بهطوریکــه تنهــا  ۲درصــد از تراکنشهــای انجامشــده در ایــن کشــور بــا اســتفاده از پــول نقــد انجــام میشــود .البتــه شــاید بهکارگیــری روش
کاشــت تراشــه در کشــور ســوئد بــرای اولیــن بــار انجــام شــده باشــد؛ امــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه پیــش از ایــن نیــز روش کاشــت تراشــه بــرای
هویتســنجی و پرداخــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری ،یــک کمپانــی آمریکایــی اعــام کــرد کــه بــرای هویتســنجی و
همچنیــن پرداخــت هزینههــای بوفــه توســط کارمندانــش ،اســتفاده از تراش ـههای قابــل کاشــت در بــدن را مــورد اســتفاده قــرار میدهــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 REDنحوهی عملکرد نمایشگر هولوگرافیک خود را آشکار ساخت
حــدودا دو مــاه پیــش ،شــرکت آمریکایــی  REDاعــام کــرد کــه در حــال کار روی گوشــی هوشــمندی بــا نمایشــگر
هولوگرافیــک اســت .حــال  REDبــه شــرح تکنولــوژی هولوگرافیــک خــود پرداختــه اســت .گوشــی هوشــمند

RED

ی خــود وارد مرحلـهی پیــش ســفارش نیــز شــده و  REDبــه
کــه  Hydrogen Oneنــام دارد ،بــا قیمــت  ۱۱۹۵دالر 
شــرح عملکــرد تکنولــوژی نمایشــگر هولوگرافیــک خــود پرداختــه اســت .تکنولــوژی نمایشــگر اختصاصــی

RED

حاصــل همــکاری ایــن شــرکت بــا اســتارتاپی بــه نــام لیــا اســت .اســتارتاپ لیــا کــه خــود را بهعنــوان شــرکتی «پیشــرو در ارائــهی راهکارهــای نمایشــگر
هولوگرافیــک میــدان نــوری» معرفــی میکنــد ،کار خــود را در ســال  ۲۰۱۴و بهعنــوان شــرکتی منشــعب از آزمایشــگاههای تحقیقاتــی  HPشــروع کــرد .شــرکت
آمریکایــی  REDاقــدام بــه شــراکت بــا لیــا و ســرمایهگذاری در ایــن اســتارتاپ کــرده اســت .اگرچــه امــکان نمایــش عملکــرد نمایشــگر ساختهشــده توســط لیــا
روی نمایشــگرهای معمولــی وجــود نــدارد .لیــا از پیشــرفتهای حاصلشــده در زمینـهی طراحــی و تولیــد نانو-فوتونــی بــرای تولیــد نمایشــگر هولوگرافیــک میــدان
نــوری اســتفاده میکنــد و در ایــن زمینــه از نرمافــزار و ســختافزار اختصاصــی بهــره میبــرد .هــدف ایــن شــرکت تولیــد نمایشــگرهای  LCDاســت کــه ضمــن
دارا بــودن ویژگیهــای یــک نمایشــگر عــادی ،توانایــی ارائ ـهی محتــوی هولوگرافیــک میــدان نــوری را نیــز داشــته باشــند .ایــدهی کلــی محصــول لیــا اینگونــه
اســت کــه نمایشــگر ،تصویــر سـهبعدی را بــهشــکلی ارائــه میدهــد کــه بــر اســاس موقعیــت مکانــی کاربــر ،از زوایــای مختلفــی قابــل مشــاهده اســت .بــرای مثــال،
یــک نرمافــزار تولیــد نقشــه میتوانــد هماننــد شــهری کوچــک دیــده شــود کــه در آن ســاختمانها از صفحهنمایــش بیــرون زدهانــد .ایــن تکنولــوژی بــر اســاس
پدیــدهی پــراش یــا انکســار نــور کار میکنــد .در ایــن تکنولــوژی ،یــک الیــه از نانوســاختارها بــه یــک نمایشــگر  LCDعــادی اضافــه شــده اســت کــه امــکان روشـن
کــردن میادیــن نــوری را فراهــم مـیآورد .بنــا بــر ادعــای لیــا ،اســتفاده از الیـهای کــه «میــدان نــور پسزمینـهی انکســاری» نــا م گرفتــه اســت ،تأثیــر ملموســی بــر
کیفیــت تصویــر نمایشــگر ،عمــر باتــری و همچنیــن ضخامــت و کارکردهــای غیــر هولوگرافیــک گوشــی نخواهــد داشــت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقب باشید! ویندوز  10فایل های موجود بر روی حافظه وسایل اندرویدی را می بلعد
اگــر از وینــدوز  10بــرای کپــی کــردن یــا انتقــال فایــل میــان حافظــه داخلــی و کارت حافظــه گوشــی اندرویــدی
خــود اســتفاده مــی کنــد و تاکنــون شــاهد ناپدیــد شــدن فایــل هــای خــود بــوده ایــد؛ شــما تنهــا نیســتید! اخیــرا ً
یــک بــاگ در  File Explorerوینــدوز  10شناســایی شــده کــه باعــث ناپدیــد شــدن فایــل هــا بــر اثــر کپــی اندرویــد
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بــه اندرویــد مــی شــود .مشــکل مــورد بحــث تنهــا موقعــی باعــث ناپدیــد شــدن فایــل هــا مــی شــود کــه بخواهیــد
فایــل هــا را از روی یــک گوشــی یــا تبلــت اندرویــدی وصــل شــده از طریــق پروتــکل  MTPیــا ( PTPاز طریــق
درگاه  ،)USBبــه مــکان دیگــری بــر روی همــان دســتگاه کپــی یــا منتقــل کنیــد .بــرای نمونــه کپــی یــا انتقــال مســتقیم فایــل هــا از حافظــه داخلــی بــه کارت
حافظــه مــی توانــد باعــث ناپدیــد شــدن آنهــا شــود .طبــق آنچــه کــه گفتــه شــد ،اگــر فایــل هــای خــود را ابتــدا بــه کامپیوتــر کپــی کــرده و از آنجــا بــه گوشــی
منتقــل کنیــد ،نبایــد مشــکلی وجــود داشــته باشــد .اگــر ســاده تــر بخواهیــم بگوییــم ،هنگامــی کــه یــک دســتگاه اندرویــدی را بــه کامپیوتــر مجهــز بــه سیســتم
عامــل وینــدوز  10وصــل کنیــد و بخواهیــد یــک یــا تعــدادی فایــل را از طریــق  File Exploreاز حافظــه داخلــی بــه کارت حافظــه همــان دســتگاه کپــی یــا منتقــل
کنیــد (یــا بالعکــس) ،ایــن کار مــی توانــد بــه ناپدیــد شــدن کامــل فایــل هــای شــما بیانجامــد .در عمــل انتقــال صــورت مــی پذیــرد امــا فایــل هــای منتقــل شــده
در مقصــد یافــت نمــی شــود .وجــود ایــن بــاگ در وینــدوز  10تاییــد شــده امــا ظاهــرا ً وینــدوز  7و  8چنیــن مشــکلی ندارنــد .جالــب تــر اینکــه بــاگ مــورد بحــث
تنهــا تعــدادی از دســتگاه هــای اندرویــدی شــامل مــدل هــای  OnePlusو  ،LGســری  Nexusگــوگل ،HTC U11 ،گوشــی هــای نوکیــا و تعــدادی از مــدل هــای
Xiaomi

و  Sonyرا تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .در طــرف مقابــل گوشــی هــای  Samsungو  BlackBerryچنیــن مشــکلی ندارنــد .تــا زمــان برطــرف شــدن ایــن

بــاگ ،پیشــنهاد مــی شــود از جابجایــی مســتقیم اندرویــد بــه اندرویــد اجتنــاب کنیــد و ابتــدا فایــل هــا را بــه کامپیوتــر خــود منتقــل کنیــد .همچنیــن گفتــه مــی
شــود برنامــه هــای جایگزیــن  File Explorerوینــدوز چــون  Total Commanderچنیــن مشــکلی ندارنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IPhone Xرونمایــی شــد؛ پیشــرفتهترین آیفــون تولیــد شــده در تاریــخ مجهــز بــه صفحهنمایــش
ـوژی Face ID
بــدون حاشــیه و تکنولـ

