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بازار PC
توسط سازمان فناوری اطالعات؛

اختصاص فضا به متقاضیان
ارائه خدمات شتابدهی فاوا آغاز شد

سازمان فناوری اطالعات شرایط اختصاص فضا به
متقاضیان ارائه خدمات شتابدهی فاوا را در راستای حمایت
از کسب و کارهای نوپا ،اعالم کرد.
به نقل از سازمان فناوری اطالعات ایران ،پس از
افتتاح پارک دیجیتال فناوری اطالعات و ارتباطات در
مشهد توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،موضوع
تخصیص فضا به متقاضیان ارائه خدمات شتابدهی در
حوزه صنعت فاوا ،به سازمان فناوری اطالعات سپرده شد.
این سازمان اعالم کرد که با همکاری پارک فناوری
اطالعات و ارتباطات به متقاضیان ارائه خدمات شتابدهی
در حوزه صنعت فاوای کشور در شهر مشهد ،فضا تخصیص
داده خواهد شد.
این اقدام ،همزمان با افتتاح پارک فناوری اطالعات
و ارتباطات در شهر مقدس مشهد و در راستای حمایت
از کسب و کارهای نوپا صورت می گیرد .به این نحو که
حداکثر  ۵سالن اختصاصی مجزا با متراژ حدود ۱۸۰
مترمربع و به صورت تجهیز شده در این پارک فناوری به
متقاضیان ارائه خدمات شتابدهی در حوزه صنعت فاوای
کشور به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم استارت آپی،
اختصاص داده می شود.
تمامی گروههای متقاضی می توانند فرم ثبت نام را
تکمیل و به نشانی الکترونیکی Accelerator@ito.
 gov.irارسال کنند.

«گلکسی اس  »۱۰از نسل جدید
وای فای پشتیبانی می کند

طبق گزارش های جدید سری جدید موبایل «گلکسی
اس  »۱۰سامسونگ با استاندارد «وای فای  »۶همخوانی
خواهد داشت .این استاندارد نسل جدید اینترنت وای فای
به شمار می آید.
به نقل از انگجت ،طبق گزارش های جدید موبایل
 Galaxy S10سامسونگ از نسل آتی وای فای
پشتیبانی خواهد کرد.
این درحالی است که استاندارد 6 WiFi
( )802.11axدر سال جاری به طور گسترده تر اجرا
می شود.
سه نسخه از این موبایل از جمله  +S10و نسخه
ارزانتر  S10Eبه بازار عرضه می شوند .همه این موبایل ها
با استاندارد جدید همخوانی خواهند داشت.
موبایل های  Galaxy S10در ماه جاری میالدی
رونمایی می شوند و جزو نخستین تلفن های هوشمند مجهز
به استاندارد  WiFi6هستند .احتماال در این دستگاه ها
از تراشه اسنپ دراگون  ۸۵۵کوالکام که استاندارد WiFi6
دارد ،استفاده می شود .البته پیش بینی می شود این تراشه
در سال جاری در موبایل های پرچمدار دیگر اندروید نیز به
کار گرفته خواهد شد.
استاندارد WiFi6اینترنت سریع تر و بهتری فراهم
می کند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

توزیع مشترکین :رسانهگستر جم()88419716

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

با همکاری متخصصان کشور؛

ساخت تجهیزات پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز توسعه مییابد

مدیرگروه پیشران «نوروفوتونیک» در
پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید
بهشتی از اقدام برای توسعه طراحی و
ساخت دستگاهها و تجهیزات پیشرفته در
حوزه» نوروفوتونیک» و «اپتوژنتیک» برای
تصویربرداری نوری از مغز و انجام مطالعات
دقیقتر نسبت به عملکرد مغز خبر داد.
دکتر حمید لطیفی با اعالم این خبر
اظهار کرد :برای تصویربرداری نوری از مغز و
انجام مطالعات دقیقتر نسبت به عملکرد این
بخش حیاتی از بدن انسان ،طراحی و ساخت
دستگاهها و تجهیزات پیشرفته در حوزه» نورو
فوتونیک» و «اپتو ژنتیک» توسط متخصصان
و محققان در این پژوهشکده با همکاری مرکز
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی توسعه مییابد.
وی افزود :با حمایت ستاد توسعه علوم
شناختی و با تالش و همکاری محققان و
اساتید ،سعی بر آن است تا بر اساس نیاز
مراکز تحقیقاتی نسبت به تجاریسازی
تجهیزات حوزه «نورو فوتونیک « و «اپتو
ژنتیک» اقدام شود.
مدیرگروه پیشران نورو فوتونیک دانشگاه

