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دانش و فناوری
خبر

تاثیر دود سیگار در چاقی کودکان
نتیجه یک مطالعه
نشان مـــی دهد که
دود سیگار اطرافیان
می تواند موجب چاقی
کودکان و کندی رشد
مهارت های شناختی
آنها شود.به گزارش هلث نیوز الین ،این مطالعه
نشــان می دهد کودکانی که در معرض دود
سیگار قرار می گیرند ،احتماال عملکرد شناختی
آنها ضعیف شده و همچنین افزایش وزن پیدا
می کنند که همین امر خطر ابتال به بیماری های
قلبی عروقی و دیابت را در پی خواهد داشت.
‘کاترین دیویس› روانشــناس سالمت بالینی
دانشگاه آگوســتا در جورجیا که رهبری تیم
تحقیق را بــه عهده داشــت ،وضعیت 220
دختر و پســر هفت تا  11ســاله چــاق و یا
دارای اضافه وزن را که در معرض دود ســیگار
قــرار گرفته بودند ،مورد بررســی قــرار داد.
محققان دریافتند که تقریبا تمامی معیارهای
ســنجش چاقی (میزان چربی بدن) از جمله
برآمدگــی شــکم و میــزان کل چربــی در
کودکانی هایی که در معرض دود سیگار قرار
داشــتند ،وجود دارد و نیز تمامی مهارت های
شــناختی در این کودکان ضعیف بود .عالوه
بر این ،میــزان چربی بدن در کودکانی که در
معرض دود ســیگار اطرافیان قرار داشــتند،
بــه طور قابل مالحظه ای بیشــتر از کودکان
ســنگین وزنی بود که در معرض دود سیگار
قــرار نگرفته بودند ،همیــن امر خطر ابتال به
بیماری قلبی ،دیابت و سایر مشکالت بهداشتی
مرتبط با اضافه وزن را در آنها تشدید می کند.
اگرچه ارتباط بین اضافه وزن و کاهش عمکرد
شناختی در تحقیق قبلی مشخص شده بود ،اما
تازه ترین تحقیق نشان می دهد که دود سیگار
دیگران نیز می تواند روی عملکرد شناختی اثر
منفی بگذارد.
بزرگترینتلسکوپرادیوییدنیا
به اندازه  ۳۰زمین فوتبال
کار ساخت بزرگترین
تلســکوپ رادیویــی
جهان امسال در چین
به پایان می رســد .به
گزارش  مهــر ،چین
در ایــن روزها آخرین
مراحل ســاخت بزرگترین تلســکوپ رادیویی
ســاخت دست بشــر را پشت ســر می گذارد،
رویــدادی تاریخی که دانش اخترشناســی را با
دگرگونی غیرقابل تصوری همــراه خواهد کرد.
بــا ســاخت و راه اندازی این تلســکوپ عظیم،
چین نقش راهبردی غیرقابل انکاری در توسعه
تحقیقات مربوط به کشف حیات فرازمینی خواهد
داشــت.اگر قرار باشد از حیث آمار و ارقام به این
پروژه عظیم پرداخته شود با انبوهی از داده های
جذاب و متحیرکننده روبرو خواهیم شد.صفحه
این تلسکوپ رادیویی به اندازه  ۳۰زمین فوتبال
وســعت دارد .بدین ترتیب دانشمندان خواهند
توانست که نشانه های احتمالی از وجود حیات
فرازمینی را تا دهها میلیارد ســال نوری دورتر از
زمین بررسی کنند.دانشمندان با استفاده از این
ابزارقدرتمندخواهندتوانستسیگنالهایرادیویی
را از کهکشانها و سایر سیستم های ستاره ای نظیر
منظومه شمسی ردیابی کنند تا در دل آنها ردی
احتمالی و امیدوارکننده از حیات فرازمینی کشف
کنند .همچنین از این ابزار منحصربفرد می توان
برای کشــف منابع آتی انــرژی نظیر هیدروژن
طبیعی استفاده کرد .این تلسکوپ آنقدر بزرگ
است که یک دور چرخیدن به دور آن  ۴۰دقیقه
زمان می برد.
ساخت اولین پالستیک رسانا
بدون مواد افزودنی
محققان ســوئدی
برای اولینبار موفق
به تولید پالســتیک
رســانا بــدون مواد
افزودنی مثل گرافن
یا سایر عناصر فلزی
شدند .به گزارش ایســنا  ،محققان دانشگاه
اومئو سوئد ،با روش جدید و انحصاری کنترل
چرخش و جهت شکلگیری کریستالها در
پلمیر بدون افزودن هیــچ ماده اضافی ،توان
انتقال الکترونها در پالستیک یا پلیمر را تا
هزار برابر افزایــش دادند.دکتر دیوید باربرو،
متخصص علوم پلیمر و سرپرست این مطالعه
اظهار کرد :قابلیت انتقال انرژی در پالستیکها
در صورت کنترل زنجیــره پلیمری و فرایند
کریســتالی شدن مولکولها بســیار افزایش
مییابد ،بطوریکه در آزمایشهای انجام شده،
به رقم چشــمگیر هزار برابر رسیدیم که در
نوع خود تحولی بزرگ به شــمار میآید .وی
افزود :ما معتقدیم که با این دستاورد تحولی
در عرصه مهندسی پلیمر یا به عبارتی انقالبی
در تولید ســلولهای خورشــیدی و فناوری
 OLEDدر جهت افزایش کارایی و کاهش
مصرف خواهیم بود .محققان معتقدند که با
این دستاورد میتوان حتی پالستیکهایی با
قابلیت انتقال الکترون برابر با سیلیکون تولید
کرد ،این در حالی اســت که توان رســانایی
ســیلیکون حــدود ده هزار برابر بیشــتر از
پالستیکهای معمولی است.
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ایران؛ مقام هفتم تولید علم نانو در جهان