پــس از مدتهــا حــرف و حدیــث و خبرهــای غیررســمی شــرکت اپــل ســرانجام بــه طــور رســمی از محصــول
جدیــد خــود بــه نــام  iPhone Xبــه عنــوان پرچمــدار قدرتمنــد رونمایــی کــرد .آیفــون ایکــس جدیــد اپــل از
صفحــه نمایــش لبــه بــه لبــه در کنــار قابلیتهــای جذابــی نظیــر  Face IDبهــره میبــرد .آیفــون ایکــس بــه عنــوان
پرچمــدار جدیــد اپــل در حالــی رونمایــی شــد کــه از صفحهنمایــش  ۵.۸اینچــی بــا رزولوشــن  ۲۴۳۶در  ۱۱۲۵پیکســل بهــره میبــرد .ایــن ترکیــب ،تراکــم ۴۵۸
پیکســل در هــر اینــچ را پیــش روی مشــتاقان قــرار میدهــد .همانطــور کــه انتظــار داشــتیم ،ایــن اولیــن آیفــون اپــل مجهــز بــه صفحهنمایــش  OLEDخواهــد
بــود .آیفــون ایکــس از تکنولــوژی  True Toneدر صفحهنمایــش بهرهمنــد شــده اســت .اپــل بــرای اولیــن بــار کلیــد هــوم را در آیفــون جدیــد خــود حــذف کــرده
اســت و آن را بــا امــکان کشــیدن انگشــت از پاییــن بــه ســمت بــاال روی صفحهنمایــش جایگزیــن کــرده اســت .ایــن شــرکت سنســور تشــخیص اثرانگشــت را هــم
کــه در کلیــد هــوم ادغــام شــده بــود بــا قابلیــت جدیــدی بــه نــام فیــس آیــدی جایگزیــن کــرده اســت .ایــن قابلیــت ،قفــل صفحهنمایــش آیفــون را بــا نــگاه کــردن
بــه دوربیــن جلــو بــاز میکنــد .ایــن ویژگــی در کنــار سیســتم مــادون قرمــز قــرار گرفتــه اســت تــا حتــی در نــور کــم و تاریکــی نیــز امــکان شناســایی چهــره کاربــر
فراهــم شــود .اپــل حتــی از ایــن نیــز فراتــر رفتــه و موتــور ویــژه بــرای تشــخیص زبــان طبیعــی را برپایــه طراحــی ویــژه بــرای تراشــه خــود درنظــر گرفتــه اســت
تــا پــردازش در بخــش تشــخیص چهــره بــدون وقفــه ممکــن شــود .بــه گفتــه اپــل ،فیــس آیــدی امنیتــی بــه مراتــب باالتــر از تــاچ آیــدی را فراهــم میکنــد.
آیفــون ایکــس در بخــش پشــتی از ترکیــب دو دوربیــن  ۱۲مگاپیکســلی بهــره میبــرد کــه در کنــار دو لرزشگیــر اپتیــکال قــرار گرفتهانــد .ایــن سنســورها هــر دو
ســریعتر و بزرگتــر شــدهاند و دوربیــن اصلــی از دیافراگــم  f/1.8بهرهمنــد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه لنــز تلهفوتــو دیافراگمــی بــا مشــخصه  f/2.4را
پیــش روی مشــتاقان قــرار میدهــد .در کنــار دوربیــن دوگانــه از چهــار فلــش  LEDاز نــوع  True Toneبهــر ه گرفتــه شــده اســت .پردازنــده
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بــه کار گرفتــه شــده اســت .ایــن پردازنــده از دو هســته بــا عملکــرد بــاال در کنــار چهــار هســته متمرکــز روی صرفــه جویــی در مصــرف باتــری بهرهمنــد شــده
اســت .ایــن ترکیــب در کنــار اولیــن پردازنــده گرافیکــی طراحــی اپــل قــرار گرفتــه اســت .اپــل پــد ویــژه شــارژ بیســیم را هــم بــرای یکپارچــه ســازی قابلیــت شــارژ
بیســیم در دســتگاههای الکترونیکــی همــراه خــود معرفــی کــرد .ایــن سیســتم  AirPowerنــام دارد .آیفــون ایکــس در قالــب دو مــدل  ۶۴و  ۲۵۶گیگابایتــی مشــابه
بــا آیفــون  ۸بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد .قیمــت پایــه ایــن محصــول نیــز  ۹۹۹دالر اعــام شــده اســت .پیشســفارش ایــن محصــول از  ۲۷اکتبــر برابــر بــا پنجــم
آبــان مــاه  1396آغــاز خواهــد شــد و در تاریــخ ســوم نوامبــر برابــر بــا  ۱۲آبانمــاه  1396شــاهد ورود آن بــه بــازار خواهیــم بــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سامســونگ از فبلــت گلکســی نــوت  8بــه صــورت رســمی رونمایــی کــرد؛ بهتریــن ویژگیهــا در
کنــار هــم
سامســونگ در یــک مراســم رســمی در شــهر نیویــورک از فبلــت پرچـمدار گلکســی نــوت  8رونمایــی کــرد .گلکســی
نــوت  8بــه نمایشــگر  6.3اینچــی  +Quad HDبــا رزولوشــن  1440در  2960پیکســل مجهــز شــده اســت .شــرکت
سامســونگ ،نمایشــگر گوشــی پرچ ـمدار جدیــد خــود را  Inifinity Displayمینامــد و بــه دلیــل کاهــش حاشــیههای اطــراف صفحهنمایــش ،ایــن ســازنده ادعــا
میکنــد کــه موفــق شــده اســت تــا فبلــت جدیــد گلکســی نــوت  8را بــا نمایشــگر بزرگتــر کــه بــه راحتــی در دســت کاربــر جــای میگیــرد؛ ارائــه دهــد .جنــس
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بدنــه از شیشــه اســت و فریــم گوشــی نیــز آلومینیومــی خواهــد بــود .بــا توجــه بــه مقاومــت بــاالی گلکســی نــوت
 8در برابــر آب و گــرد و غبــار ،اســتاندارد  IP68بــرای ایــن گوشــی دریافــت شــده اســت .شــرکت سامســونگ ،فبلــت
پرچـمدار جدیــدش را در چهــار رنــگ مشــکی ،آبــی ،طالیــی و خاکســتری ارکیــده عرضــه خواهــد کــرد .در پشــت
گوشــی نیــز ماننــد گلکســی اس  ،8حســگر اثرانگشــت جــای گرفتــه اســت؛ ایــن سنســور در کنــار دوربیــن قــرار
خواهــد داشــت تــا یکــی از مهمتریــن ایــرادات وارد بــه گلکســی اس  8در نســل جدیــد فبلــت گلکســی نــوت
سامســونگ ،باقــی بمانــد .بــا اینحــال ،حســگر اثرانگشــت بــه کنــار فــاش  LEDمنتقــل شــده اســت تــا تشــخیص
تفــاوت میــان حســگر اثرانگشــت و دوربیــن اصلــی دوگانــه ،چنــدان دشــوار نباشــد! اســات قلــم  S-Penبــه همــراه درگاه یواسبــی تایــپ ســی و جــک هدفــون در
لبــه پاییــن دســتگاه جــای گرفتــه اســت و در لبــه بــاالی گوشــی نیــز ،خشــاب ســیمکارت و کارت حافظــه قــرار دارد .گلکســی نــوت  8بــا تراشــه اســنپدراگون 835
کوالــکام بــا هشــت هســته پردازشــی یــا اگزینــوس  8895سامســونگ عرضــه خواهــد شــد .شــش گیگابایــت حافظــه رم نیــز بــرای ایــن گوشــی در نظــر گرفتــه شــده
و حافظــه داخلــی آن 128 ،64 ،یــا  256گیگابایــت اســت .البتــه میتوانیــد بــا اســتفاده از یــک کارت حافظــه میکــرو اسدی ،فضــای ذخیرهســازی را گســترش
دهیــد؛ بــا اینحــال ،درگاه مربوطــه بیــن ســیمکارت دوم و کارت حافظــه مشــترک اســت .قلــم  S-Penگلکســی نــوت  8در مقایســه بــا نســل گذشــته از نظــر
فیزیکــی ،تغییــر چندانــی نداشــته اســت و میتوانــد  4096ســطح فشــار را تشــخیص دهــد .بــا اســتفاده از قلــم  ،S-Penمیتوانیــد متــن مدنظــر خــود را هایــات
نمــوده و آنرا بــه ســرعت ترجمــه کنیــد .همچنیــن ،زمانیکــه نمایشــگر گوشــی خامــوش اســت؛ میتوانیــد یادداشــت بــرداری کنیــد .بیکســبی ،دســتیار صوتــی
جدیــد سامســونگ در گلکســی نــوت  8بــه صــورت پیشفــرض فعــال اســت و میتوانیــد بــا دســتور صوتــی ،از آن اســتفاده کنیــد .ایــن دســتیار صوتــی ،همچنیــن
میتوانــد بــا اســتفاده از دوربیــن اصلــی ،اشــیای پیرامــون شــما را تشــخیص دهــد و عالوهبرایــن ،از عبــارت  Good Nightپشــتیبانی میکنــد کــه بــه منظــور فعــال
شــدن حالــت  Do not disturbو حــذف نــور آبــی نمایشــگر ،کاربــرد خواهــد داشــت .دوربیــن اصلــی گوشــی پرچـمدار جدیــد سامســونگ ،یــک دوربیــن دوگانــه 12
مگاپیکســلی بــوده کــه یــک سنســور ،وایــد و دیگــری تلهفوتــو اســت .دوربیــن اصلــی بــا زوم اپتیــکال  3برابــری و قابلیــت فیلمبــرداری  4Kهمــراه شــده اســت
و از لرزشگیــر اپتیــکال اســتفاده میکنــد .بــرای ثبــت تصاویــر ســلفی ،یــک شــاتر  8مگاپیکســلی در حاشــیه بــاالی نمایشــگر قــرار دارد و بــه فوکــوس خــودکار
مجهــز شــده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرفیس جدید مایکروسافت ،اوایل آبان ماه معرفی خواهد شد
گفتــه میشــود کــه ســرفیس جدیــد مایکروســافت در تاریــخ  31اکتبــر ( 9آبــان مــاه) در شــهر لنــدن معرفــی
خواهــد شــد .وبســایت  The Vergeاعــام کــرده اســت کــه ردموندیهــا رویــداد  Future Decodedرا از  31اکتبــر
تــا  1ســپتامبر برگــزار خواهنــد کــرد .یکــی از محصوالتــی کــه احتمــاالً در دهــه اول آبــان مــاه معرفــی خواهــد
شــد ،نســخه  LTEتبلــت ســرفیس پــرو اســت .مایکروســافت در هنــگام معرفــی تبلــت ســرفیس پــرو جدیــد ،اعــام کــرده بــود کــه نســخه دیگــری از ایــن تبلــت
هیبریــدی بــا پشــتیبانی از  LTEدر اواخــر امســال معرفــی خواهــد شــد؛ بــه همیــن جهــت ،ممکــن اســت دســتگاه جدیــد ردموندیهــا نســخه  LTEســرفیس پــرو
باشــد کــه در مــاه اکتبــر بــه صــورت رســمی رونمایــی خواهــد شــد .همچنیــن ،امــکان دارد ردموندیهــا یــک جایگزیــن جدیــد بــرای ســرفیس بــوک یــا ســرفیس
هــاب معرفــی نماینــد .بــا اینحــال ،بعیــد بهنظــر میرســد کــه نســل جدیــد تبلتهــای ســرفیس پــرو در ایــن رویــداد معرفــی شــود .مایکروســافت در تــاش
اســت تــا لپتاپهــای جدیــدی را بــا تراشــه  ARMمعرفــی کنــد کــه توســط شــرکای تجــاریاش ســاخته خواهــد شــد .ردموندیهــا در گفتوگــو بــا وبســایت
 The Vergeبــه آنهــا اعــام کردهانــد کــه دســتگاههای (ارزانقیمــت) مجهــز بــه وینــدوز  10و پردازنــده اســنپدراگون ،در ســال جــاری میــادی در دســترس قــرار
خواهنــد گرفــت .در همیــن زمینــه ،اعــام شــده اســت کــه مایکروســافت بــا شــرکایی ماننــد ایســوس ،اچپــی و لنــوو همــکاری خواهــد کــرد تــا محصوالتــی را بــا
شــارژدهی بــاال و پشــتیبانی  LTEارائــه دهــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با قدرتمندترین پردازنده موبایل دنیا آشنا شوید؛ Apple A11 Bionic

شــاید اولیــن عاملــی کــه بعــد از شــنیدن نــام ایــن چیپســت توجــه شــما را جلــب کنــد ،نــام چیپســت باشــد.
اســتفاده از واژه  Bionicنشــان میدهــد کــه اپــل توجــه ویــژه ای بــه ســاختارهای زیســتی و بیونیــک در دســتگاه
هــای بهرمنــد از ایــن چیپســت خواهــد داشــت .چیپســت  Apple A11 Bionicاز یــک پردازنــده  64بیتــی  6هســته
ای بــا  4.3میلیــارد ترانزیســتور اســتفاده میکنــد کــه در آن  4هســته بــا کارآیــی بــاال بــا  70درصــد قــدرت بیشــتر
از نســل قبــل و  2هســته کــم مصــرف بــا  25درصــد قــدرت بیشــتر نســبت بــه نســل قبــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد .البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز متذکــر
شــویم کــه در بخــش مدیریــت تــوان مصرفــی نیــز در ایــن چیپســت شــاهد کاهــش  50درصــدی خواهیــم بــود کــه میتوانــد بــه طــول عمــر بیشــتر باتــری دســتگاه
بینجامــد .بعــد از شــایعات فــراوان و خیــل عظیــم تغییراتــی کــه در روابــط کاری شــرکت اپــل بــا کمپانــی بریتانیایــی Imagination Technologiesبــه وجــود آمــد،
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اپــل بــرای اولیــن بــار تصمیــم گرفــت تــا از پردازنــده هــای گرافیکــی ســاخت خــود شــرکت در داخــل چیپســت
موبایــل  A11 Bionicاســتفاده کنــد GPU .مــورد اســتفاده در ایــن چیپســت ســاختار اختصاصــی ســه هســته ای
دارد کــه بنابــر ادعــای شــرکت تــا  30درصــد ســریعتر از نســل قبــل اســت و میتوانــد در تــوان پردازشــی یکســان
در مقایســه بــا نســل قبلــی خــود تــا  50درصــد تــوان مصرفــی کمتــری داشــته باشــد .نکتــه دیگــر در مــورد ایــن
چیپســت تغییراتــی اســت کــه در جهــت بهبــود در عملکــرد دوربیــن دســتگاه بــه آن افــزوده شــده اســت .در
همیــن زمینــه پردازنــده ســیگنال هــای عکــس ( )ISPچیپســت توانایــی بیشــتری در پــردازش هــر پیکســل از تصویــر را خواهــد داشــت و میتوانــد فوکــوس خــودکار
را در محیــط هــای بــا نــور کــم بــا ســرعت بیشــتری از قبــل انجــام دهــد و بــه صــورت همزمــان از سیســتم حــذف نویــز چنــد بانــده ســخت افــزاری بــرای افزایــش
کیفیــت تصاویــر ثبــت شــده بــا دوربیــن دســتگاه را ارائــه کنــد .اپــل در آیفــون  Xتدابیــری اتخــاذ کــرده اســت تــا بــا اســتفاده از آنهــا بتــوان بــا اســتفاده از قابلیــت
 Face IDبــه احــراز هویــت فــرد و پــردازش حــرکات صــورت فــرد بــرای اســتفاده در نــرم افزارهــای مختلــف ماننــد  iMessageپرداخــت .انجــام عملیــات پردازشــی
ایــن قابلیــت در حالــت عــادی نیــاز بــه پردازنــده ای قدرتمنــد دارد ولــی نکتــه مهــم در چیپســت  A11 Bionicایــن اســت کــه هیــچ بــار پردازشــی در ایــن حالــت بــر
روی دوش پردازنــده دســتگاه گذاشــته نخواهــد شــد .در ایــن چیپســت یــک موتــور عصبــی ویــژه دو هســته ای کــه توانایــی انجــام  600میلیــارد محاســبه در ثانیــه را
دارد بــه صــورت مســتقل کار خواهــد کــرد و بــرای فعالیــت هــای مــورد نیــازش هیــچ کمکــی از پردازنــده اصلــی دســتگاه نخواهــد گرفــت .البتــه در کنــار ایــن اپــل
از سیســتم ویــژه ســخت افــزاری بــا نــام  Secue Enclaveنیــز اســتفاده کــرده اســت تــا بتوانــد میــزان دقــت و امنیــت در احــراز هویــت بــه وســیله قابلیــت Face ID