شهید بهشتی افزود :محققان عضو این گروه
پیشران ،در یک تالش علمی موفق شدند با
حمایتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی ،دستگاههای پیشرفته تصویربرداری
نوری از مغز را طراحی و تولید کنند که گامی
بسیار ارزنده در جهت افزایش توان علمی و
تصویربرداری نوری از مغز با کیفیت بسیار باال
به حساب میآید.

واتساپ هم به تشخیص چهره هوشمند مجهز میشود

کاربران واتساپ با بهره گیری از فناوری تشخیص چهره هوشمند (فیس آیدی) و اثر
انگشت (تاچ آیدی) قادر خواهند بود وارد این اپلیکیشن پیامرسان شوند.
واتساپ که یکی از بزرگترین و معروفترین اپلیکیشنهای پیام رسان در جهان به
شمار میرود ،حاال به تازگی اعالم کرده است که کاربران گوشیهای آیفون قادر خواهند
بود از سیستم فناوری تشخیص چهره هوشمند موسوم به فیس آی دی بهره مند شده و
بدین ترتیب وارد اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ شوند.
این اپلیکیشن از قابلیت  Encryption End- to Endیا رمزنگاری پیشرفته
پشتیبانی میکند و از پروتکلهای پیشرفتهای برای حفظ حریم شخصی کاربرانش
برخوردار است .این اپلیکیشن که برای تمامی سیستمهای عامل اندروید iOS ،و ویندوز
قابل استفاده است ،در سال  ۲۰۱۶میالدی لقب پرکاربردترین پیامرسان جهان را گرفت.
واتساپ از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات مبادله شده
میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده بوده و مکالمات و اطالعات شخصی
و خصوصی آنها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.
شرکت فیسبوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتساپ در سال ،۲۰۱۴
 ۱۹میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیتهای
جدید به دنبال جذب و حفظ طرفداران این پیامرسان محبوب بوده است .طبق تازهترین
آمار منتشر شده در ژانویه  ،۲۰۱۸پیامرسان واتس اپ هم اکنون میزبان حدود یک
میلیارد و  ۳۰۰میلیون کاربر فعال در ماه است .حاال به تازگی واتساپ به عنوان یکی از
بزرگترین زیرمجموعههای فیس بوک اعالم کرده است که کاربران سیستم عامل آیاواس
(  )iOSقادر خواهند بود از این پس با ورود و مراجعه به قسمت تنظیمات حساب کاربری
( ،)Account Settingsاطالعات و داده های مربوط به چهره ،هویت و اثر انگشت خود
را وارد و ثبت کنند .این بدان معناست که واتساپ میخواهد احراز هویت بیومتریک را به
اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ اضافه کند تا به کاربرانش این امکان را بدهد که از خدمات
جدیدتری بهره مند شوند و ورود و خروج خود به حساب کاربری را با استفاده از فناوری
نوین تشخیص چهره و احراز هویت هوشمند ثبت کنند.