استاد دانشگاه شیراز با اشاره به تعداد مقاالت منتشر
شده از سوی جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۱۵
میالدی گفت ۱۰ :کشور برتر تولید کننده مقاالت نانو
معرفی شدند.
دکتر جعفر مهراد در گفتگو با مهــر افزود :تعداد
مقاالت منتشر شده از سوی جمهوری اسالمی ایران
در ســال  ۲۰۱۵میالدی  ۶هزار و  ۱۶۰مقاله اســت
و تعداد اختراعات ثبت شــده ایران در سازمان ثبت
اختراعات و عالیم تجاری آمریکا  ۹پتنت است که به
ازای هر  ۵۵۸مقاله نانو یک اختراع تولید شده است.
وی خاطرنشان کرد :آمارهای منتشر شده از سوی
تامسون رویترز نشــان میدهد که در مجموع ۱۳۰
هزار و  ۶۲۳مقاله نانو در سال  ۲۰۱۵میالدی توسط
کشــورهای مختلف جهان منتشر شده است که در
مقایســه با سال  ۲۰۱۴میالدی از رشدی برابر با ۱.۶
درصدی برخوردار بوده است.رتبه  ۱۰کشور برتر تولید
کننده مقاالت نانو در ســال  :۲۰۱۵چین( ۴۴هزار و
) -۴۹۳آمریکا(  ۲۱هزار و  – )۸۵۰هندوســتان( ۹

هزار و  -)۸۶۷کره جنوبی(  ۸هزار و ) -۸۹۶آلمان(۷
هــزار و  -)۶۰۲ژاپن (  ۶هزار و -)۷۹۶ایران ( ۶هزار و
 – )۱۶۰فرانسه( ۵هزار و  – )۱۶۶انگلستان(  ۴هزار و
-)۴۲۴روسیه ( ۳هزار و )۸۴۲
مهراد رتبههای یازدهم و دوازدهم تولید مقاالت نانو
را متعلق به کشورهای اسپانیا با  ۳هزار و  ۷۸۷مقاله،
و ایتالیــا با  ۳هزار و  ۷۵۷مقاله دانســت و ادامه داد:
پس از آنها کشورهای استرالیا با  ۳هزار و  ۲۹۹مقاله،
کانادا با  ۲هزار و  ۹۹۹مقاله و تایوان با  ۲هزار و ۹۹۹
مقاله قرار دارد.
رئیس بخش علم شناسی و علم اطالعات دانشگاه
شیراز ،رتبه عربستان سعودی را با  ۲هزار و  ۲۵۰مقاله
در رده  ۱۷برشمرد و گفت :ترکیه با هزار و  ۷۳۴مقاله
در رتبه  ۲۰جدول رتبهبندی تولیدکنندگان مقاالت
نانو فناوری قرار دارد.
وی با اشاره به متوسط استناد به هر مقاله نانو تولید
شده توسط پژوهشگران ایرانی در سال  ۲۰۱۵گفت:
این میزان رقمی برابر با  ۰.۰۹۱درصد است که ایران