را افزایــش دهــد .عــاوه بــر آن تــب جدیــد سیســتم هــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین کــه پیــش از ایــن در چیپســت هــای شــرکت هــای مختلــف ماننــد
هــواوی و کوالــکام را در بــر گرفتــه بــود بــر طراحــی  A11 Bionicنیــز اثــر گذاشــته اســت و ســیگنال هایــی از آینــده موبایــل بــه مــا میدهنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینتــل پردازشــگر بینایــی  Movidius Myriad Xرا معرفــی کــرد؛ وســایلی کــه مــی بیننــد و
می فهمند!
( Movidiusاز شــرکت هــای زیرمجموعــه اینتــل) بــا معرفــی چندیــن نــوآوری ،بــرای آوردن قابلیــت هــای هــوش
مصنوعــی بــه وســایل روزمــره طراحــی شــده اســت .هــوش مصنوعــی بــه دو شــاخه تقســیم مــی شــود کــه یادگیری
عمیــق یکــی از آنهــا اســت و شــامل فرســتادن داده هــا بــه یــک الگوریتــم یادگیــری ماشــین مــی شــود کــه از آنهــا بــرای یادگیــری بــا هــدف انجــام کارهایــی
چــون شناســایی تصویــر ،لغــات و یــا تحلیــل ویدئــو مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .معمــوالً ایــن پــردازش ســنگین بــه منابــع قــوی نیــاز دارد کــه در دیتــا ســنتر
تامیــن مــی شــود .امــا  Movidiusیــک کامپیوتــر کوچــک بــه نــام  Fathomرا بــرای آوردن تواناهایــی یادگیــری عمیــق محــدود بــه وســایل تعبیــه شــده ارائــه مــی
کنــد .اســتنتاج شــامل اســتفاده از برنامــه تعلیــم یافتــه بــرای انجــام کارهــا بــر اســاس یادگیــری چــون شناســایی اشــیاء مــی شــود .پردازنــده نســل ســومی جدیــد
 Myriad Xبــا هــدف آوردن هرچــه بیشــتر توانایــی اســتنتاج بــه وســایل نوظهــور چــون پهپادهــا ،دوربیــن هــا ،ربــات هــا و وســایل مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی و
واقعیــت افــزوده ســاخته شــده اســت .ترکیــب پــردازش بینایــی بــا تواناهایــی هــوش مصنوعــی بــه شــدت بــر اســتفاده هــای آن مــی افزایــد .ایــن تراشــه کوچــک
بــا بکارگیــری فنــاوری ســاخت  16نانومتــری تولیــد مــی شــود و یــک ( SoCسیســتم بــر روی تراشــه) شــامل موتــور محاســبه عصبــی ،شــتابه دهنــده هــای
تصویربــرداری و  16پردازشــگر بــرداری  SHAVEدر ترکیــب بــا یــک پردازشــگر مرکــزی ( )CPUدر یــک پکیــج ناهمگــون اســت .ترکیــب واحدهــای مزبــور بــه کارایــی
 4میلیــارد عملیــات بــر ثانیــه ( )TOPSآن هــم بــا مصــرف تنهــا  1.5وات انجامیــده اســت .موتــور محاســبه عصبــی  Movidiusیــک بــاک ســخت افــزاری بــا کارکــرد
ثابــت اســت کــه بــه اســتنتاج مبتنــی بــر شــبکه عصبــی عمیــق ( )DNNشــتاب مــی بشــد و بــه بیــش از  1میلیــارد عملیــات بــر ثانیــه مــی برســد .اینتــل ادعــا مــی
کنــد کارایــی بــه ازای انــرژی مصرفــی موتــور محاســبه عصبــی  Movidiusدر ایــن صنعــت بهتریــن اســت کــه بــرای طراحــی هــای کــم قــدرت و کوچــک حیاتــی
اســت .بــازده حافظــه مــی کنــد بــه یــک عامــل محــدود کننــده کارایــی مبــدل شــود ،بــه همیــن دلیــل اینتــل  2.5مگابایــت حافظــه داخلــی تراشــه را بــه رابــط
موســوم بــه  Intelligent Memory Fabricبــا برخــورداری از پهنــای بانــد تــا  450گیگابایــت بــر ثانیــه وصــل کــرده اســت Myriad X .در دو گونــه در دســترس اســت،
گونــه بــا شناســه
حافظــه داخلــی

MA2085

LPDDR4

فاقــد حافظــه داخلــی امــا دارای رابــط پرســرعت بــرای وصــل کــردن حافظــه خارجــی اســت .گونــه  MA2485از تعبیــه  4گیگابیــت
پشــتیبانی مــی کنــد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگهــداری تمــام فیل ـم هــای هالیــوود فضایــی بــه انــدازه مکعــب روبیــک بــه کمــک ذخیرهســازی
مولکولــی
محققــان دانشــگاه منچســتر توانســتند مولکولــی کشــف کننــد کــه قــادر بــه ذخیــره اطالعــات در دمــای منفــی ۲۱۳
درجــه ســانتی گــراد اســت و میتوانــد فضــای مــورد نیــاز بــرای ذخیرهســازی را بــه صــورت چشــمگیری کاهــش
دهــد .شــاید تصــورش ســخت باشــد کــه امــکان ذخیــرهی  ۲۰۰ترابابیــت اطالعــات ،معــادل تمــام فیلمهــای
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ســاخته شــدهی هالیــوود ،فقــط در  ۶ســانتی متــر مربــع وجــود دارد .امــا محققــان دانشــگاه منچســتر موفــق شــدند بــه کمــک نــوع خاصــی از مــاده بــه ایــن هــدف
دســت پیــدا کننــد .ایــن پژوهشــگران در زمین ـهی ذخیرهســازی اطالعــات در ســطح مولکولــی در مــوادی بــا خــواص مغناطیســی فعالیــت میکننــد .البتــه ایــن
فنــاوری ممکــن اســت در آینــدهی نزدیــک کاربــردی نشــود؛ زیــرا بــرای اســتفاده از چنیــن مــادهای بــه دمــای منفــی  ۲۱۳درج ـهی ســانتی گــراد برابــر بــا ۶۰
درجــه کلویــن نیــاز اســت .دکتــر دیویــد میلــز از دپارتمــان شــیمی دانشــکده منچســتر میگویــد :مــا مولکــول جدیــدی در اختیــار داریــم کــه امــکان نگهــداری
خــواص مغناطیســی خــود در دمــای  ۶۰درجــه کلویــن را دارد .در ســال  ۲۰۱۱مولکولــی مشــابه بــا ایــن نمونــه معرفــی شــد کــه میتوانســت تــا دمــای  ۱۴کلویــن
خــواص خــود را حفــظ کنــد .امــا مــادهی جدیــد برتــری نســبی دارد؛ زیــرا دمــای مــورد نیــاز آن بــرای فعالــت بــه دمــای نیتــروژن مایــع بــا  ۷۷درجــه کلویــن
نزدیکــی بیشــتری دارد .دســتیابی بــه فنــاوری ذخیــره اطالعــات در ســطح مولکولــی در چنیــن دمایــی موجــب میشــود صنعــت ذخیرهســازی اطالعــات از نظــر
اقتصــادی بســیار بهینهتــر عمــل کنــد .همچنیــن نیتــروژن مایــع بســیار ارزان و در دســترس اســت .از ســوی دیگــر کوچکتــر شــدن مقیــاس مــورد نیــاز بــرای
ذخیرهســازی اطالعــات موجــب میشــود تــا دیگــر نیــازی بــه تاســیس دیتاســنترهای فــراوان نباشــد .امــا متاســفانه تحقیقــات بســیار بیشــتری بایــد روی ایــن
فنــاوری انجــام شــود و ممکــن اســت هیـچگاه بــه مرحلـهی تجــاری نرســد .در حــال حاضــر هــدف اصلــی پژوهشــگران مطالعــه خــواص مــادهی کشــف شــده و دلیــل
حفــظ ویژگیهــای آن در دمــای بســیار پاییــن اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افشــای گســترده اطالعــات کاربــران اینســتاگرام؛ هشــدار محققــان در خصــوص نیــاز بــه تغییــر
گــذرواژه ورود
بــروز مشــکل در برنامهنویســی اینســتاگرام باعــث شــده طیــف وســیع اطالعــات تعــداد نامشــخصی از کاربــران ایــن
شــبکه اجتماعــی ،در برابــر دسترســی مجرمــان ســایبری ،آســیبپذیر شــود .متخصصــان حــوزه امنیــت ســایبری،
گزینــه تغییــر ســریع گــذرواژه و فعالســازی المــان تاییــد دو مرحلــهای هویــت را پیشــنهاد کردهانــد .شــرکت
فیسبــوک اعــام کــرده بــروز مشــکل در بخــش برنامهنویســی کــه البتــه در حــال حاضــر برطــرف شــده اســت ،دسترســی عمــوم بــه آدرس ایمیــل و شــماره
تلفــن همــراه طیــف نامشــخصی از کاربــران شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام را بــه همــراه داشــته اســت .در ادامــه نیــز درخواســت شــده کاربرانــی کــه بــا تماسهــا،
پیامکهــا و ایمیلهــای مشــکوک و ناخواســته روبــرو شــدهاند ایــن موضــوع را بــه اینســتاگرام گــزارش دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،کاربــران بایــد اســتانداردها و
تنظیمــات امنیتــی حســاب کاربــری خــود را هــم ارتقــا دهنــد .از آنجایــی کــه نفوذگــران میتواننــد از اطالعــات درز شــده ،بــرای دسترســی بــه پروفایــل کاربــران
اســتفاده کننــد تغییــر گذرواژههــای ضعیــف و در ادامــه راه ،فعالســازی ســازوکار تاییــد دو مرحل ـهای هویــت ( )Two Factor Identificationکــه از مــاه مــارس در
اختیــار کاربــران قــرار گرفتــه پیشــنهاد میشــود .ایــن گزینــه امنیتــی ،کــد مخصوصــی را از طریــق پیامــک بــه کاربــر ارســال میکنــد تــا بــرای ورود بــه پروفایــل
کاربــری ،آن را بــه عنــوان الیــه امنیتــی مکمــل تاییــد هویــت ،در کنــار گــذرواژه اســتفاده کنــد .متاســفانه کاربرانــی کــه حســاب کاربــری آنهــا حــذف شــده یــا بــا
دسترســی نفوذگــران مواجــه شــدهاند هیــچ راهــکاری بــرای عبــور از شــرایط یادشــده ندارنــد .در بخــش پشــتیبانی اینســتاگرام اینچنیــن عنــوان شــده کــه امــکان
بازیابــی حســابهای کاربــری کــه حــذف آنهــا توســط کاربــر یــا افــراد دیگــر انجــام شــده وجــود نخواهــد داشــت .بــه ایــن ترتیــب ،بــرای ایــن دســته از افــراد ،تنهــا
راهــکار باقیمانــده ،ایجــاد یــک حســاب کاربــری جدیــد بــا همــان نــا م کاربــری قبلــی خواهــد بــود .البتــه فرامــوش نکنیــد کــه اینبــار از آدرس ایمیلــی متفــاوت
از آنچــه پیــش از ایــن اســتفاده کــرده بودیــد بهــره ببریــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی جدید سامسونگ SDI؛ تحولی در خودروهای برقی
باتر 
شــرکت سامســونگ  ،SDIاز جدیدتریــن طــرح باتــری خــود بــرای خودروهــای برقــی ،رونمایــی کــرد کــه انــرژی
مــورد نیــاز بــرای طــی کــردن مســافتی بیــش از  ۶۴۵کیلومتــر را ذخیــره میکنــد .بــه نــدرت دیــده میشــود
کــه شــرکتهای فعــال در زمین ـهی باتریهــای لیتیوم-یــون در یــک نمایشــگاه خــودروی بــزرگ ،حضــور پررنگــی
داشــته باشــند .امــا شــرکت کــرهای سامســونگ معتقــد اســت کــه بــا معرفــی جدیدتریــن فنــاوری باتــری خودروهای
برقــی ،الیــق یــک غرفــه در نمایشــگاه خــودروی فرانکفــورت  ۲۰۱۷اســت .سامســونگ  ،SDIکــه تأمینکننــدهی باتــری بــرای شــرکتهای بزرگــی چــون آئــودی و
بـیامو اســت ،از یــک طــرح جدیــد بــرای باتــری بــا ظرفیــت بیشــتر ذخیــرهی انــرژی رونمایــی کــرده اســت؛ بــا ایــن فنــاروری جدیــد ،عــاوه بــر اینکــه پکهــای
باتــری خودروهــای برقــی کوچکتــر میشــوند ،بــا یــک بــار شــارژ ،توانایــی طــی کــردن مســافت بیشــتری فراهــم میکننــد .ایــن پــک باتــری جدیــد کــه بــا کــد
«چندعملکــردی» شــناخته میشــود ،قــادر اســت بــا یــک بــار شــارژ ،انــرژی مــورد نیــاز بــرای طــی کــردن مســافتی بیــش از  ۶۴۵کیلومتــر را ذخیــره کنــد .اینــکار
بــا چیــزی بــه نــام »پیــل کم-ارتفــاع» و بــا اســتفاده از اســتاندارد  ۲۱۷۰۰پیلهــای اســتوانهای بــا قطــر  ۲۱میلیمتــر و ارتفــاع  ۷۰میلیمتــر ممکــن شــده اســت.
در طــرح فعلــی سامســونگ  SDIبــرای خودروهــا ،از اســتاندارد  ۱۸۶۵۰بــا قطــر  ۱۸میلیمتــر و ارتفــاع  ۶۵میلیمتــر اســتفاده میشــود .بــا وجــود افزایــش ابعــاد
( ۵میلیمتــر ارتفــاع و  ۳میلیمتــر قطــر) طــرح پیــل ســوختی جدیــد ،در مقایســه بــا طــرح فعلــی  ۵۰درصــد افزایــش ظرفیــت دارد .بــا اســتفاده از باتریهــای
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ن انــرژی بــه تعــداد کمتــری از آنهــا نیــاز اســت کــه
جدیــد کــه ظرفیــت بیشــتری ارائــه میدهنــد ،بــرای تأمی ـ 
بــه دنبــال آن ،پــک باتــری کوچکتــر ،وزن کمتــر و فضــای داخلــی بیشــتر بــرای سرنشــینان ،حاصــل میشــود.
پیلهــای جدیــد در پــک باتــری کــه سامســونگ  SDIآن را چندعملکــردی نامگــذاری کــرده اســت ،قــرار دارنــد.
طبــق معمــول ،پیلهــا بــر اســاس یــک واحــد اســتاندارد جاگــذاری شــدهاند کــه شــرکتهای خودروســازی
قابلیــت ســفارش تعــداد واحدهــای مختلــف در پــک باتــری را خواهنــد داشــت .تیــم مهندســی سامســونگ

