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با هزینه کم و ایمنی باال

خبر

میکروتراشه بدن شما  را  الکترونیکی میکند

میثم لطفی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رسانه های دیجیتال طالیه داران فرهنگند

ضرورت دریافت <کد شامل»
از سوی کانالها در فضای مجازی

در حـــال حاضر  130هزار نرمافزار موبایلی دارای «کد شـــامل» اســـت که
امیدواریم با کمک فروشگاههای نرمافزاری تا پایان سالجاری این میزان
افزایش یابد.به گزارش ایلنا ،سید مرتضی موسویان ،رئیس مرکز فناوری
اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه
رسانههای دیجیتال با بیان مطلب فوق گفت :نمایشگاه امسال نسبت به
سالهای گذشته تفاوتهای بسیار زیادی دارد .ما بهدنبال ایجاد فضایی
سالم و مفید هستیم .موسویان ادامه داد :یکی از رویکردهای اصلی مرکز
فناوری اطالعات وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی طرح سما با محوریت
ثبت کد الکترونیکی برای افراد در فضای مجازی است که در سال 1393در
مرکز عالی شورای فضای مجازی با هدف ایجاد فضای سالم و زیستبوم
مفید فناوری اطالعات تصویب شـــد و حاال این طرح قرار اســـت فضایی
ســـالم و مفید را ایجـــاد کند اما یکی از نکات مهم در این طرح این اســـت
که طرح ســـما با مشارکت مردم میتواند موفق باشـــد .وی افزود :یکی از
حرکتهای بزرگ ایجاد برچسبهایی برای سایتها و کانالها در فضای
مجازی است .برای مثال هر کانال و سایت دارای «کد شامل» باشند.

چهارمين رويداد همآفريني همراه اول برگزار ميشود

چهارمين رويداد همآفريني همراه اول با موضوع بازيهاي آنالين موبايلي برگزار
ميشود.بهگزارش«ايران»،اينرويدادبارويكردانتخابطرحياكسبوكارهاينوپا
ونوآوردرحوزهبازيهايآنالينموبايلي،بهمنماهسالجاريدرشهرتهرانبرگزار
خواهد شد .اين رويدادها با نگاه حمايت همراه اول از كسب وكارهاي نوپا ونوآور و
همچنين ايجاد فضاي كارآفريني به نام رويدادهاي «همآفريني» نامگذاري شده
است .موضوع طرحهاي نوآورانه اين رويداد در چهارمين دوره خود كه بامشاركت
شركت«پرديساولكيش»برگزارميشود،بازيهايآنالينموبايلياست.ارزيابي
اوليه طرحها توسط كميته تخصصي انجام شده و تيمها جهت شركت در رويداد
انتخاب و پس از داوري ،طرحهاي برگزيده انتخاب ميشوند.
در روز اختتاميـــه 3 ،طرح برتر معرفي و جوايز ارزنده (تيم اول  15ميليون تومان،
تيم دوم  10ميليون تومان وتيم سوم  5ميليون تومان) به برندگان اهدا ميشود.
همچنين عالوه بر حمايت از  3تيم برتر ،فرصت حمايت ساير تيمها نيز توسط
شركتهاي تابعه همراه اول وجود خواهد داشت.