از نظر این شــاخص در جایگاه  ۳۵نشسته است و اچ
ایندکس مقاالت نانو ایران در همین سال  ۱۸بوده که
ایران در این شاخص در رتبه  ۶جهان قرار گرفته است.
مهراد تعداد مقاالت تولید شده ایران در سال ۲۰۱۵
را  ۶هزار و  ۱۶۰مقاله اعالم کرد که در مقایسه با سایر
کشورها ،ایران رتبه  ۷جهان را در اختیار دارد.
وی افزود  :کل تعداد اســتناد به مقاالت نانو تولید
شده توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در سال
 ۲۰۱۰میالدی  ۲۵هزار ،در سال  ۲۷ ، ۲۰۱۱هزار و
 ۶۰۶استناد ،در سال  ۲۱ ، ۲۰۱۲هزار و  ۵۳۹استناد،
 ۱۳ ، ۲۰۱۳هزار و  ۵۰۷استناد و در سال ۵ ، ۲۰۱۴
هزار و  ۴۴۳بوده است.
بنیانگــذار  ISCدر ایــران دربــاره کاهش تعداد
استنادها گفت :در بحث استناد هر چه عمر مقاالت
طوالنیتر باشد استنادهای بیشتری به خود میپذیرد.
متوســط استناد به ازای هر مقاله نانو در سال ۲۰۱۰
برابر با  ، ۱۲.۷۱در ســال  ۲۰۱۱برابر بــا  ،۹.۲۲در
ســال  ۲۰۱۲برابر با  ۵.۸۵و در ســال  ۲۰۱۳برابر با

در بهروز رسانی گوشی همراه ،از چاله به چاه نیفتید

کاربران زیادی از مشکالتی که در حین بروزرسانی گوشی خود به وجود
می آید ،شکایت دارند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،کاربران زیادی
همه روزه به روز رسانی های مختلفی برای سیستم عامل گوشی های همراه
خود از شرکت تولید کننده دریافت می کنند ،این به روز رسانی ها معموال
بــرای رفع نواقص امنیتی ،بهبود کار کرد سیســتم عامل و دیگر امکانات
گوشی است که به توسط اینترنت در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار
می دهند.برای دریافت به روز زســانی های گوشی خود ،کافی است وارد
تنظیمات گوشی شوید و به منوی «درباره» مراجعه کرده و گزینه« دریافت
بروز رســانی» را انتخاب کنید .پس از انجام اینکار ،و در صورتی که به روز
رسانی برای گوشی شما ارائه شده باشد ،به صورت خودکار دریافت و نصب
می شوند .اما گاهی اوقات بعد از دریافت و در هنگام نصب بروز رسانی ها،
گوشی دچار مشکل می شود و در بدترین حالت گوشی  Brickمی کند.
این اصطالح زمانی استفاده می شود که گوشی خاموش شود و دیگر روشن
نشــود یا بعد از روشن شدن و نمایش لوگوی شرکت تولید کننده ،مجددا
خاموش شــده و به اصطالح در یک چرخه به نام  Boot-Loopگیر می
کند .برای جلو گیری از این اتفاق در حین نصب بروز رسانی ،چند راهکار
بسیار ســاده وجود دارد که اگر آن ها را انجام دهید ،گوشی شما Brick
نمی کند و یا در صورت  Brickکردن ،پس از تعمیر بتوانید اطالعات خود
را بازیابی کنید.
قبل از شروع از تمام اطالعات خود پشتیبان یا  Back-upبگیرید .این
نکته ای است که هرگز نباید فراموش شود .به صورت کلی ،بهتر است بگوییم
که در بازه های زمانی مشخص اطالعات خود که بر روی گوشی همراه خود
نگهداری میکنید Back-up ،بگیرید .هرچه  Back-upبیشتری بگیرید،

