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بازار PC

هوش مصنوعی گوگل به کمک
ویکیپدیا میآید

به نظر میرسد که ویکی پدیا قصد دارد به منظور
ترجمه بهتر مقاالت خود با بهرهگیری از قابلیتهای هوش
مصنوعی با شرکت گوگل همکاریهای بیشتری داشته
باشد .ویکی پدیا که یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین
سایتهای مورد کاربرد کاربران در سراسر جهان به
شمار میرود ،به تازگی اعالم کرده است که میخواهد با
بهرهگیری از فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی به
بهبود عملکرد و امکانات موجود روی پلتفرم خود بپردازد.
ویکی پدیا در این خصوص خاطرنشان کرده است
با توجه به آنکه خیل عظیمی از کاربران و مخاطبان این
سایت غیر انگلیسیزبان هستند ،میخواهد تمامی مقاالت
منتشر شده خود به زبان انگلیسی را با بهرهگیری از هوش
مصنوعی و یادگیری ماشینی به تمام زبانهای زنده دنیا
و موردکاربرد کاربران ویکی پدیا ترجمه کند .بر اساس
گزارش وب سایت  ،the vergeبدین منظور ویکی مدیا
به عنوان شرکت بنیانگذار و مادر ویکی پدیا روز گذشته
اعالم کرده است که با شرکت گوگل که غول تکنولوژی
فعال در حوزه هوش مصنوعی به شمار میرود ،یک قرارداد
همکاری به امضا رسانده است تا قابلیتهای خود را بهبود
ببخشد و اطالعات و دادههای درستی را که خود صحت
ترجمه آنها را تایید میکند ،در دسترس کاربران قرار دهد.

نمایشگر خمیده  ۴۹اینچی رونمایی شد

یک شرکت تولید کننده تجهیزات الکترونیکی،
نمایشگری  ۴۹اینچی و خمیده ساخته که مجهز به یک
دوربین است و با کمک فناوری «ویندوز هلو» به کاربر
اجازه می دهد بدون ارائه رمز وارد ویندوز شود.
به نقل از نیواطلس ،در نمایشگاه محصوالت مصرفی
الکترونیکی از یک مانیتور  ۴۹اینچ اولترا واید متعلق به
شرکت فیلیپیس رونمایی شد .این نمایشگر به سری
 Brillianceتعلق داشت و نه تنها قابلیت های یک
مانیتور را دارد بلکه حتی می تواند به کاربر کمک کند وارد
ویندوز شود .این فرایند ورود( )logingاتوماتیک به وسیله
وب کمی انجام می شود که در قسمت باالی نمایشگر قرار
دارد و با فناوری  Windows Helloهمخوان است.
تعداد زیادی از دوربین ها اکنون از استاندارد «هلو »
پشتیبانی می کنند .ویندوز با کمک این قابلیت صورت فرد
را شناسایی می کند و بدون نیاز به پسورد به او اجازه ورود
را می دهد .در حقیقت هنگام نیاز این دوربین از نمایشگر
بیرون می جهد و پس از ورود کاربر به ویندوز یا اتمام
تماس ویدئویی به مکان خود برمی گردد .به همین دلیل
عالوه بر زیبایی دستگاه برای امنیت نیز بهتر است .از سوی
دیگر ویژگی ویندوز  ۱۰برای مدیریت چند پنجره در این
دستگاه به کار رفته است .این نمایشگر مجهز به USB3.1
 Type Cاست .همچنین از فناوری هوشمند کاهش
انتشار نور آبی در نمایشگر استفاده شده است .نمایشگر
 ۴۹اینچ خمیده در ماه مارس با قیمت  ۱۲۹۹دالر عرضه
می شود.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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ترویج کاربردهای فضایی در دستور کار قرار گرفت