برای مغز خود حافظه بخرید

یـ ــک اسـ ــتارت آپ امریکایی مشـ ــغول تحقیـ ــق روی
فناورانه
ساخت تراش ـ ـهای میکرو است که در مغز نصب میشود
و حافظـ ــه انسـ ــان را ارتقـ ــا میدهد .این فناوری  ۱۵سـ ــال
دیگر واقعی میشـ ــود .به گزارش مهر ،کاشـ ــت تراشه در
مغز برای افزایش پتانسیل آن بیشتر یک داستان علمی
تخیلی به نظر میرسـ ــد .اما به گفته برایان جانسون یکی
از کارشناسـ ــان فناوری ،این نوآوری تا  ۱۵سال دیگر واقعی میشود .جانسون درحال
حاضر مشغول تحقیق برای ساخت چنین تراشهای است .جانسون مؤسس استارت
آپ Kernelاست که روی ساخت تراشههای میکرو مغزی تحقیق میکند .یکی دیگر
از پروژههای کرنل تحقیق برای سـ ــاخت یک ایمپلنت مغزی با مصارف پزشکی در
انسـ ــانها است .این شرکت مشغول آزمایش این ایمپلنت روی انسان است و نتایج
اولیه آن نیز رضایتبخش بوده است .به هرحال جانسون تصمیم دارد قبل از کاشت
تراشـ ــه برای افراد سـ ــالم از آن برای کمک به افرادی بـ ــا بیماریهایی مانند آلزایمر
استفاده کند .ایده اصلی این فناوری نیز آن است که یک پروتز مخصوص برای بخش
هیپوکاموس مغز ساخته شود تا حافظه از دست رفته فرد بازسازی شود .به گفته این
کارشناس ،تراشه مذکور که به افراد کمک میکند حافظه بخرند و برخی خاطرات را
حذف کنند ،بزودی به اندازه موبایلهای هوشمند محبوب خواهد شد.

ëëتئوری ورود میکروتراشه به بدن انسان از سالها قبل مطرح شده بود و این بار «انجمن سالمت ملبورن»
بهروشجدیدیدستیافتهاستکهبراساسآنهمهمردمجهانبهراحتیمیتوانندبهکمکسوزنهای
سادهاینتراشههایهوشمندرابااهدافمختلفزیرپوستخودکاربگذارند
«ëëمیکروتراشه»قطعهسختافزاریکوچکیاستکهبهاندازهیکدانهبرنجساختهمیشودومعموالًزیر

نیم نگاه

پوست بدن بین انگشت شست و انگشت اشاره کار گذاشته میشود و بدون آنکه نیاز به منبع انرژی بیرونی
داشتهباشد،تامدتهایطوالنیفعالیتفناورانهخودرادربدنانساناجرامیکند

ëëمیکروتراشـ ــه هوشـ ــمندی که انجمن سـ ــامت ملبورن سـ ــاخته اسـ ــت برای باز کردن قفل گوشیهای
هوشمند و رایانههای همراه هم مورد اسـ ــتفاده قرار میگیرد اما برخی افراد از آن برای باز کردن در اتومبیل یا
موتورسیکلتاستفادهمیکنندوبعضیدیگراینابزارراوسیلهذخیرهاطالعاتسالمتیبعدازفعالیتهای
ورزشیمیداننددرمجموعتمامابزارهایالکترونیکیودیجیتالیکهدرطولروزمورداستفادهقرارمیدهیم
میتوانندبهمیکروتراشههادسترسیداشتهباشندوکارمارادرزندگیآسانترکنند.

بـــه بدن انســـان ،بـــرای افرادی کـــه این
میکروتراشـــه را به صورت آزمایشی زیر
پوســـت خـــود قـــرار میدهند مـــی توان
شـــرایط ارتباطی نزدیک برقرار کرد تا به
صورت لحظه به لحظه با آنها در ارتباط
باشـــند و در صـــورت مشـــاهده هرگونه
مشـــکل احتمالی بتواننـــد همان لحظه
تراشـــه را از بدن خود خارج کنند .خانم
هافرنان یکـــی از میکروتراشـــهها را بین
انگشت شست و اشـــاره زیر پوست خود
کار گذاشته است و میگوید که این تراشه
طی  18ماه گذشته با بدن او همراه بوده

اســـت و در تمـــام این مـــدت کلید همه
درهـــای محل زندگـــی و محـــل کار او از
طریق همین تراشـــه باز شـــده است .او
نوامبر سال گذشته یعنی یک سال قبل
تراشـــه دیگر در دست مخالف خود را به
کار گرفت تا از این طریق بتواند اطالعات
مربوط بـــه فعالیتهای بدنـــی ،هویت
شـــخصی ،کارت پرواز ،اطالعات حساب
بانکـــی و ...را بهصـــورت الکترونیکـــی با
خـــود حمـــل کنـــد .او هماکنـــون یکی از
اســـتادان دانشـــگاه ملبورن است و تنها
فرد اســـترالیایی محســـوب میشـــود که