در زمان از دست دادن اطالعات و بازیابی آن ها مطالب بیشتری بازگردانده
می شــود .از یک سرویس ابری امن استفاده کنید تا در هر زمان که اراده
می کنید ،به اطالعات  Back-upگرفته شده خود دسترسی داشته باشید.
همچنین از فایل ها و اطالعات خود بــر روی رایانه خود نیز Back-up
داشته باشید .گوشی خود را با استفاده از سیم  USBبه کامپیوتر خود وصل
کنید و بر روی آن نیز پشتیبان بگیرید .فراموش نکنید که اطالعات خود را
که به صورت  offlineبر روی رایانه شخصی ذخیره می کنید و پشتیبان
میگیرید ،حتما رمز گذاری کنید تا در صورتی که دیگران به آن ها دسترسی
پیدا کردند نتوانند به جزئیات آن پی ببرند.قدم بعدی و آخر قبل از انجام
بروز رسانی ،شارژ کردن باتری گوشی است .بار ها اتفاق افتاده است که بروز
رسانی گوشی که شارژ باتری آن کامل نیست ،باعث بروز مشکالت جدی
و گاهی  Brickکردن گوشی شده است .پس قبل از اقدام به نصب بروز
رسانی دانلود شده در گوشی خود ،مطمئن شوید که گوشی شما حد
اقل  70تا  80درصد شــارژ باتری دارد .در زمان بروز رسانی گوشی
های همراه ،میزان قابل توجهی از باتری گوشی استفاده می شود و
در صورت کم بودن میزان باتری ،در حین بروز رسانی مشکالتی
برای گوشی به وجود خواهد آمد.پس از بروز رسانی گوشی بهتر
است حافظه  Chacheگوشی را پاک کنید و آن را Reset
 Factoryکنید .ممکن است بگویید که این کار چه اهمیتی
دارد و احتماال هم این پرسـ�ش صحیح اسـ�ت .اما زمانی ک ه �Frim
 wareگوشی خود را بروز می کنید ،بهتر است  Cacheگوشی خالی شود.
این یکی از بهترین راه های برای برطرف کردن خالی شــدن سریع باتری
گوشی است ،در ضمن این کار باعث بهبود کیفیت و سرعت گوشی همراه

خبر

 ۱۲.۹۴بوده است که استناد به مقاالت به عمر انتشار
آنها همبستگی دارد .استاد دانشگاه شیراز با اشاره به
رتبههای مقاالت نانو در شاخص  Hدر این رتبهبندی،
اضافه کرد :شاخص  Hمقاالت نانو در سال  ۲۰۱۰برابر
 ،۵۲در سال  ۲۰۱۱برابر با  ،۴۳در سال  ۲۰۱۲برابر با
 ،۳۳در سال  ۲۰۱۳برابر با  ۲۴و در سال  ۲۰۱۴برابر
با  ۱۸است که در اینجا نیز شاخص  Hمقاالت نانو با
گذشت زمان افزایش خواهد یافت.مهراد ادامه داد :در
ســال  ۲۰۱۴کشور اسپانیا از نظر تولید مقاله نانو در
میان  ۱۰کشــور اول در جایگاه دهم این جدول قرار
داشت ولی در سال  ۲۰۱۵میالدی جایگاه خود را به
فدراسیون روسیه واگذار کرد و روسیه با  ۴پله صعود از
رتبه سیزدهم به رتبه دهم ارتقا یافت.
وی تعداد مقاالت ایران در سال  ۲۰۱۴میالدی را ۵
هزار و  ۲۶مقاله اعالم کرد و گفت :سهم ایران از تولید
مقاالت نانو  ۴.۲۵درصد بوده است و  ۱۰دانشگاه برتر
کشور در تولید مقاالت نانو در سال  ۲۰۱۴میالدی و
با محاسبه شاخص  Hو تعداد مقاالت به ترتیب رتبه
شامل دانشگاه های زیر است:
 آزاد اسالمی  -تهران  -صنعتی اصفهان. صنعتی امیرکبیر -صنعتی شــریف  -تربیت -کاشان  -پیام نور -رازی کرمانشاه .
رئیس گروه علم شناســی و علم اطالعات دانشگاه
شیراز افزود :در حوزه ثبت اختراع و نشا نهای تجاری
که منبعآن اداره ثبت اختراعات و عالیم تجاری آمریکا
است و ذیل مقوله نوآوری قرار دارد ،تعداد پتنتهای
ایران در رشته نانو در سال  ۲۰۱۴میالدی تنها  ۹مورد
بوده است که از این نظر رتبه سی و پنجم جهان را به
خود اختصاص داده است.
وی با تاکید بر این که ثبت پتنتهای نانو فناوری
ایران به ازای هر  ۱۰۰مقاله ۰.۲۶ ،درصد و رتبه ایران
شصت و دوم است ،ادامه داد :با توجه به این که تعداد
مقاالت نانو جمهوری اســامی ایران در سال ۲۰۱۴
میالدی  ۵هزار و  ۲۶مقاله اســت و تعداد پتنتهای
ثبت شده از ایران در ثبت اختراعات و عالیم تجاری
آمریکا  ۹پتنت است به این ترتیب میتوان گفت از هر
 ۵۵۸مقاله نانو یک اختراع تولید شده است.