SDI

میگویــد بــا قــرار دادن حداکثــر  ۲۰واحــد ،بــا یــک بــار شــارژ ،مســافتی بیــن  ۶۰۰تــا  ۷۰۰کیلومتــر را میتــوان
طــی کــرد .البتــه مدیــران سامســونگ  SDIاضافــه کردنــد کــه ســفارش ایــن پــک باتــری در حــال حاضــر قیمــت باالیــی دارد کــه در ایــن صــورت بــرای خودروهــای
لوکــس و گرانقیمــت مناســب اســت .ولــی قــرار دادن  ۱۰تــا  ۱۲واحــد در پــک باتــری ،بــا ارائــهی طــی مســافتی حــدود  ۳۰۰کیلومتــر بــا یــک بــار شــارژ،
ن نیــاز باتــری شــرکتهای خودروســازی
بــرای خودروهــای برقــی میــان رده مناســب خواهــد بــود .مدیــران سامســونگ  ،SDIســرمایهگذاری هنگفتــی بــرای تأمی ـ 
کردهانــد .عــاوه بــر رونمایــی از ایــن فنــاوری جدیــد در نمایشــگاه خــودروی فرانکفــورت  ،۲۰۱۷مدیــران سامســونگ  SDIاز پایــان ســاخت جدیدتریــن کارخانـهی
باتــری در کشــور مجارســتان خبــر دادنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونمایی جگوار از فرمان مفهومی با هوش مصنوعی
شــرکت بریتانیایــی جگــوار لنــدرور از فرمــان مجهــز بــه هــوش مصنوعــی بــرای خودروهــای مفهومــی آینــده
رونمایــی خواهــد کــرد .ایــن طــرح مفهومــی توســط گــروه خودروســازی جگــوار لنــدرور در مراســم افتتاحیــه
جشــنواره فنــاوری انگلســتان در کالــج هنــر ،طراحــی و فنــاوری مرکــزی ســنت مارتیــن لنــدن ارائــه خواهــد شــد
و بــه نظــر میرســد بســیار جــذاب باشــد .ســایر ( )Sayerفقــط یــک فرمــان معمولــی نیســت؛ ایــن طــرح مفهومــی
یــک فرمــان چرخشــی فعالشــونده بــا صــدا اســت کــه بــر مبنــای هــوش مصنوعــی ( )AIو بــرای اســتفاده در وســایل نقلیـهی خــودران طراحــی شــده اســت .جگــوار
لنــدرور در ایــن طــرح مفهومــی ،آینــدهای را تصــور میکنــد کــه مصرفکننــدگان دارای بیــش از یــک دســتگاه خــودروی خــودران هســتند و طــرح مفهومــی ســایر
میتوانــد بــرای هم ـهی آنهــا اســتفاده شــود .ســایر همچنیــن بهعنــوان دســتیار شــخصی راننــده در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بهعنــوان مثــال ،یــک قــرار
کاری را او یــادآوری میکنــد و حتــی میتوانــد تعییــن کنــد کــه خــودرو چــه موقــع در کنــار در خروجــی منتظــر راننــده باشــد .ایــن فنــاوری مفهومــی نهتنهــا بــه
راننــده اجــازه میدهــد کــه خــود رانندگــی کنــد ،بلکــه بــه او توصیــه میکنــد کــه از کــدام قســمت ســفر ،میتوانــد لــذت بیشــتری ببــرد .طراحــی مینیمالیســتی
و مــدرن ایــن فرمــان هیــچ دکمــه و نمایشــگر فیزیکــی نــدارد؛ امــا هنــوز در حــال طرحریــزی اطالعــات بیشــتری در مــورد ســطح آلومینیومــی بــراق آن اســت.
در حقیقــت تنهــا یــک دکمــه در بــاالی فرمــان وجــود دارد؛ امــا تولیدکننــدهی بریتانیایــی عملکــرد آن را مشــخص نکــرده اســت .جگــوار لنــدرور ،طــرح مفهومــی
خــود را بــا عنــوان یــک «قطعـهی هنــری زیبــا» توصیــف میکنــد کــه نــام آن را از کارمنــد و طــراح وفــادار ایــن شــرکت ،مالکــوم ســایر کــه در ســالهای ۱۹۵۱
تــا  ۱۹۷۰بــرای ایــن برنــد بریتانیایــی کار میکــرد ،الهــام گرفتــه اســت؛ ســایر بــا ایدههایــش ،الهامبخــش طراحــی فرمــان مفهومــی جگــوار بــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق سریع توسط پورشه
اختراع ایستگاه شارژ فو 
شــرکت خودروســازی پورشــه روش جدیــدی بــرای تامیــن بــرق جریــان مســتقیم در شــارژرهای ســریع اختــراع کرد.
شــرکت آلمانــی پورشــه یکــی از مطرحتریــن خودروســازهای جهــان اســت کــه بــه تولیــد محصــوالت لوکــس و
اســپرت میپــردازد .ایــن شــرکت چندیــن ســال اســت کــه ســرمایهگذاری زیــادی روی خودروهــای الکتریکــی
میکنــد ،و طرحهایــی را بــرای آینــد ه در زمینــهی ایــن خودروهــا ارائــه میکنــد .پورشــه بــه تازگــی در مــورد
تالشهــای خــود بــرای ارائ ـهی شــارژرهای فوقالعــاده ســریع بــه راننــدگان خودروهــای برقــی در ســالهای آینــده صحبــت کــرد .اولیــن شــارژر  ۳۵۰کیلــووات
جریــان مســتقیم  CS Comboایــن شــرکت در مــاه گذشــته بــه بهرهبــرداری رســید و پورشــه بــا ســایر خودروســازان اروپایــی همــکاری میکنــد تــا در چنــد ســال
آینــده هــزاران دســتگاه از ایــن شــارژرها را در سراســر اروپــا نصــب کنــد .گاهــی اوقــات شــما بایــد ببینیــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده تــا بتوانیــد موضــوع را تاییــد
کنیــد .ایــن پیگیــری مــا را بــه برنامـهی ثبــت اختــراع ایــاالت متحــده شــماره  ۲۰۱۷۰۲۴۰۰۶۳میرســاند .اختراعــی کــه در تاریــخ  ۸فوریــه  ۲۰۱۷ثبــت شــده و
امــروز منتشــر شــده اســت .ایــن اختــراع چشـمانداز پورشــه را بــرای تامیــن بــرق تعــدادی از ایســتگاههای شــارژ ،و گزینههــای پــر قــدرت در آن توضیــح میدهــد.
ایــدهی اصلــی اختــراع جدیــد پورشــه ایــن اســت کــه عوامــل قــدرت مربــوط بــه تعــدادی از ایســتگاههای شــارژ را بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز خودروهــای
الکتریکــی بهینهســازی کنــد .بــرای بــه حداقــل رســاندن تلفــات بــرق ،بایســتی حداقــل یــک ترانســفورماتور تــدارک دیــده شــود کــه شــامل حداقــل یــک ســیمپیچ
دلتــا (مثلــث) و ســتاره اســت .بــه ایــن ســیمپیچها بــه طــور یکنواخــت انــرژی داده میشــود تــا فــاز کنتــرل متعــادل شــود و در نتیجــه باعــث کاهــش هارمونیــک
شــود .همـهی ایــن عملیــات باعــث افزایــش قــدرت ایســتگاه شــارژ میشــود .البتــه شــارژ ســریع  ۳۰۰کیلوواتــی بــه میــزان قابــل توجهــی باالتــر از قدرتــی اســت

HEDCO DIGITAL

9

نشریه الکترونیک هدکو دیجیتال

شماره بیست و یکم

کــه امــروزه خودروهــای الکتریکــی موجــود در بــازار میتواننــد اســتفاده کننــد؛ امــا شــرکت پورشــه (و ســایر خودروســازانی کــه درگیــر تــاش بــرای اجــرای شــبکه
اروپایــی ایســتگاههای شــارژ ســریع هســتند :ماننــد فــورد ،بـیامو ،آئــودی و دایملــر) بــا ایــن نــوع برنامهریــزی بــرای تامیــن آینــدهی وســایل نقلیـهی الکتریکــی
مجهــز بــه باتریهــای بــزرگ و زمــان شــارژ کوتــاه آمــاده میشــوند .بــه عنــوان مثــال طبــق گــزارش وقتــی خــودروی الکتریکــی  Mission Eدر ســال  ۲۰۱۹بــه
بــازار بیایــد ،ظرفیــت  ۹۵کیلــووات ســاعت باتــری آن میتوانــد در حــدود  ۱۵دقیقــه کامــا شــارژ شــود .خریــداران ایــن خــودروی مفهومــی در آن زمــان ،بــه
شــبکهای از شــارژرهای ســریع و آمــاده نیــاز خواهنــد داشــت .بــه همیــن علــت اســت کــه از همیــن االن خودروســازهای بــزرگ دنیــا در حــال برنامهریــزی بــرای
تامیــن شــارژ خودروهــای خــود هســتند تــا در آینــدهی نزدیــک مســئلهی شــارژ خودروهــای الکتریکــی بــه معضــل تبدیــل نشــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازمان انرژی اتمی تأیید کرد :تشعشعات آنتنهای  BTSموبایل مطابق استاندارد است
سرپرســت رگوالتــوری از آمادهســازی گــزارش تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی مطابــق بــا نتایــج اندازهگیــری ایــن
تشعشــعات در  ۱۰نقطــه شــهری و ارائــه آن بــه ســازمان انــرژی اتمــی خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر،
حســین فــاح جوشــقانی سرپرســت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی دربــاره گــزارش تشعشــعات
پرتوهــای رایویــی (از جملــه آنتنهــای  BTSتلفــن همــراه) گفــت :بــا تاییــد ســازمان انــرژی اتمــی ،نتایــج اندازهگیــری دورهای تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی در
کشــور کمتــر از حــد پرتوگیــری مطابــق بــا اســتاندارد ملــی اســت .وی افــزود :عــاوه بــر مــواردی کــه بــه درخواســت بــا شــکایت کاربــران اندازهگیــری تشعشــعی
انجــام مــی شــود ،رگوالتــوری بــه صــورت دورهای در کالن شــهرهای کشــور میــزان تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی را بررســی میکنــد .فــاح جوشــقانی تصریــح
کــرد :در تیرمــاه ســال جــاری نتایــج اندازهگیــری دورهای رگوالتــوری در  ۱۰نقطــه از شــهرهای اهــواز ،تهــران ،کــرج ،شــیراز ،اصفهــان ،قــم ،تبریــز و مشــهد بــرای
بررســی بــه ســازمان انــرژی اتمــی ایــران ارســال شــد .سرپرســت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی افــزود :نتایــج بررســی ایــن ســازمان نشــان میدهــد
میــزان تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی از حــد پرتوگیــری مطابــق بــا اســتاندارد ملــی کمتــر اســت .فــاح بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان انــرژی اتمــی ،وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی عضــو کمیتــه حفاظــت در برابــر اشــعه هســتند ،گفــت :در ایــن کمیتــه رگوالتــوری
وظیفــه اندازهگیــری میــزان تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی را بــه عهــده دارد و نتایــج بــه دســت آمــده را بــرای ســازمان انــرژی اتمــی ارســال مــی کنــد تــا بــا
اســتانداردهای ملــی پرتوگیــری تطبیــق داده شــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چالش جدید کاربرانی ایرانی :قطع دسترسی به سرویس Google Analytics