دو میکروتراشـــه زیر پوســـت بدنش کار
گذاشته شـــده است و با ســـرمایهگذاری
در ایـــن زمینه معتقـــد اســـت در آینده
نـــه چندان دور روزهایی فرا میرســـد که
مردم هیچ گونه کلید فلزی با خود حمل
نمیکنند و میکروتراشـــهها کار باز کردن
همه قفلهـــا را برای ما انجام میدهند.
هافرنان میگویـــد« :اگر بخواهم همین
االن هم میتوانم بدون برداشتن کلید،
قفلهـــا را باز کنم .کلید من زیر پوســـت
بدنـــم کار گذاشـــته شـــده اســـت و هرگز
فرامـــوش نمیکنم آن را بردارم .این کار

تقویت زبان با تماشای فیلم
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

دیدن فیلم و سریال به زبان اصلی
از جمله راههای مهمی اســـت که اکثر
افـــرادی که ســـریع زبان یـــاد گرفتهاند
بـــه دیگـــران پیشـــنهاد میدهنـــد ،اما
چرا یادگیـــری زبان از طریق مشـــاهده
فیلـــم مؤثر اســـت؟ دلیل اصلـــی این
اســـت کـــه فیلمها بـــرای افـــراد بومی
آن زبـــان ســـاخته میشـــوند بنابراین
دیالوگهـــای آن برخـــاف کتابهـــا و
فیلمهای آموزش زبان ،واقعی است و
در زندگـــی روزمره کاربرد دارد .از طرف
دیگر از طریق فیلـــم میتوان لهجهها
ت عامیانه جدید را نیز یاد
و اصطالحـــا 
گرفت .همچنین براســـاس تحقیقات
علمی مشـــاهده تصاویـــر در به خاطر
سپردن لغات بسیار مؤثرند.

حتمـــاً اگـــر شـــما هـــم بـــ ه دنبال
یادگیری زبان بوده باشید بارها این راه
را رفتهاید اما ب ه دلیل نداشـــتن وقت
کافـــی یا متوجه نشـــدن فیلـــم بدون
زیرنویس یادگیری از این طریق را کنار
گذاشـــتهاید .اما باید بدانیـــد که برای
یادگیـــری زبان به صـــورت جدی باید
فیلم و سریالهای زیادی را ب ه صورت
منظـــم و بـــا برنامهریـــزی مشـــخص
تماشاکنید.
اگـــر در این خصـــوص نیـــاز به یک
برنامـــه کمکـــی داریـــد میتوانیـــم به
شـــما اپلیکیشـــن «»Lingua Player
را معرفـــی کنیـــم .بـــا کمک ایـــن پلیر
دیگـــر نیـــازی نیســـت برای ندانســـتن
معنی کلمات دچار مشـــکل و نگرانی
شـــوید ،چرا که یادگیری زبـــان از طریق
پلیرهای معمولی کار سختی است زیرا
مجبوریـــد برای هر کلمـــهای که معنی
آن را نمیدانیـــد فیلـــم را متوقف و در
دیکشـــنری بهدنبال معنی کلمه مورد
نظر خود بگردید اما با Lingua Player

روی وب

براحتـــی میتوانید فقط با لمس کلمه
مـــورد نظـــر در زیرنویس معنـــی آن را
مشـــاهده کنید .در واقع از قابلیتهای
اصلی ایـــن برنامه پشـــتیبانی کامل از
زبان انگلیسی و فارسی است.
از ســـوی دیگـــر برخـــاف ســـایر
نرم افزارها Lingua Player ،کلیپهای
از پیـــش آمـــاده را بـــه شـــما تحمیـــل
نمیکنـــد و میتوانید هـــر فیلمی را که

دوســـت داریـــد بـــا آن مشـــاهده کنید.
کنترل ســـرعت پخش ،تنظیـــم دقیق
صدا بـــا اکوالیزر ،پرش به زمانی خاص
در ویدئـــو ،تکـــرار یک صحنـــه به طور
مداوم و جلو و عقب بردن زیرنویس از
دیگر امکانـــات و قابلیتهای کاربردی
این برنامه است .این برنامه به صورت
رایگان در اختیار کاربران سیستم عامل
اندروید قرار گرفته است.