نیز می شود .اما ممکن است بعضی مشکالت به قوت خود باقی بمانند.با
توجه به اینکه شما در مرحله اول از تمام اطالعات خود  Back-upتهیه
کرده اید ،بدون هیچ ترســی گوشی خود را  Reset Factoryکنید  .این
کار تقریبا تمام مشکالت گوشی را بر طرف می کند .برای این کار ،گوشی
خود را  Restartکنید و با نگه داشــتن دکمــه  Volume Downوارد
 Boot-Loaderگوشــی شوید و گزینه  Recoveryرا انتخاب کنید و
وارد آن شوید ابتدا  Wipe chace Partitionرا انتخاب کنید و بعد از آن
 Reset Factoryکنید .بعد از اینکه گوشی شما مجدد راه اندازی شد و
وارد سیستم عامل اندروید شد ،می توانید تمام اطالعات  Back-upگرفته
شده را بارگذاری یا  Restoreکنید .با اینکار تمام اطالعات خود را مجددا به
گوشی خود باز می گردانید .البته روش انجام  Reset Factoryدر گوشی
های مختلف فرق می کند که با یک جستجوی ساده در اینترنت
می توانید روش مخصوص گوشی خود را بیابید.

کشف پروتئینی که پیشرفت آلزایمر را کند می کند
نتیجه یک مطالعه جدید نشــان می دهد که یک پروتئین مغزی می تواند در کند کردن روند پیشــرفت
بیماری آلزایمر نقش مهمی ایفا کند.به گزارش نیوزمکس ،کارشناسان می گویند :افزایش سطح این پروتئین
ممکن اســت به سادگی افزایش ورزش و فعالیت های اجتماعی باشد.این پروتئین به واسطه ژنی موسوم به
فاکتور نوروتروفیک مشــتق از مغز یا ، BDNFکدگذاری می شود .محققان در این مطالعه متوجه شدند،
فقدان حافظه و توانمندی تفکر در ســالمندانی که باالترین ســطح عملکرد ژن  BDNFرا داشــتند ،در
قیاس با ســالمندانی که کمترین سطح عملکرد این پروتئین را داشــتند 50 ،درصد کندتر بود.دکتر آرون
بوخمن محقق ارشــد این مطالعه و اســتاد بخش علوم عصبی در مرکز پزشــکی دانشگاه راش در شیکاگو
می گوید :نکته جالب در مورد این مطالعه این اســت که نشــان دادیم  BDNFکه در بقای ســلولی مغز
دخیل اســت ،از ابتال به دمانس (زوال عقل) پیشگیری می کند .محققان برای مطالعه اثر  BDNFبر زوال
عقل ،وضعیت  535نفر را با میانگین ســنی  81ســاله ،تا زمان مرگ مورد پیگیری قرار دادند و در متوسط
زمانی شــش سال ،مهارت های تفکر و حافظه این افراد را هر سال اندازه گرفتند.محققان حتی بعد از مرگ
این افراد ،ســطوح  BDNFرا در مغزشــان اندازه گرفتند؛ ســپس این دو مجموعه نتیجه را با هم مقایسه
کردند تا به میزان ارتباط احتمالی میان ســطوح  BDNFبا کاهش مهارت های حافظه و تفکر پی ببرند.
این بررسی نشان داد ،وجود سطوح زیاد  BDNFدر مغز افرادی که بیشترین میزان پالک و تانگل را داشت،
باعث می شد که کاهش ذهن در آنها آهسته تر صورت گیرد که با افرادی که کمترین میزان BDNFرا در
مغزشان داشتند ،قابل مقایسه بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دســتورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و
ســخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصوالت فناوری اطالعات،
تدوین می کند .به گزارش مهر ،شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
در ایــران با لغو تحریم ها ،از ســوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین اســت تا
شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط
و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.
در این آیین نامه ،شــرکتهای خارجی که قرار اســت در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید
مالحظات و قوانین کشور را رعایت کنند .براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای
خارجی نرم افزاری و سخت افزاری در ایران ،راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین
نیروی انسانی متخصص از جمله نیروهای بومی مدنظر است.
شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه سخت افزار و نرم افزاری باید تحت شرایطی در کشور فعال
شــوند که بازار فعلی محصوالت بومی از دست نرود ،چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط
تحریم موفق شــدند محصوالت بومی طراحی و راهاندازی کنند .به همیــن دلیل وزارت ارتباطات
قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری با ارائه خدمات وارد بازار ایران
میشوند ،سهم بازار بومی محفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش
از پیش فعال شوند.