دسترســی برخــی مدیــران وبســایتهای ایرانــی بــه ســرویس  Google Analyticsقطــع شــده اســت .تیــم
پشــتیبانی فنــی گــوگل اعــام کــرده منتفــی شــدن دسترســی کاربــران ایرانــی ،بــه دلیــل نقــض سیاس ـتهای
ایــن ســرویس بــوده اســت .بــه نظــر میرســد چالشهــای هــر روزهای کــه در مســیر فعالیــت کاربــران در حــوزه
تکنولــوژی در کشــورمان قــرار میگیرنــد تمامــی ندارنــد .در جدیدتریــن چالــش پیــش روی کاربــران ایــن حــوزه،
دسترســی چنــد شــرکت و ســازمان ایرانــی بــه حســاب  ،Google Analyticبــدون هشــدار قبلــی منتفــی شــده اســت .آنالیتیکــس ســرویس ارائــه شــده توســط
گــوگل اســت کــه بــه رهگیــری و دریافــت گزارشهــای مربــوط بــه ترافیــک وبســایتها کمــک میکنــد .ایــن ســرویس رایــگان ،ابــزاری محبــوب بــرای مدیــران
وبســایت هــا و توســعهدهندگان اپلیکیشــنهای همــراه بــه حســاب میآیــد .در بررســیهای اولیــه ،اینچنیــن بــه نظــر میرســد کــه وبســایتهای ایرانــی
محــدود شــده در دسترســی بــه ســرویس  ،Google Analyticsاز ســرویس  AdWordsکــه امــکان انتشــار آگهــی روی وبســایتها را بــرای آگهیدهنــدگان فراهــم
میکننــد نیــز اســتفاده میکردهانــد .آنطــور کــه از شــواهد امــر پیداســت ،دسترســی بــه ســرویس یادشــده بــه علــت تحریمهــای اقتصــادی تحمیــل شــده
بــه کشــورمان ،بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت .اگرچــه گــوگل هنــوز اظهارنظــر رســمی در واکنــش بــه ایــن امــر نداشــته اســت امــا تیــم پشــتیبانی ســرویس
آنالیتیکــس در پاســخ بــه درخواســت کاربــران بــرای وصــل مجــدد دسترســی بــه ایــن ســرویس ،پاســخ زیــر را ارائــه کــرده اســت :متاســفیم کــه امــکان بازگردانــی
حســابهای کاربــری مســدود شــده وجــود نــدارد .متاســفانه اطالعــات زیــادی هــم در خصــوص دلیــل اصلــی تعلیــق ایــن حســابهای کاربــری نداریــم .حســاب
گــوگل آنالیتیکــس شــما بــه دلیــل نقــض قوانیــن اســتفاده ،بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت .ایــن خبــر در حالــی منتشــر شــده کــه گــوگل بــه تازگــی ،ایــران،
چیــن ،کوبــا ،ماکائــو ،میانمــار و ســودان را بــه لیســت کشــورهای پشــتیبانی شــده در ســرویس گــوگل پلــی اضافــه کــرده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاتلموبایل رسم ًا شروع بکار کرد؛ اولین اپراتور مجازی با پیششماره ۰۹۹۸

بنــا براعــام ســیمکارتهای اپراتــور نســل جدیــد تلفــن همــراه شــاتل بــا نــام تجــاری «شــاتل موبایــل» و بــا ارایــه
خدمــات مکالمــه ،پیامــک ،اینترنــت همــراه مبتنــی بــر  3Gو  4Gو مکمــل ،بــا پیششــماره  ۰۹۹۸و کــد یــک،
وارد بــازار تلفــن همــراه کشــور شــد .آرش کریمبیگــی  -مدیرعامــل شــاتل موبایــل  -هــم در ایــن مراســم بــا اعــام
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عرضــه ســیمکارتهای اپراتــور نســل جدیــد تلفــن همــراه شــاتل موبایــل بــا پیششــماره  ۰۹۹۸و کــد یــک ،گفــت :شــبکه تلفــن همــراه شــاتل موبایــل مبتنــی
بــر نس ـلهای  ۴ ،۳.۷۵ ،۳و  ۴.۵تلفــن همــراه بــوده و اینترنــت نســل دوم ( )2Gدر ایــن شــبکه ارایــه نمــی شــود .او افــزود :براســاس نیازســنجی انجــام گرفتــه از
بــازار هــدف ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم تــا خدمــات خــود را بــا دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت تلفــن همــراه بــدون محدودیــت در ســرعت و فنــاوری روی شــبکه
موبایــل نس ـلهای  ۴ ،۳.۷۵ ،۳و ۴.۵ارایــه کنیــم و بــه زودی امــکان اســتفاده از خدمــات شــبکه  TD-LTEروی فرکانــس کاربــردی  ۲۶۰۰مگاهرتــز بــرای کاربــران
شــاتل موبایــل فراهــم میشــود .او ،محصــوالت ایــن شــرکت را ســیمکارتهای  4G/3Gپسپرداخــت ،پیشپرداخــت و توریســت عنــوان کــرد و گفــت :خدمــات
موردنیــاز مشــترکان شــاتل موبایــل بــه صــورت دوگانــه یــا همــان هیبریــد هــم ارایــه خواهــد شــد بهطوریکــه مشــترکین شــرکت ،بــرای اولیــن بــار در ایــران
میتواننــد بخشــی از خدمــات را بــه صــورت پیشپرداخــت و بخشــی را بــه صــورت پسپرداخــت دریافــت کننــد .همچنیــن ســیمکارت توریســت نیــز بــه عنــوان
یــک محصــول جدیــد از ســوی شــاتل موبایــل وارد بــازار خواهــد شــد .کریمبیگــی دربــاره تعرفــه و نــرخ مکالمــه پیشپرداخــت ســیمکارتهای ایــن شــرکت ،گفــت:
در صــورت مصــرف خــارج از بســته ،هزینــه هــر دقیقــه مکالمــه درون شــبکه  ۵۵۵ریــال ،هــر دقیقــه مکالمــه خــارج شــبکه  ۸۸۸ریــال ،ارســال پیامــک بــا نوشــتار
انگلیســی  ۲۲۲ریــال ،پیامــک بــا نوشــتار فارســی  ۱۱۱ریــال ،ارســال پیامــک بــه خــارج از کشــور  ۱۵۰۰ریــال و اســتفاده از اینترنــت همــراه