راهکار فناورانه برای شناسایی سرطان پوست
میترا جلیلی

قاب
فناوری

یکـــی از بیماریهـــای شـــایع جهـــان،
ســـرطان پوســـت و کشـــندهترین نمونه آن،
مالنوماست ،بهصورتی که هرسال 130هزار
بیمار جدید در جهان شناســـایی میشوند؛
بیمـــاری ای کـــه اگـــر زود تشـــخیص داده
شـــود کامالً قابل درمان اســـت ولی مشکل
اینجاست که تا زمان بروز نشانههای بیرونی،
غالبـــاً براحتـــی قابل تشـــخیص نیســـت و
ازســـوی دیگر شناســـایی و درمان آن بسیار
پرهزینه اســـت .برای تشـــخیص زودهنگام
این بیمـــاری ،تاکنـــون طرحهـــای متفاوتی
ارائه شـــده ولی به نظر میرسد نمونهای که
توسط یک تیم مهندسی پزشکی از دانشگاه
 McMasterکانادا طراحی شده ،گوی سبقت
را از بقیه ربوده است چراکه موفق شد جایزه
بینالمللـــی James Dyson 2017را بـــرای
طراحی وســـیلهای به نـــام  sKanازآن خود
کند .این وسیله با تهیه نقشه دقیق حرارتی
از پوســـت ،با ســـرعت باال و هزینهای اندک،
میتوانـــد ناهنجاریهای پوســـتی مرتبط با
مالنوما را شناسایی کند sKan .بر این اساس
فعالیت میکند که ســـلولهای ســـرطانی،
متابولیســـم بســـیار ســـریعتری نســـبت به
سلولهای ســـالم دارند واین موضوع سبب
آزاد شدن گرمای فراوانی میشود.

Vergo

قابلیت بوکمارک در نسخه وب اینستاگرام

بر اسـ ــاس گزارشهای منتشـ ــر شده ،شـ ــبکه اجتماعی
نوبرانه
اینسـ ــتاگرام ،درحـ ــال آزمایـ ــش قابلیت جدیـ ــدی برای
مشاهده پستهای بوکمارک شده در نسخه وب است.
به گزارش  ،engadgetقابلیت بوکمارک کردن پستها
یا همان افزودن به پس ـ ـتهای مورد عالقه و آرشیو کردن
آنها ،چند ماهی است که به این شبکه اجتماعی اضافه شده است و کاربران میتوانند
با آیکون مربوطه ،پس ـ ـتهایی که در اینستاگرام مشاهده میکنند و میخواهند آنها
را نشـ ــانهگذاری کرده و در صفحه شـ ــخصی خود به صورت آرشـ ــیو نگه دارند ،از این
قابلیت بوکمارک استفاده کنند .البته الزم به ذکر است که با بوکمارک کردن پست
مورد نظر ،آن پست  saveنمیشود و تنها کاربر با این کار میتواند به صفحه مجازی
مربوطه به صورت میانبر رفته و آن را بار دیگر مشاهده کند که البته با حذف شدن آن
پست در صفحه مذکور ،کاربران نیز دیگر قادر به مشاهده آن نخواهند بود .هم اکنون
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که شبکه اجتماعی اینستاگرام میخواهد
این قابلیت بوکمارک کردن پس ـ ـتهای مورد عالقه کاربران را در نسخه وب آن نیز
قابل دسترسی کند به گونهای که کاربران بتوانند در نسخه وب اینستاگرام نیز تصاویر
و مطالبی را که بوکمارک کرده بودند مشاهده کنند .این قابلیت در حال حاضر تنها
در مرحله آزمایشـ ــی و برای تعداد محدودی از کاربران قابل اجراسـ ــت و زمان انتشار
عمومی آن نیز هنوز اعالم نشده است.