خسارت خدمات اینترنت بر اساس کیفیت یا سرعت نامناسب بر
اساس قرارداد ،پس از سالها انتظار باالخره به مشترکان پرداخت
میشود .بر اساس اعالم رئیس رگوالتوری تاکنون مقادیری از این
جرایم به صورت نقدی و حجمی به کاربران اینترنت شــرکتها
پرداخت شده است .به گزارش زومیت ،پس از سالها ارائه اینترنت
بدون کیفیت یا با ســرعت کمتر از ســرویس مقرر ،ظاهرا قرار
است که جرایم مشخص شده در موافقتنامهی سطح خدمات
( )SLAبه کاربران شرکتهای اینترنتی پرداخت شود .بر اساس
اظهار نظر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ،این
خسارت مطابق با شرایط موافقتنامهی سطح خدمات ()SLA
از سوی اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت به صورت نقدی و حجمی
به کاربران زیاندیده پرداخت میشود .علیاصغر عمیدیان ،رئیس
ن باره اعالم کرد:با
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ای 
نظارت بر اجرای مصوبه  ۱۷۷كمیسیون درخصوص «ضوابط و
چارچوب موافقتنامههای ســطح خدمــات ( )SLAخدمات

خسارتخدماتاینترنت
به کاربران پرداخت میشود
ارتباطات دادهها» از ســوی رگوالتوری ،در شش ماه ه اول سال
 ۹۴حدود  ۲میلیارد ریــال معادل  ۲۰۰میلیون تومان بصورت
نقدی و حدود  ۷هزار و  ۴۰۹گیگابایت بصورت حجمی از سوی
اپراتورهای  PAPو  Wimaxدر قالب موافقتنام ه سطح خدمات
به کاربران این شرکتها پرداخت شده است.به گفته عمیدیان،
برای اجرائی شــدن مصوبه  ۱۷۷كمیســیون تنظیم مقررات و
ارتباطات و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شــده در بخش
سرویسهای فناوری اطالعات ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی اپراتورها را ملزم كرده است تا سامانه سنجش سرعت را
در پایگاه اطالعرسانی خود ایجاد كنند .البته امكان دسترسی به
سامانه سنجش سرعت تمام اپراتورها بصورت متمركز در پورتال