به گفته لطیفی ،دستیابی به تکنیک
«اپتو ژنتیک» برای تحریک و کنترل
سیستمهای عصبی از طریق دستکاری
سیستمهای عصبی و حساس کردن
سلولهای عصبی به نور ،یکی از موفقیتهای
محققان عضو گروه پیشران در پژوهشکده
لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی و مرکز
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی است.
محقق حوزه علوم شناختی به طراحی و
ساخت سه سیستم تصویربرداری نوری مغز
در پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید
بهشتی اشاره کرد و گفت :تالش برای ساخت
و بهرهبرداری از سه دستگاه دیگر شامل
«میکروسکوپ لیزری کانفوکال « با چهار
طول موج ،همچنین «میکروسکوپ نوری با
تابش طرح دار» برای تصویربرداری از مغز و
نیز سیستم «تصویربرداری فوتو اکوستیک»
با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی مراحل
پایانی خود را طی میکند و امید است این
تجهیزات در نیمه اول سال آینده نیز برای
بهرهبرداری در اختیار محققان قرار گیرد.
بر اساس اعالم ستاد توسعه علوم و
فناوریهای شناختی ،وی همچنین گفت :با
بهرهبرداری از تجهیزات حوزه نورو فوتونیک
در پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید
بهشتی ،محققان حوزه علوم اعصاب شناختی
در سراسر کشور میتوانند از خدمات این
دستگاهها برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی
در حوزههای علوم اعصاب شناختی استفاده
کنند.

تالش گوگل در توسعه اپلیکیشن برای ناشنوایان

گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که گوگل در حال توسعه اپلیکیشنهای
جدیدی است که برای کاربران با مشکالت شنیداری سودمند و کاربردی به شمار میرود.
از آنجایی که خیل عظیمی از کاربران موبایل ،تبلت و رایانه با مشکالت دیداری
و شنیداری مواجه هستند ،بسیاری از کارشناسان و منتقدان از غولهای تکنولوژی و
شرکتهای توسعه دهنده اپلیکیشن در جهان درخواست کردهاند که به فکر این دسته
از کاربران نیز باشند و برنامههای موردنیاز را برای استفاده و بهره برداری از سرویسهای
جدید و فناوریهای نوین توسعه داده و برای دسترسی آنها در بازارهای جهانی عرضه کنند.
حاال به نظر میرسد که گوگل به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه
فناوری و تکنولوژی قصد دارد بر روی توسعه یک اپلیکیشن جدید برای آن دسته از افراد
و کاربرانی که با مشکالت شنیداری مواجه هستند ،کار کند تا نظر و رضایت آنها را نیز به
دست بیاورد.
یکی از این اپلیکیشنها  Live Transcriptionنام دارد که به کاربران این امکان
را میدهد گفتههای مخاطبان آنها به صورت کام ً
ال هم زمان روی صفحه گوشی هوشمند
آنها قرار گرفته و آنها قادر خواهند بود به صورت نوشته و تایپ شده آنها را بخوانند و
متوجه شوند.
این برنامه بدون شک به افراد ناشنوایی که در جامعه عملکرد فعاالنهای دارند ،کمک
بسزایی خواهد کرد ،چراکه امکان برقراری تماس و ارتباط مؤثر با افراد حاضر در جامعه
را به آنها میدهد.
یکی دیگر از اپلیکیشنهای مذکور Sound Amplifier ،است که به کاربران اجازه
میدهد در اماکن شلوغ و پر سر و صدا ،صداهای مزاحم اطراف را حذف کرده و به شنیده
شدن سخنان و گفتههای مخاطبان کمک کند.
بر اساس گزارشی که در وب سایت  phonearenaآمده است  ،گوگل قصد دارد
این دو اپلیکیشن را با همکاری دانشمندان و متخصصان فعال در دانشگاه Gallaudet
توسعه دهد که بنا بر گفتههای این شرکت ،در ابتدا به بالغ بر  ۷۰زبان زنده در جهان تسلط
دارد و میتواند در موارد بسیاری به کاربران ناشنوا در جهان کمک کند.