Corbis

عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی ،در افتتاحیه یازدهمین نمایشـ ــگاه
رسـ ــانههای دیجیتال گفت :در حال حاضر میتـ ــوان اتفاقات دیجیتال را با چند نگاه
مشـ ــاهده کرد .تصویر اول این اسـ ــت که آنها را یک عامل مؤثر و جدید میشماریم.
تصویر دوم این است که رسانههای دیجیتال را یک انقالب صنعتی نام ببریم اما به
نظر میرسد که سطح رسانههای دیجیتال از این دو دیدگاه باالتر است.
به گزارش «ایران» ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره وضعیت فضای مجازی گفت:
ما در ایران و جهان شـــاهد یک مهاجرت و ایجاد زیســـتبوم جدید بشـــری هســـتیم.
تکنولوژی و فضای ســـایبری باعث شـــده تا زیســـتبوم فرهنگی تغییر پیدا کند .همه
آنهاییکهامروزوآیندهانسانرادردستدارندنمیتوانندبافضایسایبریوزیستبوم
ارتباط برقرار نکنند ،چرا که زیســـتبوم فضای سایبری در تمام زندگی مردم دخالت
دارد .صالحی با بیان اینکه نمایشگاه رسانههای دیجیتال به زیستبوم تولید محتوا و
فضای سایبری اشاره دارد ،گفت :زمانی که ما از نشر دیجیتال صحبت میکنیم یعنی
میتوانیم به تمام اطالعات مکتوب براحتی و به سادگی دسترسی داشته باشیم .وقتی
که از رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی صحبت میکنیم به این معناست که
هویتهای جدید فردی در حال ایجاد است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان
کرد :ما در فضای تلفن همراه و اســـتارتآپ میاندیشیم یعنی در حال تغییر سبک
زندگی هستیم .اگر ما تا دیروز دو جهان داشتیم امروز یک جهان سایبری نیز پدید آمده
استکهبهآموختنوتولیددانشنیازدارد.ویافزود:امروزفعاالنرسانههایدیجیتال
درخطمقدمانتشاراخبارفعالیتمیکنند.منامیدوارهستمدریازدهمیننمایشگاه
رســـانههای دیجیتال فرصت خوبی را برای مســـئوالن و فعاالن حوزه نشر دیجیتال و
فضای مجازی ایجاد کنیم .گفتنی است یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال از20
تا  27آبان در مصالی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

«میکروتراشه» قطعه سختافزاری
کوچکی است که به اندازه یک دانه برنج
ســـاخته میشـــود و معموالً زیر پوســـت
بـــدن بین انگشـــت شســـت و انگشـــت
اشاره کار گذاشته میشـــود و بدون آنکه
نیاز به منبع انرژی بیرونی داشـــته باشد،
تا مدتهای طوالنی فعالیـــت فناورانه
خـــود را در بـــدن انســـان اجـــرا میکند.
تئـــوری ورود فنـــاوری به بدن انســـان از
ســـالها قبل مطرح شـــده بود و این بار
«انجمـــن ســـامت ملبورن» بـــه روش
جدیدی دســـت یافته است که بر اساس
آن همه مردم جهان حتی شما براحتی
میتوانید به کمک سوزنهای ساده این
تراشههای هوشمند را با اهداف مختلف
زیر پوست خود کار بگذارید.
این مرکز هفته گذشته در «کنفرانس
ســـاالنه بهداشت و سالمت استرالیا» که
با نام  Pause Festشناخته میشود ،برای
نخستین بار در جهان فناوری خود را به
نمایش گذاشـــت و نشـــان داد چگونه با
هزینه کم ،ایمنی باال و حداقل مشکالت
ن میتواند به یک
احتمالی بـــدن انســـا 
ابزار ارتباطی تبدیل شود.
ëëیکبدنفناورانه
«انجمـــن ســـامت ملبـــورن» برای
آنکه بـــه صورت عملی فنـــاوری خود را
به نمایش بگـــذارد در جریـــان برگزاری
کنفرانس ســـه روزه یک کارگاه آموزشی
برگزار کـــرد و طی آن میکروتراشـــههای
خـــود را بهصـــورت رایـــگان زیر پوســـت
بـــدن داوطلبـــان کار گذاشـــت .عمـــر
ایـــن میکروتراشـــههای آزمایشـــی برای
عالقهمنـــدان حاضـــر در کنفرانس یک
سال در نظر گرفته شد و برای آن قابلیت
باز کردن در خانه ،قفسه باشگاه ورزشی،
اتـــاق کار یا اســـتفاده از آن به جای کارت
پرواز هواپیما در نظر گرفته شد.
«کایال هِفرنان» مدیر انجمن سالمت
ملبورن اعالم کرد ،به منظور رفع هرگونه
نگرانی برای ورود قطعه ســـختافزاری