3G/3.75G/4G/4.5G

بــه صــورت مصــرف آزاد و خــارج از بســته بیــن  ۰.۰۷۵تــا  ۰.۶ریــال تعییــن شــده اســت .ضمــن اینکــه  ۲۲بســته افزایشــی اینترنــت همــراه بــا قابلیــت تمدیــد
خــودکار و انتقــال مانــده ترافیــک بــه دوره بعــد بــه همــراه دقایــق رایــگان مکالمــه و دسترســی بــه خدمــات ســینمایی نمــاوا در اختیــار مشــترکین قــرار گرفتــه
اســت .او افــزود :همچنیــن براســاس بســتههای مختلفــی کــه پیشبینــی شــده ،مشــترکان براســاس نیــاز خــود و براســاس پرداخــت ماهانــه از  ۱۸هــزار تومــان تــا
 ۴۰هــزار تومــان مبلــغ ثابــت میتواننــد باتوجــه بــه نیــاز خــود ،از خدمــات ایــن اپراتــور اســتفاده کننــد .اپراتورهــای مجــازی ()Mobile Virtual Network Operator
کــه قــرار اســت بــا اســتفاده از ظرفیتهــای مــازاد اپراتورهــای صاحــب شــبکه یعنــی همــان اپراتورهــای اصلــی تلفــن همــراه (همــراه اول ،ایرانســل و رایتــل) بــدون
داشــتن شــبکه زیرســاخت ،خدماتــی را بــه کاربــران بازارهــای خــاص عرضــه کننــد ،چنــدی پیــش از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات مجــوز فعالیــت گرفتنــد.
در خصــوص اینکــه اپراتــور مجــازی چیســت و چــه کارکــردی دارد اینگونــه اعــام شــده بــود :ســرویسهای اپراتــور چهــارم کــه بــه عنــوان اپراتــور مجــازی در
کشــور فعالیــت خواهنــد کــرد همــان ســرویسهای مشــابه اپراتورهــای موجــود را ارائــه میدهنــد و عمــده تفاوتــی کــه خواهنــد داشــت ایــن اســت کــه شــبکه
دسترســی یــا همــان طیــف رادیویــی را ندارنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپلیکیشــنهای ایرانــی ماننــد اســنپ و تپســی پــس از اپ اســتور ،از پلــی اســتور هــم حــذف
شــدند
دومینـوی حــذف شــدن اپلیکیشـنهای ایرانــی ،پــس از اپــل اســتور اکنــون بــه پلــی اســتور گــوگل و اپلیکیشـنهای
اســنپ و تپســی رســیده اســت .نزدیــک بــه  ۲۰روز پیــش ،اپــل بــا ارســال ایمیلــی بــه توســعهدهندگان ایرانــی ،از
حــذف اپلیکیش ـنهای آنهــا از فروشــگاه اپاســتور بــه دلیــل تحریمهــای ایــاالت متحــده علیــه کشــورمان خبــر
داد .ایــن موضــوع کــه حواشــی زیــادی داشــت ،منجــر بــه نارضایتــی عــدهی زیــادی از توســعهدهندگان ایرانــی شــد تــا اعتــراض خــود را بــا ارســال ایمیــل و انتشــار
هشــتگ  #Stopremovingiranianappsدر توییتــر نشــان دهنــد .در ادامــه محمــد جــواد آذری جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات دولــت دوازدهــم ،از پیگیــری ایــن موضــوع
بــا همــکاری وزارت امــور خارج ـهی ایــران خبــر داد .دیج ـیکاال ،تپســی ،اســنپ ،تخفیفــان ،الوپیــک و علیبابــا برخــی از اپلیکیش ـنهای محبــوب ایــران هســتند
کــه اپــل اقــدام بــه حــذف آنهــا از فروشــگاه اپاســتور کــرده اســت .اکنــون و پــس از حــذف اپلیکیشـنهای ایرانــی از فروشــگاه اپاســتور ،گــوگل نیــز در اقدامــی
مشــابه برخــی از اپلیکیش ـنهای داخلــی را از فروشــگاه خــود حــذف کــرده اســت .در حــال حاضــر اســنپ و تپســی محبوبتریــن اپلیکیش ـنهایی هســتند کــه
امــکان دانلــود آنهــا از پلیاســتور وجــود نــدارد .البتــه حــذف اپلیکیش ـنهای اندرویــد از پلیاســتور مشــکالت عدیــدهای مشــابه اقــدام اپــل ایجــاد نخواهــد کــرد.
زیــرا سیســتم عامــل اندرویــد امــکان دانلــود و نصــب اپلیکیش ـنها را از فروشــگاههای متفرقــه میدهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه کاربــران محصــوالت اپــل اعــم
از مالــکان آیفــون و آیپــد بــرای اســتفاده از اپلیکیش ـنهای تأییدنشــده و حذفشــده از اپاســتور ،بایــد راههــای متفرقــه و بســیار ســختی را طــی کننــد .گــوگل
هنــوز بیانیـهای در رابطــه بــا حــذف اپلیکیشـنهای ایرانــی منتشــر نکــرده اســت و بایــد در ادامــه منتظــر مانــد و عکسالعمــل مقامــات داخلــی و مدیــران گــوگل
را در رابطــه بــا ایــن موضــوع دیــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربران ایرانی روزانه دو میلیارد بار از کانالهای تلگرام بازدید میکنند
آمــار نشــان داده اســت کــه کاربــران ایرانــی روزانــه بیــش از  ۳میلیــون مطلــب در کانالهــای تلگــرام منتشــر
میکننــد و آمــار بازدیــد از ایــن کانالهــا بــه حــدود دو میلیــارد بــار میرســد .بــر اســاس گــزارش پژوهشــگاه
فضــای مجــازی از فعالیــت کاربــران ایرانــی در تلگــرام ،بیــش از  ۵۸۶هــزار کانــال فارســی در تلگــرام وجــود دارد و
روزانــه بیــش از ســه میلیــون مطلــب در ایــن فضــا منتشــر میشــود .پژوهشــگاه فضــای مجــازی همچنیــن گــزارش
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داده کاربــران اســت کــه میــزان انتشــار مطالــب توســط ایرانــی در کانالهــای تلگــرام ،ســاعت  ۲۲بــه اوج میرســد و حــدود  ۲۵۰هــزار مطلــب در ایــن کانالهــا
منتشــر میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه کمتریــن زمــان انتشــار مربــوط بــه ســاعت  ۴صبــح اســت .در همیــن حــال میــزان انتشــار مطلــب از ســاعت  ۱۰صبــح تــا
 ۲۰رونــد ثابتــی دارد و حــدود  ۱۵۰هــزار عــدد اســت .از ســوی دیگــر ،بررســی رونــد ایجــاد کانالهــای تلگرامــی نشــان میدهــد کــه در طــول یــک هفتــه حــدود
 ۱۲هــزار کانــال ،بــه تعــداد کانالهــای فارســی افــزوده شــده اســت و آخریــن آمــار از وجــود  ۵۸۶هــزار و  ۹۴۰کانــال تلگرامــی حکایــت دارد .ایــن در حالــی اســت
کــه تعــداد کانالهــای بهروزشــده فارســی ۲۳۸ ،هــزار و  ۷۶۷کانــال اســت .بــر اســاس آمــاری کــه در طــول یــک روز بــه دســت آمــده اســت ،کاربــران در طــول
 ۲۴ســاعت ۳ ،میلیــون و  ۵۶هــزار و  ۳۳۱مطلــب در ایــن کانالهــا بارگــذاری کردهانــد و ایــن رقــم در روزهــای پایانــی هفتــه بــه حــدود  ۳.۵میلیــون مطلــب نیــز
میرســد .همچنیــن تعــداد مطالــب منتشرشــده در هــر کانــال بــه شــکل میانگیــن  ۱۲.۸مطلــب در روز محاســبه شــده اســت کــه ایــن رقــم در روزهــای تعطیــل
بــه بیــش از  ۱۳.۲مطلــب افزایــش مییابــد .در همیــن حــال ،تعــداد کل بازدیــد از کانالهــای تلگــرام در یــک روز ،یــک میلیــارد و  ۹۴۴میلیــون و  ۵۰۰هــزار بــار
عنــوان شــده و متوســط بازدیــد هــر مطلــب در کانــال ۷۱۷ ،بــار اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل بــه  ۹۹۵گیگابیــت برثانیــه رســید؛ ظرفیــت اینترنــت
داخــل بــدون تغییــر
ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل در  ۳ماهــه نخســت امســال بــا افزایــش  ۲۵۲گیگابیــت بــر ثانیــه بــه
 ۹۹۵گیگابیــت برثانیــه رســید .بــر اســاس گــزارش دفتــر بررس ـیهای اقتصــادی معاونــت برنامهریــزی و نظــارت
راهبــردی وزارت ارتباطــات ،دربــارهی آخریــن وضعیــت شــاخصهای توســعهای بخــش ارتباطــات کشــور مربــوط
بــه  ۳ماهــه نخســت امســال ،ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل کــه تــا پایــان ســال  ۹۵حــدود  ۷۴۳گیگابیــت بــر ثانیــه بــود تــا پایــان خردادمــاه و بــا
افزایــش  ۲۵۲گیگابیــت ،بــه  ۹۹۵گیگابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت .گزارشهــا حاکــی اســت ،وضعیــت ترانزیــت ارتباطــات بیــن الملــل طــی ایــن مــدت تغییــری
نداشــته و میــزان ترانزیــت ارتباطــات دیتــای بیــن الملــل تــا پایــان خردادمــاه  ۳هــزار و  ۶۰۰لینــک  STM1اعــام شــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه مطابــق
بــا برنامــه ششــم توســعه ،شــرکت ارتباطــات زیرســاخت موظــف شــده تــا پایــان ایــن برنامــه ،ظرفیــت ترانزیــت ارتباطــات دیتــا را بــه  ۳۰ترابیــت برثانیــه برســاند.
براســاس گــزارش ارائــه شــده از ســوی وزارت ارتباطــات ،در  ۳ماهــه نخســت امســال ،حــدود  ۲هــزار کیلومتــر بــه ظرفیــت شــبکه کابــل فیبرنــوری بیــن شــهری
کشــور افــزوده شــده اســت و ایــن ظرفیــت از  ۶۲هــزار و  ۶۰۲کیلومتــر در ســال  ۹۵بــه  ۶۴هــزار و  ۲۰۵کیلومتــر در خردادمــاه ســال  ۹۶رســیده اســت .در همیــن
راســتا و بــا وجــود تاکیــد مکــرر وزارت ارتباطــات ،مبنــی بــر توســعه شــبکه ملــی اطالعــات بــرای جابجایــی اطالعــات در داخــل کشــور ،ظرفیــت شــبکه اینترنــت
داخلــی کشــور بــدون تغییــر نســبت بــه ســال  ۹۵همچنــان  ۶هــزار و  ۸۰۰گیگابیــت برثانیــه اســت و ظرفیــت شــبکه انتقــال تجهیــزات فیبرنــوری بــه یکهــزار و ۴۱
گیگابیــت برثانیــه رســید .درهمیــن حــال میانگیــن تاخیــر در ارســال بســتههای دیتــا در شــبکه داخلــی کشــور نیــز بهبــود یافتــه و از  ۲۰میلــی ثانیــه بــه ۱۹.۶
میلــی ثانیــه رســیده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســتفاده  41میلیــون ایرانــی از اینترنــت موبایــل؛ فقــط  ۱۰میلیــون از اینترنــت پرســرعت بهــره
میبرنــد
بــر اســاس گــزارش دفتــر بررس ـیهای فنــی اقتصــادی وزارت ارتباطــات هماکنــون  ۴۱میلیــون نفــر در کشــور از
اینترنــت موبایــل اســتفاده میکننــد .دفتــر بررسـیهای فنــی اقتصــادی معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی
وزارت ارتباطــات ،شــاخصهای مهــم بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را تــا پایــان خردادمــاه ســال جــاری
اعــام کــرد .در ایــن گــزارش رشــد ایــن شــاخصها طــی  ۱۰ســال اخیــر مقایســه شــده اســت .برمبنــای آمــار ارائــه شــده ۳۰ ،میلیــون و  ۵۹۰هــزار و  ۳۲۳خــط
تلفــن ثابــت در کشــور دایــر و تعــداد ســیمکارت واگــذار شــده تلفــن همــراه  ۱۵۶میلیــون و  ۱۱هــزار و  ۲۸۳خــط اعــام شــده اســت .برایــن اســاس شــمار خطــوط
موبایــل فعــال در کشــور  ۸۳میلیــون و  ۲۲۴هــزار و  ۱۳۴ســیمکارت اســت .بررســی ضریــب نفــوذ ســیمکارتهای واگــذار شــده از ســال  ۸۶تاکنــون حاکــی از آن
اســت کــه ضریــب نفــوذ ســیمکارت در ســال  ۸۶حــدود  ۴۶.۸درصــد بــوده و طــی  ۱۰ســال اخیــر ایــن آمــار بــه  ۱۹۵درصــد افزایــش یافتــه اســت .طبــق آمــار
اعــام شــده ،ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت بــه  ۳۸.۶۱درصــد و ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه فعــال در کشــور بــه  ۱۰۴.۱۳درصــد رســیده اســت و بررسـیها از مقایســه
ضریــب نفــوذ مشــترکان فعــال موبایــل طــی  ۱۰ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه ضریــب نفــوذ مشــترکان فعــال موبایــل از  ۳۹.۵درصــد در ســال  ۸۶بــه ۱۰۴
درصــد در ســال  ۹۶رســیده اســت .گزارشهــا حاکــی اســت ،تــا پایــان خردادمــاه امســال  ۱۱۳هــزار و  ۸۰۷دســتگاه تلفــن همگانــی در کشــور نصــب شــده و شــمار
روســتاهای دارای تلفــن خانگــی بــه  ۴۸هــزار و  ۹۵۸روســتا رســیده اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن جــدول ان اســت کــه برغــم توســعه شــاخص هــای اعــام
شــده امــا شــمار روســتاهای دارای ارتبــاط از ســال گذشــته تاکنــون ســیر نزولــی داشــته اســت .بــا وجــود اینکــه در ســال  ۹۵حــدود  ۵۵هــزار و  ۲۰۷روســتا دارای
ارتبــاط بودنــد ،شــمار روســتاهای دارای ارتبــاط در کشــور بــه  ۵۵هــزار و  ۱۳۵روســتا رســیده اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه داخلــی
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اینترنــت از ســال  ۸۸تاکنــون رشــد  ۲۰۰برابــری داشــته بــه نحــوی کــه در ســال  ۸۸ظرفیــت ایــن شــبکه حــدود  ۳۲گیگابیــت بــوده و هــم اکنــون در ســال ۹۶
بــه  ۶۸۰۰گیگابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت .طبــق آمــار اعــام شــده ،ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت بــه  ۳۸.۶۱درصــد و ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه فعــال در کشــور
بــه  ۱۰۴.۱۳درصــد رســیده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت در ســال  ۸۶حــدود  ۳۳.۴۹درصــد بــوده اســت .بررسـیها نشــان میدهــد
کــه  ۴۱میلیــون و  ۵۷هــزار و  ۷۴۶نفــر در ایــران مشــترکان اینترنــت باندپهــن ســیار (موبایــل) هســتند و ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا  ۱۰میلیــون و  ۲۸۱هــزار و
 ۴۲۳نفــر از اینترنــت پرســرعت ثابــت اســتفاده میکننــد .مقایســه ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل نیــز نشــان مــی دهــد کــه در ســال  ۸۶ایــن ظرفیــت
 ۶.۰۵گیگابیــت بــوده کــه در  ۳ماهــه اول امســال بــه  ۹۹۵گیگابیــت برثانیــه رســیده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهرهبــرداری محققــان از اولیــن سیســتم ارتباطــی بــا پوشــش گســترده و بــدون نیــاز بــه تــوان
الکتریکــی
محققــان دانشــگاه واشــنگتن اولیــن دســتگاهی را کــه بــرای انتقــال اطالعــات تــا فاصلـه  ۲.۸کیلومتــری بــه هیــچ
تــوان الکتریکــی از منبــع خارجــی نیــاز نــدارد بــه نمایــش گذاشــتند .ایــن نمایــش میتوانــد موانــع موجــود
در برقــراری ارتبــاط میــان طیــف وســیعی از دســتگاههای الکترونیکــی و حتــی اشــیای پیرامــون مــا را کــه از
مدتهــا پیــش ،چالــش ایــن حــوزه بــوده اســت برطــرف کنــد .بــا اســتفاده از طــرح جدیــد محققــان دانشــگاه واشــنگتن ،بــه عنــوان مثــال میتــوان دســتگاههای
الکترونیکــی انعطافپذیــر از تجهیــزات ویــژه جم ـعآوری اطالعــات پزشــکی از افــراد بیمــار را تــا نمونههایــی کــه بــا تعبیــه در تجهیــزات ورزشــکاران یــا ســربازان،
قابلیتهــا و شــاخصههایی نظیــر خســتگی را انــدازه میگیرنــد ،در ارتبــاط بــا منابــع جم ـعآوری اطالعــات قــرار داد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر
طیــف وســیعی از دســتگاههای الکترونیکــی انعطــاف پذیــر و سنســورهای آنهــا کــه از باتریهــای در ابعــاد بــزرگ اســتفاده کــرده یــا بــه منابــع تامیــن تــوان بــرای
عملکــرد ایــدهآل نیــاز دارنــد را نمیتــوان در تعامــل بــا منابــع جم ـعآوری داد ه کــه در فاصلــه بیــش از چنــد متــر قراردارنــد اســتفاده کــرد .ایــن امــر ،اســتفاده
عملــی از ایــن تجهیــزات را در کاربردهایــی نظیــر رهگیــری دادههــا در بخــش پزشــکی ،اکوسیســتم خانههــای هوشــمند یــا حتــی حــوزه کشــاورزی بــا مشــکل
مواجــه خواهــد کــرد .در طــرف مقابــل ،راهــکار ارائــه شــده توســط محققــان دانشــگاه واشــنگتن از ســیگنالهای رادیویــی بازتابــش شــده بــرای انتقــال دادههــا ،در
ازای مصــرف تــوان پاییــن و بــا هزینــه انــدک اســتفاده میکنــد Shyam Gollakota .از اعضــای هیئــت علمــی و اســتادیار مهندســی علــوم و کامپیوتــر Allen School

در ایــن خصــوص میگویــد :تــا بــه اینجــای کار دســتگاههایی کــه امــکان برقــراری ارتبــاط در مســافتهای طوالنــی را دارنــد تــوان الکتریکــی زیــادی را هــم نیــاز
داشــتهاند .جایگزینــی ایــن ابزارهــا بــا دســتگاههایی کــه تــوان الکتریکــی مصرفــی پاییــن و در حــد میکــرووات دارنــد نیــز بــه کوتاهشــدن محــدوده پوشــش منجــر
میشــد .حــاال فرصتــی فراهــم شــده تــا نشــان دهیــم دسـتیابی بــه هــر دو مــورد یادشــده ممکــن اســت .ایــن امــر ،موضوعــی اســت کــه شــرایط برقــراری ارتبــاط
را در کاربردهــا و صنایــع مختلــف تــا حــد زیــادی تغییــر خواهــد داد .جدیدتریــن سیســتم طراحــی شــده توســط محققــان ،سیســتم ارتباطــی بــا محــدوده پوشــش
گســترده را در کنــار اســتفاده از سنســورهایی ممکــن ســاخته کــه تــوان الکتریکــی تــا  ۱۰۰۰برابــر کمتــر را در مقایســه بــا تکنولوژیهــای فعلــی کــه در انتقــال
اطالعــات در محدودههــای مشــابه اســتفاده میشــوند بــه همــراه خواهــد داشــت .ایــن امــر ،گامــی ضــروری و مهــم بــه ســمت ادغــام قابلیتهــای ارتباطــی در
میلیاردهــا دســتگاه و ابــزاری اســت کــه هــر روز از آنهــا اســتفاده میکنیــم .ایــن سیســتم توســط  Jeeva Wirelessبــه عنــوان شــرکت زیرشــاخهای کــه توســط تیــم
محققــان علــوم و کامپیوتــر دانشــگاه واشــنگتن راهانــدازی شــده اســت بــه مرحلــه تولیــد انبــوه و تجاریســازی وارد خواهــد شــد .انتظــار مـیرود محصــول نهایــی
ظــرف مــدت شــش مــاه آینــده آمــاده ورود بــه بــازار شــود .سنســورهای اســتفاده شــده در ایــن سیســتم نیــز قیمــت پایینــی داشــته و هــر یــک هزینـهای  ۱۰تــا
 ۲۰ســنتی را بــرای تولیدکننــده بــه همــراه دارنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپل اموجی های متحرک با چهره انسان را برای آیفون  10و  iOS 11معرفی کرد
یکــی از امکانــات نــرم افــزاری کــه بــرای آیفــون  10و  iOS 11معرفــی شــد اموجــی هــای متحــرک بــود کــه نســخه
جدیــدی از اموجــی هــای پیامرســانی محســوب شــده و بــا اســتفاده از سنســور هــای موجــود در گوشــی آیفــون
ایکــس بــرای  Face IDاز حــرکات صــورت شــخص بــرای افــزودن حــاالت آن بــه اموجــی هــا اســتفاده خواهــد کــرد.
آیفــون  10بــا از دســت دادن دکمــه هــوم راهــکار اســتفاده از تشــخیص چهــره را بــرای احــراز هویــت فــرد مــورد
اســتفاده قــرار خواهــد داد ولــی اگــر بــه ایــن فکــر کنیــد کــه مجموعــه ســخت افــزار پردازنــده و آن همــه سنســور و دوربیــن در جلــو دســتگاه فقــط بــرای قفــل
گشــایی صفحــه نمایشــگر اســت ،در اشــتباه هســتید .اپــل در ایــن قابلیــت کــه  Animojiنامیــده شــده ،بــا اســتفاده از سنســور هــای حرکتــی ،دوربیــن جلــوی
گوشــی و مجموعــه ای از سنســورهای تشــخیص عمــق در جلــوی دســتگاه یــک اســکن ســه بعــدی از صــورت شــما تهیــه میکنــد تــا بتوانــد بــه حــرکات ماهیچــه
هــای صــورت ،پیکربنــدی اســتخوان هــای صــورت و همچنیــن ویژگــی هــای پوســت و ظاهــر شــما پــی ببــرد .پــس بــا وجــود ایــن همــه اطالعاتــی کــه از صــورت
شــما اســتخراج میشــود میتــوان بــا کمــی خالقیــت امکاناتــی بســیار جالــب را ایجــاد نمــود .یکــی از ایــن امکانــات بــرای نرمافــزار  iMessageدر سیســتم عامــل
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شماره بیست و یکم