فنآوری

تولید ادویه و چاشنی های جدید با
هوش مصنوعی

یک شرکت تولیدکننده انواع ادویه و چاشنی از برنامه
هوش مصنوعی شرکت آی بی ام به منظور تولید محصوالت
جدید و خوش طعم و مزه خبر داده است .به نقل از اسلش
گیر ،شرکت  McCormickاعالم کرده که ادویه ها و
چاشنی های جدید این شرکت با برند تجاری  ONEتا
اواخر سال جاری میالدی عرضه خواهند شد .برنامه ریزی
میزان ترکیب مواد مختلف و محتوای هر چاشنی و ادویه
جدید توسط برنامه هوش مصنوعی آی بی ام و بر مبنای
درخواست و برنامه ریزی شرکت یادشده انجام می شود .هر
یک از این چاشنی ها و ادویه ها برای خوش طعم کردن
نوعی از مواد غذایی یا ساالدها و غیره مورد استفاده قرار
می گیرد .محققان می گویند مواد طبیعی بسیار زیادی در
جهان وجود دارد که می توان با ترکیب آنها چاشنی های
بسیار خوشمزه ای تولید کرد ،اما تولید آنها بدون استفاده از
هوش مصنوعی و به صورت تجربی بسیار وقت گیر ،هزینه
بر و خسته کننده است .واگذار کردن این کار به هوش
مصنوعی زمان و هزینه اقدامات یادشده را کاهش می دهد.
الگوریتم های هوش مصنوعی آی بی ام قادر به پیش
بینی فرمول مناسب برای تولید ادویه ها و چاشنی های
جدید و حتی پیش بینی واکنش افراد در برابر آنها هستند.
این برنامه هوش مصنوعی حتی قادر به ارتقای سرعت
تولید و کیفیت ترکیبات مورد استفاده خود در گذر زمان بر
مبنای بررسی کیفیت تولیدات قبلی و واکنش به آنهاست.

دستکاری مغز در حین جراحی برای
خنداندن بیمار

متخصصان برای اولین بار توانستند برای ممکن کردن
تحمل درد جراحی مغز در بیماری که حفظ هشیاری
وی در حین عمل ضروری بود ،وی را با تحریک عصبی
بخندانند .به نقل از نیواطلس ،متخصصان علوم عصبی
دانشگاه اموری در آمریکا با شبیه سازی جریان الکتریسیته
در بخشی از مغز موسوم به  cingulumتوانستند فردی را
که در زمان جراحی باید بیدار نگه داشته می شد بخندانند
تا وی درد ناشی از جراحی را راحت تر تحمل کند.
پژوهشگران می گویند روش مذکور نه تنها برای
تسهیل عمل های جراحی مختلف قابل استفاده است،
بلکه می توان از آن برای مداوای بیماری هایی همچون
افسردگی ،اضطراب و همین طور دردهای مزمن استفاده
کرد Cingulum .متشکل از مجموعه ای از مواد الیاف
مانند سفید است که واکنش های احساسی و عاطفی را در
انسانها ایجاد می کند .نقش مهم  Cingulumدر ایجاد
افسردگی در انسان به اثبات رسیده است.
پزشکان با کاشت الکترودهایی در مغز یک زن در حال
عمل توانستند جریان الکتریسیته را در  Cingulumوی
تقویت کنند و با وادار کردن او به خنده ،احساس لذت و
آسودگی را در وی به وجود آورند .قرار است با تکرار این
روش بر روی برخی بیماران در حال جراحی و انجام برخی
تست های روانشناختی بر روی آنها تاثیر کاربرد آن بر روی
ارتقای شرایط روحی و روانی بیماران مشخص شود.

سیستم عامل آیفون به روز شد

شرکت اپل نسخه بتای تازهای از سیستم عامل آی او اس خود را عرضه
کرده که عالقمندان می توانند با بررسی آن نقاط ضعف و قوت سیستم عامل
مذکور را مشخص کنند .به نقل از انگجت ،اولین بار زمانی مشخص شد که
اپل سیستم عامل  12.2 iOSرا عرضه کرده که برخی کاربران از نمایش
آیکون عجیب  5G Eبه جای  LTEبه منظور نشان دادن کیفیت شبکه
های مخابراتی خبر دادند .مشکل یادشده در شبکه مخابراتی شرکت ای تی

اند تی رخ داد و پس از پیگیری مشخص شد به روزرسانی های شرکت اپل
عامل این موضوع بوده است .در  12.2 iOSشخصیتهای ایموجی جدیدی
وجود دارند که استفاده از فیس آی دی را با امکانات و کیفیت بیشتری ممکن
میکنند .همچنین حرکات ایموجی های یادشده بهبود یافته است .تغییری در
برخی رابط های کاربری و امنیت نیز در سیستم عامل تازه رخ داده است .هنوز
مشخص نیست نسخه نهایی سیستم عامل مذکور چه زمانی عرضه می شود.