امنیت زندگی را باال میبـــرد ،زیرا بدون
آنکه بخواهیم به محض خروج از منزل
همه درها خود به خود قفل میشود».
به گفته خانم هافرنان ،میکروتراشه
هوشـــمندی کـــه آنهـــا ســـاختهاند برای
بـــاز کردن قفل گوشـــیهای هوشـــمند و
رایانههـــای همـــراه هـــم مورد اســـتفاده
قـــرار میگیرد ،برخـــی افـــراد از آن برای
باز کـــردن در اتومبیل یا موتورســـیکلت
استفاده میکنند و بعضی دیگر این ابزار
را وســـیله ذخیره اطالعات سالمتی بعد
از فعالیتهای ورزشـــی میدانند .تمام
ابزارهای الکترونیکـــی و دیجیتالی که در
طول روز مورد اســـتفاده قـــرار میدهیم
میتوانند به میکروتراشـــهها دسترســـی
داشته باشند و کار ما را در زندگی آسانتر
کنند.
ëëقابلیتهایکاربردی
بجـــز بـــاز کـــردن درهـــا کـــه بهعنوان
قابلیـــت اصلـــی و پایهای میکروتراشـــه
اســـترالیایی در نظر گرفته شـــده اســـت،
نوع ویژه آن که زیر پوســـت دست راست
خانم هافرنان کار گذاشته شده است یک
لینک ویژه را شامل میشود که با سایت
اینترنتی او در ارتباط اســـت .با این اتفاق
زمانـــی که هر کاربر با گوشـــی هوشـــمند
خود دســـت هافرنـــان را اســـکن کند به
صورت مســـتقیم وارد سایت او میشود
و با فنـــاوری کوتاهبرد ارتباطـــی ()NFC
میتواند بیـــن اینترنت و بـــدن هافرنان
ارتباط برقرار کند .البته «انجمن سالمت
ملبورن» در کنفرانس هفته گذشته اعالم
کرد میکروتراشه آنها قیمت بسیار ارزانی
دارد و خریـــد آن برای همه مردم جهان
بـــه گونـــهای طراحی شـــده کـــه براحتی
میتوانـــد برنامهریزیهـــای مختلـــف را
در اختیار بگیرد و از ثبت ســـاعت ورود و
خروج کارمندان گرفته تا کیف پول جیبی،
وظایف مختلفی را در اختیار داشته باشد.
این برنامهریزی حتی میتواند به صورت
بیســـیم از راه دور به تراشـــه انتقال پیدا
کند و بدون آنکه نیاز باشد تراشه مذکور از

برای تســـت مالنومـــا تنها کافی اســـت روی
منطقهای از پوســـت که به بیماری مشکوک
است ،مقداری یخ گذاشت تا کامالً سرد شود
و ســـپس  sKanرا روی پوســـت قرار داد .این
وسیله با اســـتفاده از سنسورهای حرارتی به
نام  ،thermistorمیتواند بر منطقه پوستی
کامالً نظارت داشـــته باشـــد تا وقتی حرارت
پوســـت به حالـــت اولیه بازمیگردد نقشـــه
حرارتی تهیه شود.
ایـــن نقشـــه روی رایانه طراحـــی و خوانده
میشود و اگر بخشهایی ،گرمای متفاوتی
نســـبت به یک بخش دیگر پوســـت داشته
باشـــند احتمال وجود مالنومـــا در مراحل
اولیه بســـیار زیاد اســـت .این تکنیک عالوه