وزیر ارتباطات به انتقاداتی که به حوزه پژوهش فضایی
وارد شده است پاسخ داد و گفت :ترویج کاربردهای فضایی
در دستور کار قرار دارد و نباید فناوری ماهواره را با دوچرخه
مقایسه کرد.
محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر به
انتقاد برخی کاربران به عملکرد حوزه پژوهش فضایی و دالیل
لزوم پرداختن کشور به فناوری فضایی ،پاسخ گفت.
وزیر ارتباطات در پاسخ به اظهارات صادق زیباکالم استاد
دانشگاه و فعال سیاسی که گفته است «ای کاش به جای
صنایع هسته ای و ماهواره و موشک  ،ایران می توانست یک
دوچرخه بسازد که با ترکیه و هند رقابت کند» ،گفت :فناوری
هسته ای و موشکی متولیان دیگری دارد ،اما اگر مایل هستید
از نزدیک دستاوردهای پژوهشگران در پژوهشگاه فضایی و
تاثیر آن را بر زندگی مردم ببینید و از آینده روشن ایران آگاه

شوید تا دیگر برای نقد سیاست خارجی ،فناوری ماهواره را با
دوچرخه قیاس نکنید.
جهرمی درخصوص انتقاد کاربری که گفته است «حتی
پوشک استاندارد هم به عنوان یک نیاز اساسی نمی توانیم

نقشه راه واکنش ایمنی در گیاهان شناسایی شد

محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن نحوه محافظت گیاهان از خود و واکنش آن ها را
نسبت به ارگانیسم های بیماری زا شناسایی کردند.
به گزارش پایگاه خبری ساینس ،در این تحقیقات مشخص شد بخشی از دی ان ای
موسوم به  ATPکه تامین کننده انرژی در سلول ها است ،پس از خروج از سلول ،به نوعی
سیگنال برای جراحت یا عفونت تبدیل می شود .در واقع مولکول های  ATPتنها زمانی از
سلول خارج می شوند که چیزی دچار آسیب شده باشد و به همین علت محرک مناسبی
برای سیستم ایمنی محسوب می شوند.
به اعتقاد محققان این فرآیند نقشه عملکرد سیستم ایمنی گیاهان را در اختیار
می گذارد .در حال حاضر حتی خالقانه ترین برنامه ها برای ایجاد مقاومت در برابر عوامل
بیماری زا بدون هدف و سردرگم پیش می روند ،اما با در دست داشتن نقشه راه می توان
با سرعت بسیار بیشتری به هدف رسید.
محققان برای شناسایی این فرآیند ،از گیاهان وحشی و گیاهانی که مسیرهای تدافعی
آن ها اصالح شده است ،استفاده کردند .ابتدا در نمونه های دستکاری شده ،یک واکنش
 ATPرا تحریک کرده و مسیر سیگنال  ATPرا تا گیرنده ها ردگیری کردند .سپس این
فرآیند را در سایر نمونه ها نیز به اجرا گذاشتند .بدین ترتیب توانستند مسیرهای اصلی و
مستقل انتقال سیگنال را در سیستم ایمنی گیاهان شناسایی کنند.
گیرنده های سیگنال  ATPدر سال  2014میالدی کشف شدند اما تا کنون محققان
از چگونگی تحریک واکنش سیستم ایمنی توسط سیگنال های  ATPبی اطالع بودند.
اکنون محققان می توانند با استفاده از نقشه مسیرهای انتقال سیگنال ،نسل جدیدی
از گیاهان را با قابلیت دفاعی بهبودیافته تولید کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه  Plant Physiologyمنتشر شده است.

تولید کنیم و بودجه کشور صرف فناوری ماهواره می شود»،
تاکید کرد :دانش ساخت ماهواره در ایران مطابق استانداردهای
جهانی است ،هرچند با تحریم مواجه بوده ایم ،برای فرزندم
از پوشک ایرانی استفاده می کنیم که غیراستاندارد نیست
و اگرچه رشد قیمت داشته است .البته خیلی از کشورها
برای نیازهای اساسی خود نیز واردات انجام می دهند و این
عیب نیست .وی در انتقاد به اینکه تاثیر تحقیقات فضایی بر
زندگی ملموس نیست ،گفت :این اشکال وارد است و تاکنون
کاربردی از صنعت فضایی برای زندگی مردم به صورت فراگیر
وجود نداشته است .در یکسال اخیر ،توسعه زیادی در این
حوزه انجام شده که قطعا اثر شگرفی بر برخی مشاغل مثل
کشاورزی و یا حفظ سرمایه های ملی مانند جنگل ها خواهد
داشت .جهرمی افزود :ترویج کاربردهای فناوری فضایی در
دستور کار است.