 iOS 11قــرار داده شــده اســت کــه در ایــن حالــت شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از  12صورتــک پیــش فــرض کــه
شــامل ُربــات ،ســگ ،گربــه ،میمــون ،تکشــاخ و  ...میباشــد ،حــس و حــال خــود را نشــان داده و از دســتگاه

بخواهیــد کــه همیــن حــس و حــال را در غالــب صورتــک هــای اشــاره شــده بــرای فــرد مخاطــب شــما بفرســتد.
البتــه همانطــور کــه گفتیــم اســتفاده از ایــن امکانــات تنهــا محــدود بــه ویژگــی هــای بیــان شــده در بــاال نخواهــد
بــود و بــرای مثــال اپــل در همــکاری بــا شــرکت اســنپ چــت و بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ،فیلترهــای مبتنــی

بــر چهــره پیشــرفته ای را بــرای آیفــون ایکــس مــورد اســتفاده قــرار خواهــد داد کــه مســلماً در بروزرســانی هــای آتــی ایــن نــرم افــزار در مــورد آنهــا اطالعــات
بیشــتری بــه دســت خواهیــم آورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقشههای دیجیتالی فیسبوک موقعیت هر شخص را روی کره زمین نشان میدهند!
فیسبــوک ماموریــت ویــژهای را در دســتورکار قــرار داده اســت تــا بتوانــد زمینهســازی الزم را بــرای دسترســی
تمامــی افــراد در سراســر جهــان بــه شــبکه آنالیــن فراهــم کنــد .در ایــن راســتا توســعه نقشــههای دیجیتالــی
دقیــق برپایــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی درنظــر گرفتــه شــده اســت تــا اطالعــات جامعــی از وضعیــت و موقعیــت
جغرافیایــی دقیــق ســاکنان کــره خاکــی تــدارک دیــده شــود .فیسبــوک بــا هــدف بهبــود دسترســی افــراد بــه شــبکه آنالیــن حتــی از پهپادهــا یــا همــان
هواپیماهــای بــدون سرنشــین نیــز اســتفاده کــرده اســت امــا حــاال محققــان ایــن شــرکت بــه ایــن نتیجــه رســدهاند کــه بــرای آمادهســازی پروژههــای اینچنینــی،
بــه نقشــههای اطالعاتــی دقیــق نیــاز اســت .نقشــههای کنونــی ،اطالعــات کافــی و مــورد نیــاز متخصصــان فیسبــوک را ندارنــد و همیــن امــر باعــث شــده
الگوریتمهــای یادگیــری ماشــینی بــرای اســتخراج اطالعــات دقیــق از پراکندگــی جمعیتــی ســاکنان کــره زمیــن بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــوارهای بــا رزولوشــن
بــاال ،اســتفاده شــوند .بــه تازگــی  ،Jay Parikhمدیــر ارشــد بخــش مهندســی و زیرســاختهای فیسبــوک ،اطالعاتــی را در خصــوص ایــن پــروژه در اختیــار اصحــاب
رســانه قــرار داده اســت Connectivity Lab .بــه عنــوان بــازوی فنــی  Internet.orgکــه زیرمجموع ـهای از فیسبــوک بــرای تعامــل بــا پروژههایــی نظیــر اســتفاده از
پهپادهــا ،ماهوارههــا و لیزرهــا بــه منظــور بهبــود پوشــش اینترنــت بــرای تمامــی ســاکنان جهــان بــه حســاب میآیــد حــاال توســعه نقش ـههای جمعیتــی تــازهای
را درنظــر گرفتــه اســت .ایــن نقش ـهها بــه نحــوی توســعه خواهنــد یافــت تــا دیــد کاملــی را در خصــوص برتــری اســتفاده از شــبکههای وایفــای یــا اینترنــت
همــراه در مناطــق جغرافیایــی مختلــف در اختیــار محققــان فیسبــوک قراردهنــد .بخشهــای اطالعاتــی ،واحدهــای زیرســاختی و حوزههــای یادگیــری ماشــینی و
گروههــای فعــال در زمینــه هــوش مصنوعــی در شــرکت فیسبــوک بــه کمــک  Connectivity Labآمدهانــد تــا بــا تحلیــل تصاویــر ماهــوارهای از  ۲۰کشــور مختلــف
جهــان کــه مســاحتی بیــش از  ۲۱.۶میلیــون کیلومتــر مربــع را پوشــش دادهانــد توســعه نقشــه نهایــی را امکانپذیــر ســازند .بــه ایــن ترتیــب ،چیــزی حــدود ۳۵۰
ترابایــت عکــس بــا اســتفاده از تکنیکهــای بینایــی کامپیوتــری تحلیــل شــده تــا ســازههای دســت بشــر شناســایی شــوند .بــه ایــن ترتیــب میتــوان محــل دقیــق
زندگــی افــراد را در سراســر جهــان مشــخص کــرده و پروژههــای الزم را بــرای دسترســی بــه اینترنــت بــه مرحلــه اجــرا درآورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آغاز به کار اولین سیستم تمام خودکار تحویل مرسوله با پهپاد جهان در کشور ایسلند
اگرچــه پیــش از ایــن برندهایــی نظیــر آمــازون 7-Eleven ،و  DoorDashنویــد آن را دادهانــد کــه در آینــده سیســتم
تحویــل مرســوله بــه مشــتریان ،بــا اســتفاده از پهپادهــا بهطورکامــل دگرگــون شــود امــا حــاال یــک شــرکت
ایســلندی مدعــی شــده اولیــن سیســتم تمــام خــودکار تحویــل مرســوله بــا اســتفاده از درونهــا ( )Dronesرا
راهانــدازی کــرده اســت .خــرده فــروش آنالیــن  Ahaدر کشــور ایســلند مدعــی شــده اولیــن ســرویس تمــام خــودکار در ابعــاد تجــاری را بــرای تحویــل مرســوله بــه
مشــتریان راهانــدازی کــرده اســت .ایــن فروشــگاه آنالیــن کــه تعامــل ویــژهای بــا رســتورانها ،خردهفروشهــای جزئیتــر و خواروبــار فروش ـیها یــا فروشــگاههای
مــواد غذایــی دارد موفــق شــده سیســتم ویــژهای را بــرای تحویــل مرســوله بــا پهپــاد راهانــدازی کنــد .ایــن سیســتم ،تحویــل مرســوله را در مســیرهایی کــه بــا
روشهــای ســنتی بــه  ۲۰دقیقــه بــرای رســیدن بــه مقصــد نیــاز دارنــد ،در مــدت چهــار دقیقــه ممکــن خواهــد ســاخت .شــاید در نــگاه اول ،ایــن کاهــش زمــان
چنــدان چشــمگیر نباشــد امــا وقتــی صحبــت از رســاندن غــذا بــه دســت مشــتریان باشــد ،حتــی کاهــش چنــد دقیقـهای زمــان نیــز میتوانــد بــه حفــظ کیفیــت
و البتــه ســرویسدهی بهتــر کمــک شــایانی کنــد Maron Kristofersson .مدیرعامــل  Ahaدر خصــوص راهانــدازی ایــن سیســتم تحویــل مرســوله میگویــد :در
چنــد مــاه اخیــر شــاهد افزایــش ســفارش آنالیــن بــرای تحویــل مرســوله بودهایــم .ایــن افزایــش میــزان ســفارش ،بــه ویــژه بــرای محصــوالت مصرفــی در حــوزه
خردهفروشــی ،بــه ثبــت رســیده اســت .انتظــار داریــم در ماههــای پیــش رو و زمانــی کــه کاربــران ،ایــن سیســتم ســریع تحویــل مرســوله را تجربــه کننــد شــاهد
افزایــش بیــش از پیــش ثبــت ســفارشها باشــیم .نکتــه قابــل توجــه اینکــه در تحویــل مرســوله بــه ایــن روش ،از سیســتم مدیریــت پهپــاد برپایــه ســرویسهای
ابــری اســتفاده شــده اســت کــه حمــل کاال و حتــی نگهــداری و بیمــه آن را مدیریــت میکنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبــت رکــورد جدیــد دقــت بــرای سیســتم تشــخیص گفتــار مایکروســافت؛ فهــم گفتــار بــا دقــت
انســانی ممکــن شــد
مایکروســافت اعــام کــرده سیســتم تشــخیص گفتــار ایــن شــرکت بــه میــزان خطــای  ۵.۱درصــد رســیده اســت
کــه کمتریــن مقــدار بــه ثبــت رســیده تــا بــه ایــن زمــان اســت .ایــن رقــم در مقایســه بــا نــرخ خطــای ۵.۹
درصــد قــرار مــی گیــرد کــه ســال گذشــته توســط گروهــی از محققــان متمرکــز روی پــروژه هــوش مصنوعــی
مایکروســافت بــه ثبــت رســیده بــود .سیســتم تشــخیص گفتــار مایکروســافت در حالــی توانســته نــرخ خطــای  ۵.۱درصــد را ثبــت کنــد کــه ایــن رقــم معــادل بــا
نــرخ خطــای ثبــت شــده توســط مترجمهــای حرفـهای انســانی اســت کــه از امــکان گــوش دادن چندیــن و چنــد بــاره گفتــار بهرهمنــد هســتند .مطالعــات جدیــد
مایکروســافت توســط گروهــی از محققــان در مرکــز تحقیقاتــی هــوش مصنوعــی ایــن شــرکت انجــام شــده اســت .مطالعــات و تحقیقاتــی کــه بــا هــدف رســیدن بــه
دقتــی معــادل بــا آنچــه در مترجمهــای انســانی شــاهد هســتیم آغــاز شــده اســت .روی هــم رفتــه ،محققــان در ایــن تحقیقــات موفــق شــدند بــا بهبــود مدلهــای
زبانــی و صداســازی طبیعــی ،میــزان خطــار را در مقایســه بــا آنچــه در ســال گذشــته بــه ثبــت رســیده بــود کاهــش دهنــد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه محققــان
موفــق شــدند بــا پیادهســازی ســازوکارهای مناســب ،سیســتم تشــخیص گفتــار را بــه نحــوی بازطراحــی کننــد کــه امــکان اســتفاده از کل مکالمــه را داشــته باشــد.
بــه ایــن ترتیــب ،فهــم کلمــات و جمــات بــه صــورت ترکیبــی و در تعامــل بــا مجموعــه کاملــی از محتویــات متنــی انجــام شــده و ایــن سیســتم حتــی موفــق شــد
کلمــات یــا اصطالحاتــی را کــه در ادامــه ادا خواهنــد شــد پیشبینــی کنــد .ایــن راهــکار ،مشــابه بــا رونــدی اســت کــه در مکالمههــای افــراد بــا یکدیگــر شــاهد
هســتیم .سیســتم تشــخیص گفتــار مایکروســافت در حــال حاضــر در ســرویسهایی نظیــر کورتانــا Presentation Translator ،و