انرژی خورشیدی در بســیاری از کشورها
بهعنــوان بخــش بزرگتری از چشــمانداز
اســتفاده از انرژی به کار گرفته میشــود و
این امر بســیار خوشــحال کننده است که
متخصصــان مختلفی در ســطح جهانی به
بررســی راهکارهای بهبود ســاختار انرژی
خورشــیدی ،میپردازند .به گزارش آی تی
رسان ،میزان نیاز به انرژی روز ب ه روز در حال
افزایش است و دانشمندان باید برای سازگار
شــدن با این نرخ رشد ،بهشدت فعال باشند.
بــه همین جهت نیز تالشهای انجا م شــده
جهت اســتفاده از منابع انرژی تجدید پذیر،
در طول چند ســال گذشته بهشدت افزایش
یافته اســت.بهتازگی اخبار خوشــی در این
زمینه از کشــور ژاپن به گوش میرســد .بر
اساس این اخبار ،شرکت  Kyoceraکه یک
غول در زمینه الکترونیک بهحســاب میآید،
قصد دارد تا بزرگترین مزرعه خورشــیدی
شــناور جهان را در این کشور به راه بیندازد.
این شــرکت شروع به ســاخت و کارگذاری
پنلهای خورشــیدی خود کرده اســت که
با پایان یافتن آن شــاهد بزرگترین مزرعه
خورشیدی جهان ازنظر ظرفیت کاری شبکه
و ابعاد فیزیکی خواهیم بود.این نخستین باری
نیســت که این شرکت برای ثبت رکوردهای
جدید در این زمینه اقدام کرده است ولی این
بار به نظر میرسد که وعدههای آنها عملی
خواهد شد زیرا تا به امروز ،چنین ساختاری
در تاریخ بشــر به چشم نخورده است .تمامی
این مزرعه خورشیدی بر روی بخش آببند
ســد  Yamakuraبنا خواهد شــد که این
ســد در بخش جنوب شرقی شهر توکیو قرار
دارد .گفته میشــود که این مزرعه میتواند
پس از تکمیل شدن در ماه سوم سال 2018
میالدی ،میزان  13.7مگاوات انرژی را تولید
نماید.گفته میشود که شرکت  Kyoceraاز
سال  2006میالدی در حال همکاری کردن
با متخصصان فناوریهای خورشــیدی است
تا بتواند پروژهای به نــام  Ciel et Terreرا
به مرحله اجرا دربیاورد .شــایانذکر است که
کلیه پلتفرم شناور یادشده ،کامال عاری از فلز
هستند و به صورتی طراحی شدهاند که ماده
اصلی تشکیل دهنده آنها ،پلی اتیلین است
که قابلیت بازیافت داشته و همچنین بسیار
بادوام محســوب میشود .همچنین این ماده
در برابر اشعه ماورابنفش خورشید نیز بسیار
مقاوم خواهد بود.
ربات نجاتغریق ساخته شد

ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به ایران مشروط میشود

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز فراهم شده است.
عمیدیان تصریح کرد« :با توجه به تعیین شــاخصهای كیفی
سرویس مشتركان از ســوی رگوالتوری شامل سرعت دانلود و
آپلود ،زمان تاخیر و میزان گمشــدن بستهها در داخل و خارج
شبكه ،در سامانه سنجش ســرعت ،امكان نظارت مطلوبتر بر
ارائه خدمات اینترنتی از سوی اپراتورها فراهم شده است».بر این
اســاس ،تمامی اپراتورها ملزم شدهاند ضمن اطالعرسانی دقیق
درباره میزان مجاز شاخصهای كیفیت سطح خدمات و مراحل
اندازهگیری آن به مشــتركان ،سامانهای را جهت ثبت خسارت
از ســوی مشتركان براساس مقادیر اندازهگیری شده ،در پورتال
خود ایجاد كنند .این مورد در حال حاضر از ســوی شركتهای
آریا رسانه تدبیر(شاتل) ،داده گستر عصر نوین(هایوب) ،پارسان
لین ارتباطات(پارس آنالین) ،انتقال دادههای آسیاتك ،نداگستر
صبا(صبانت) ،رهام داتك و الیزر اجرا شده است و سایر شركتها
نیز در حال پیادهسازی این سامانه هستند.

بزرگترین
مزرعه خورشیدی شناور جهان

محققان رباتی ســاختهاند که وقتی داخل
آب میافتــد بیش از هر چیز مثل یک هویج
بســیار بزرگ به نظر میرســد که روی آب
پرســه میزند؛ این ربات کــه  EMILYنام
گرفته ماشینی است که به عنوان نجات غریق
عمل میکند و توسط شرکت Hydronalix
طراحی و تولید شده است.به گزارش ایسنا ،
این ربات قادر است افراد غرق شده را در مسیر
 2400پایی همراه خود بکشد و میتواند پنج
نفر را به طور همزمان از غرق شــدن نجات
دهد .باتریهای این ماشــین تنها  20دقیقه
دوام دارند ،اما به راحتی تعویض میشــوند و
امکان سفرهای بیشتر به درون آب را فراهم
میســازند .این ربات تنها چهار پا طول دارد،
با این حال مثل جت اســکی حرکت میکند
و ســرعت آن به بیش از  22مایل در ساعت
میرســد .این ربات مجهز به پرچمهای پنج
پایی است که به اپراتورها امکان میدهد آن
را از باالی سطح آب مشاهده و رصد کنند.
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