رفع مشکل پوشش ارتباطی جادهها و مناطق روستایی مازندران

معاون وزیر ارتباطات گفت :اپراتورهای موبایل متعهد شدند تا نسبت به رفع مشکالت
پوشش ارتباطی در جادهها و مناطق روستایی استان مازندران تا دهه فجر امسال و درنهایت
تا خرداد  ۹۸اقدام کنند.
به نقل از رگوالتوری ،نشست هم اندیشی برای بررسی مشکالت ارتباطی استان
مازندران با حضور حسین فالح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،معاون امور پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری و برخی از
مدیران این سازمان و اپراتورهای سیار برگزار شد .در این نشست حسین فالح جوشقانی
با اشاره به اینکه استان مازندران از نظر وضعیت پوشش ارتباطی جزو استانهای خوب
دسته بندی می شود ،گفت :این استان از نظر جغرافیایی به دلیل کوهستانی بودن و تعداد
و پراکندگی روستاها ویژگیهای خاصی دارد که کار اپراتورها را برای ایجاد و گسترش
زیرساخت های ارتباطی و سرویس دهی سختتر میکند .رئیس رگوالتوری افزود :با توجه
به توریست پذیر بودن این استان ،بررسیها نشان میدهد غالب مسافران در این استان
در مقایسه با سواحل دریا ،مناطق کوهستانی و جنگل ها را برای سفر و اقامت انتخاب
می کنند و این موضوع ضرورت پوشش دهی مطلوب و سرویس رسانی در این مناطق را
دوچندان می کند .معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به بررسی موانع و
مشکالت ارتباطی استان مازندران گفت :پس از بررسی دالیل مشکالت ،اپراتورها متعهد
شدند برخی از مشکالت مربوط به پوشش ارتباطی در جاده ها و مناطق روستایی مازندران
را تا دهه فجر سال جاری و برخی دیگر را تا خرداد ماه سال  ۹۸رفع کنند .نشست هم
اندیشی مشکالت ارتباطی استانهای کشور در راستای همفکری و جلب مشارکت سایر
دستگاهها و نهادهای دولتی برای رفع این مشکالت ،با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی به صورت دورهای در حال برگزاری است.

با این نرمافزار آیفون خود را به تلویزیون متصل کنید

اپلیکیشن پرطرفدار پخش محتوای
 VLCدر آینده ای نزدیک به قابلیت جدید
ایرپلی اپل مجهز میشود که به کاربران
اجازه میدهد آیفون خود را به تلویزیونهای
هوشمند اپل متصل کنند.
شرکت توسعهدهنده برنامه پخشکننده
ویالسی ( )VLCدر جریان برگزاری
نمایشگاه علم و فناوری ۲۰۱۹ CES

اعالم کرده است که قصد دارد پلتفرم
پخش محتوای خود را به قابلیت جدید
ایرپلی ( )AirPlayتجهیز کند تا کاربران
گوشیهای آیفون بتوانند به راحتی گوشی
خود را به تلویزیونهای هوشمند اپل (اپل
تیوی) متصل کرده و فیلم و سریالهای
موردنظر خود را تماشا کنند.
بر اساس گزارش وب سایت تک رادار،

متخصصان فعال در تیم تحقیقاتی و توسعه
دهنده این نرمافزار کاربردی و پرطرفدار از
زمان دقیق عرضه این به روزرسانی سخنی
به زبان نیاوردهاند.
البته الزم به ذکر است که پشتیبانی
این نرم افزار به قابلیت ایرپلی هم زمان با
دست یافتن به رکورد سه میلیارد دانلود
برای  VLCاست که نشاندهنده پیشرفت

و موفقیت روزافزون تیم توسعهدهندگان آن
است.
تلویزیونهای هوشمند این روزها توسط
کاربران از استقبال بینظیری برخوردار
شده اند و به دنبال آن ،استفاده از برنامه و
اپلیکیشنهای پخش آنالین محتوا ،فیلم و
سریال نیز طرفداران متعددی را به سمت و
سوی خود جذب کرده است.