ســرویسهای Microsoft Cognitive

اســتفاده میشــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دامنه گوگل  ۲۰ساله شد
 ۱۵ســپتامبر ســال  ۱۹۹۷مصــادف اســت بــا ثبــت دامنــهی گــوگل ،محبوبتریــن و پرکاربردتریــن موتــور
جســتجوی جهــان؛ تولــد گــوگل را بایــد آغــاز فصــل جدیــدی در تاریــخ دنیــای فنــاوری عنــوان کــرد .گــوگل کــه
امــروز جــزو بزرگتریــن بازیگــران دنیــای فنــاوری اســت ،در بیســت ســال اخیــر تأثیــر فراوانــی بــر دنیــای فنــاوری
داشــته و بهنوعــی سمتوســوی پیشــرفت اینترنــت و دنیــای فنــاوری را تعییــن کــرده اســت؛ بیســتمین ســالگرد
ثبــت دامن ـهی  Google.comاســت .درصورتیکــه اطالعــات ثبتشــده در  WHOISبــرای دامن ـهی گــوگل را مطالعــه کنیــد ،تاریــخ  ۱۵ســپتامبر را بهعنــوان روزی
کــه ایــن دامن ـ ه ثبــت شــده اســت ،مشــاهده خواهیــد کــرد .بــر اســاس اطالعــات ارائهشــده ،ایــن دامنــه اخیــرا بــا  MarkMonitorثبــت و تاریــخ آن تــا ســپتامبر
 ۲۰۲۰ب ـهروز شــده اســت .ســال  ۲۰۱۵بــود کــه یکــی از کارمنــدان گــوگل متوجــه انقضــای تاریــخ ثبــت دامن ـهی گــوگل شــد و بهســرعت ایــن دامنــه را بــرای
خــود بــه ثبــت رســاند .یــک دقیقــه پــس از ثبــت ایــن دامنــه توســط ایــن کارمنــد گــوگل ،ایــن کمپانــی بهســرعت وارد عمــل شــد و خریــد ایــن دامنــه را باطــل
کــرد .ایــن اقــدام گــوگل بنــا بــر قوانیــن موجــود کامــا قانونــی بــود؛ چــرا کــه ایــن کمپانــی ثبتکننــدهی دامنـهی مــورد نظــر محســوب میشــد و از ایـنرو دوبــاره
مالکیــت دامنــه را بهراحتــی در اختیــار گرفــت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوگل دوربین های استریت ویو را پس از  ۸سال بهروزرسانی کرد
بــه گــزارش  ،Wiredغــول دنیــای جســتجوگرهای اینترنتــی حــاال طراحــی دوربینهــای مــورد اســتفاده بــرای ثبــت
تصاویــر مــورد نیــاز بــرای ســرویس اســتریت ویــو را بهروزرســانی کــرده اســت؛ بدیــن ترتیــب طــی هشــت ســال
گذشــته ،ایــن اولیــن بــاری اســت کــه شــاهد اعمــال یــک آپدیــت بــزرگ در ایــن دوربینهــا هســتیم .دوربینهــای
جدیــد تعبیهشــده روی خودروهــای ثبــت تصاویــر نمــای خیابــان گــوگل حــاال میتواننــد عکسهایــی بــا وضــوح
بهتــر ،رزولوشــن باالتــر و رنگهــای زندهتــر ثبــت کننــد .در طــرح جدیــد گــوگل ،دوربینهــای مــورد بحــث همچنــان روی ســقف خودروهــا قــرار گرفتهانــد؛ امــا
ایــن بــار ابعــاد ایــن بخــش کوچکتــر شــده اســت و فقــط شــامل هفــت عــدد دوربیــن میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه گــوگل قبــا روی هــر خــودرو از ۱۵
عــدد دوربیــن اســتفاده میکــرد .رزولوشــن هــر یــک از ایــن دوربینهــا  ۲۰مگاپیکســل اســت و گــوگل روی هــر ماشــین دو عــدد دوربیــن بــرای ثبــت تصاویــر
اچدی در نظــر گرفتــه اســت .بــا ثبــت هــر تصویــر توســط ماشــینهای ســرویس اســتریت ویــو سیســتم یادگیــری ماشــینی و فنــاوری هــوش مصنوعــی گــوگل بــا
اســتفاده از الگوریتمهــا میتوانــد نــام و شــمارهی خیابانهــا را تشــخیص داهــد و آنهــا را ثبــت کنــد و ســپس ایــن اطالعــات بهطــور خــودکار بــه بانــک اطالعاتــی
ایــن کمپانــی افــزوده خواهــد شــد .نرمافــزار گــوگل همچنیــن میتوانــد نــام و لوگــوی کس ـبوکارها را شناســایی کنــد .گــوگل حتــی پــا را فراتــر گذاشــته اســت
و سیســتم ایــن کمپانــی حــاال میتوانــد انــواع مختلــف فروشــگاهها را بــر اســاس شــکل و ظاهــر تشــخیص دهــد .از دیگــر ویژگیهــای ایــن نرمافــزار میتــوان
بــه نمایــش جزئیــات مربــوط بــه فروشــگاهها مثــل ســاعات کاری اشــاره کــرد .ایــن تکنولــوژی برتــر میتوانــد منابــع دادهی بهتــری بــرای قابلیتهــای یادگیــری
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ماشــین گــوگل بــه ارمغــان بیــاورد و ایــن مــورد در نهایــت بــه گســترش امکانــات و عملکردهــای ســرویسهایی مثــل جســتجوی گــوگل و دســتیار شــخصی گــوگل
اسیســتنت منجــر خواهــد شــد .جمـعآوری تصویــر در ســرویس گــوگل اســتریت ویــو از ســال  ۲۰۰۷و بــا اســتفاده از وســایل نقلیـهای چــون خودروهــا ،موتورهــای
برقــی ،موتورهــای ســهچرخ و چرخهــای دســتی آغــاز شــد .ایــن تصاویــر شــامل عکسهایــی از فضــای داخلــی مکانهایــی مثــل موزههــا نیــز میشــوند .ایــن
ســرویس بــرای ثبــت تصاویــر مکانهایــی کــه امــکان تــردد وســایل نقلیـهی مــورد بحــث در آنجــا راحــت نیســت ،دکل دوربیــن را روی کولهپشــتی قــرار میدهــد
تــا عکــس آن مکانهــا را بــه بانــک اطالعــات خــود اضافــه کنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مایکروسافت رسما سرویس تجاری اسکایپ را به مایکروسافت تیمز ارتقاء میدهد
مایکروســافت بــهزودی ســرویس تجــاری اســکایپ را بــه مایکروســافت تیمــز ارتقــاء خواهــد داد؛ مایکروســافت
تیمــز در واقــع بزرگتریــن ســرویس ردموندیهــا بــرای همــکاری ســازمانها اســت .ایــن کمپانــی هماکنــون
شــرایطی فراهــم آورده تــا برخــی از کاربــران بتواننــد ســرویستجــاری اســکایپ را بــه ســرویس مایکروســافت تیمــز
بهروزرســانی کننــد .بــه گــزارش وبســایت  ،ZDNetمدتــی قبــل در نســخهی تجــاری اســکایپ پیامــی بــه نمایــش
در آمــد کــه در آن نوشــته شــده بــود ایــن ســرویس حــاال بــه مایکروســافت تیمــز ارتقــاء یافتــه اســت .البتــه پیــام مــورد اشــاره در حــال حاضــر دیگــر نمایــش داده
نمیشــود .غــول فنــاوری اهــل ردمونــد تأییــد کــرد کــه کاربــران میتواننــد از نســخهی تجــاری اســکایپ بــه مایکروســافت تیمــز بهروزرســانی کننــد .البتــه احتمــال
دارد ایــن آپدیــت بــرای هم ـهی کاربــران بهطــور همزمــان در دســترس قــرار نگیــرد؛ ولــی مســلما بــا گذشــت زمــان ،ایــن بهروزرســانی بهصــورت خــودکار بــرای
تمامــی کاربــران ارائــه خواهــد شــد .در ادامــه بخشــی از بیان ـهی مایکروســافت را در ایــن رابطــه میخوانیــم :مــا در حــال ارتقــاء ســرویس تجــاری اســکایپ بــه
مایکروســافت تیمــز هســتیم و بــرای تکمیــل ایــن کار مســلما بــه مقــداری زمــان نیــاز خواهیــم داشــت .ایــن ســرویس تجربـهی کاربــری جدیــدی بــه افــراد ارائــه
خواهــد داد و مــا همچنــان روی بهبــود تجربـهی کاربــری مایکرســافت تیمــز کار میکنیــم .مــا شــما را تشــویق میکنیــم تــا بــر ارتقــاء ســرویس تجــاری اســکایپ
بــه مایکروســافت تیمــز کنتــرل داشــته باشــید و خــود را بــا تجربـهی کاربــری مایکروســافت تیمــز آشــنا کنیــد .پیــش از اینکــه مایکروســافت تیمــز معرفــی شــود،
نــام ایــن ســرویس اســکایپ تیمــز بــود و پــس از آغــاز بــه کار رســمی ،بــه مایکروســافت تیمــز تغییــر نــام داد .ایــن ســرویس توســط تیــم ســازندهی اســکایپ در
مایکروســافت توســعه داده شــده اســت .مایکروســافت تیمــز همچنیــن بــه بســیاری از ویژگیهــای موجــود در نســخهی تجــاری اســکایپ مجهــز شــده کــه از جملــه
س اشــاره کــرد .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،تغییــر نســخهی تجــاری اســکایپ بــه مایکروســافت تیمــز ،اقــدام
ایــن قابلیتهــا میتــوان بــه امــکان برقــراری تمــا 
چنــدان تعجببرانگیــزی محســوب نمیشــود .نســخهی معمولــی اپلیکیشــن اســکایپ همچنــان در حــال دریافــت امکانــات مدرنــی اســت کــه باعــث شــده ایــن
اپ بــرای مصــارف حرف ـهای ،کمتــر کاربرپســند باشــد؛ بــه همیــن دلیــل مایکروســافت بــا تبدیــل نســخهی تجــاری اســکایپ بــه مایکروســافت تیمــز ،قصــد دارد
مشــتریان تجــاری خــود را همچنــان راضــی و مشــتاق نگــه دارد و در عیــن حــال امکاناتــی مــدرن و کاربــردی در اختیــار آنهــا قــرار دهــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه  :Duplicate Files Fixerشناسایی و پاکسازی فایل های تکراری در اندروید
بــا هرچــه بیشــتر شــدن حجــم قابــل دســترس در حافظههــای داخلــی یــا خارجــی موبایــل ،وسوسـهی نگهــداری
از آهنگهــا ،ویدئوهــا یــا حتــی فایــل نصــب برنامههــا و پاکســازی نکــردن آنهــا باعــث میشــود در گوشــی
اکثــر افــراد ،از برخــی فایلهــا بیشــتر از یــک نســخه وجــود داشــته باشــد .بــرای مثــال فایــل نصبــی اپلیکیشــن
اینســتاگرام را در پوش ـهای از  SDcardخــود داریــد و در ماههــای آینــده نیــز بــرای عــوض کــردن رام گوشــی از
برنامههــای نصبشــده ،نســخهی پشــتیبان میگیریــد کــه نتیجــهی آن ،بــه وجــود آمــدن نســخهای دیگــر از
اینســتاگرام اســت .در حالتــی دیگــر ممکــن اســت عکــس یــا آهنگــی را بــه دلیــل فراموشــی یــا پیــدا نکــردن آن
در گوشــی موبایــل ،مجــددا دانلــود کنیــد و نســخهای دیگــر از یــک فایــل را در گوشــی خــود بـ ه وجــود بیاوریــد .ایــن فایلهــا شــاید در ابتــدا چنــدان از اهمیــت
خاصــی برخــوردار نباشــند؛ امــا رفتهرفتــه ایــن فایلهــا بهصــورت ناخــودآگاه توســط مــا بــه حافظ ـهی گوشــی اضافــه میشــوند و بعــد از مدتــی باعــث پــر شــدن
حافظ ـهی موبایــل خواهنــد شــد Duplicate Files Fixer .اپلیکیشــنی بــرای ایــن مشــکل اســت کــه بــا آنالیــز دقیــق خــود از ممــوری گوشــی و  ،SDcardتمامــی
فایلهــای شــما را از جملــه آهنــگ ،ویدیــو ،تصویــر ،فایلهــای کــش یــا سیســتمی و ...مــورد بررســی قــرار میدهــد و فایلهــای یکســان را بــه شــما نمایــش
خواهــد داد .نکتـهی بســیار جالبــی کــه در  Duplicate Files Fixerوجــود دارد ،شناســایی هوشــمند فایلهــای یکســان اســت؛ بهطــوری کــه اگــر دو فایــل یکســان
را بــا دو نــام کامــا متفــاوت در گوشــی داشــته باشــید ،ایــن اپلیکیشــن متوجــه یکســان بــودن ایــن فایلهــا خواهــد شــد و آنهــا را در یــک شــاخه بــه شــما
نمایــش میدهــد .در انتهــا لیســتی در اختیــار خواهیــد داشــت کــه فایلهــای چندتایــی در گوشــی همــراه را نشــان میدهــد کــه تعــداد همتایــان یکســان هــر
فایــل میتوانــد از دو فایــل بــه بــاال باشــد .بــا انتخــاب گزینـهی حــذف خــودکار ،از هــر فایــل پیداشــده یکــی از نســخهها نگهــداری و مابقــی حــذف خواهنــد شــد.
میتوانیــد ایــن عمــل را بهصــورت دســتی نیــز انجــام دهیــد و مشــخص کنیــد کــه کــدام نســخه از فایلهــای تکــراری در گوشــی باقــی بمانــد.
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