فنآوری

تولید الیاف پلیاستر متخلخل مورد نیاز
صنعت چرم مصنوعی

محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر موفق به تولید الیاف پلیاستری کاربردی در صنعت
چرم مصنوعی و مصارف زیستپزشکی شدند .ندا عزیزیها،
مجری طرح «تولید الیاف پلی استر متخلخل به وسیله کلرید
سدیم و بررسی خصوصیات آن» با بیان اینکه این پروژه با
همکاری دکتر محمدرضا محدث مجتهدی ،دکتر سید احمد
موسوی شوشتری از اعضای هیات علمی دانشکده نساجی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است ،گفت :علت اصلی
انتخاب تولید الیاف پلی استری جذب رطوبت باال و هزینه
پایین بود .وی افزود :به طور کلی در تولید الیاف متخلخل در
ایران ضعف وجود دارد ،از این رو اجرای این طرح پژوهشی،
تا حد زیادی به اهداف مورد نظر کمک کرد تا افزایش رنگ
پذیری ،افزایش جذب رطوبت و کاهش جال را داشته باشیم.
دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به روش
کار خود در این طرح گفت :نتیجه این تحقیق در صنعت
نساجی ،فیلتراسیون ،چرم مصنوعی و مصارف زیست پزشکی
و کامپوزیتسازی قابل استفاده است .وی با بیان اینکه ادامه
کار این پروژه به نیمه صنعتی شدن آن در ایران خواهد رسید،
گفت :در حال حاضر الیاف متخلخل در برخی کشورهای دنیا
تولید شده است .این محقق با اشاره به ویژگیهای این پروژه
گفت :افزایش جذب رطوبت و خشک شدن سریع پارچه ،بهبود
رنگپذیری ،کاهش پرزدهی ،کاهش جال و ...از ویژگیهای این
پروژه به شمار میرود .به گفته عزیزیها ،مزیت رقابتی طرح
کاهش هزینه است.

کمربندیکهضربانقلبجنینرامیشمارد

شرکت « »Owletکمربندی تولید کرده است که روی
وضعیت سالمتی نوزاد نظارت میکند .به نقل از انگجت،
شرکت « »Owletتاکنون برای ساخت مانیتورهای متصل
به نوزاد و تولید کوچکترین جورابهای هوشمند معروف
است .ولی محصول جدید این شرکت برای پیش از به دنیا
آمدن کودک است .این شرکت به منظور نظارت بر جنین
یک کمربند تولید کرده است که یک نوار پارچهای نرم و
نازک است که در زمان بارداری پایین کمر و دور شکم مادر
بسته میشود و روی وضعیت جنین نظارت میکند .این
کمربند یک حسگر پالستیکی در مقابل و مرکز خود دارد و
با استفاده از فناوری نوار قلب قادر است ضربان قلب جنین
را خوانده و ثبت کند .از دیگر قابلیتهای کمربند این است
که میتواند تعداد لگدهای جنین را نیز بشمارد و همچنین
وضعیت خواب مادر و انقباضات ماهیچهای وی را نیز ردیابی
کند .هدف از طراحی کمربند مذکور تنظیم وضعیت مادر
در هفته بیست و چهارم بارداری است .یک اپلیکیشن نیز
برای این کمربند طراحی شده است که اطالعات ثبت شده
را به نمایش میگذارد .با این کمربند والدین میتوانند از
سالمت نوزاد خود آگاهی یابند و ضربان قلب وی را بشنوند.
عرضه این کمربند از اواخر سال  ۲۰۱۹میالدی آغاز میشود.
قیمت قطعی محصول هنوز مشخص نشده ولی احتمال دارد
این کمربند با قیمت  ۳۰۰دالر به فروش برسد.