بـــر اینکه تهاجمی نیســـت ،بســـیار ســـریع
و مؤثـــر بـــوده و تهیـــه ایـــن نقشـــه گرمایی
بســـیار کمهزینهتر از ســـایر سیستمهاست
چراکه دوربینهـــای حرارتی با رزولوشـــن
باال میتواند دهها هزار دالر قیمت داشـــته
باشـــد درحالی که این وسیله ،کمتر از هزار
دالر ،احتماالً رقمی حدود 770دالر قیمت
خواهد داشـــت که خود یـــک مزیت بزرگ
محسوب میشود.
ایـــن مســـابقه هرســـال بـــرای ترغیـــب
دانشـــجویان بـــه ابتـــکار و نـــوآوری برگزار
میشـــود و ایـــن تیم مهندســـی پزشـــکی،
جایزه 40هـــزار پوندی خود را بـــرای تولید
انبوه  ،sKanصرف خواهند کرد.

بدن فرد خارج شود ،قابلیتهای جدید
به آن افزوده گردد.
خانم هافرنان بر اســـاس تالشهای
هشت ســـال گذشـــته «انجمن سالمت
ملبورن» در جهت ســـاخت این تراشـــه
میگوید که احتمال بروز خطرات امنیتی
برای آن بســـیار انـــدک اســـت .او در این
خصوص توضیح داد« :فاصله فیزیکی
برای خواندن سیگنالهای میکروتراشه
بسیار اندک اســـت و بنابراین هکرها اگر
بخواهند وارد سیســـتم داخلی آن شوند
باید نزدیک دست من بنشینند .با وجود
این ،ما همه احتماالت ممکن را بررسی
کردیم تا متوجه شـــویم در صورت هک
شدن میکروتراشه چه اتفاقی میافتد .بر
این اساس اگر بهعنوان مثال یک نفر من
را ســـرقت کند و قصد داشته باشد از این
طریق به اهداف خود برســـد ،در مرحله
کنونی فقط میتواند وارد سایت اینترنتی
من شود .این میکروتراشه فعالً هیچ گونه
اطالعـــات مهمتـــری در اختیـــار نگرفته
اســـت تا کســـی بتواند از آن سوءاستفاده
کند ».الزم به ذکر است اوایل سالجاری
میـــادی یک شـــرکت ســـوئدی واقع در
شـــهر اســـتکهلم به نام  Epicentreبرای
نخســـتین بار در جهان میکروتراشـــهها
را زیـــر پوســـت دســـت کارمنـــدان خـــود
جاسازی کرد تا ساعت ورود و خروج آنها
از این طریق ثبت شـــود .شرکت Square
 Marketکـــه میکروتراشـــههای مذکور را
ســـاخته بود هماکنـــون پس از گذشـــت
تقریباًیک سال این پروژه را موفقیتآمیز
میبینـــد و پیشبینی کرده اســـت که در
آینـــده آن را به صورت گســـتردهتر مورد
استفاده قرار دهد.
آنچـــه کـــه کارشناســـان پیشبینـــی
میکنند ورود میکروتراشهها زیر پوست
بدن انســـان در دهه ســـوم از هزاره سوم
میـــادی اســـت و باید دید تا چند ســـال
آینـــده ایـــن فنـــاوری کوچـــک چگونـــه
میتواند جایگزین ابزارهای الکترونیکی
امروزی شود.

چه کسی مسئول جمعآوری
بازیهای غیرمجاز است

رئیس سـ ــتاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز در بنیاد ملی
بازیهای رایان ـ ـهای با بیان اینکه تشـ ــخیص بازیهای
غیرمجاز از مجاز آسـ ــان نیست ،حضور کارشناسان این
بنیـ ــاد را در زمان جمعآوری خصوصاً بازیهای رایانهای الزامی دانسـ ــت و گفت:
طبق آماری که منتشر شده ۱۱ ،میلیون حلقه سیدی غیرمجاز کشف شده است ،در
صورتی که بنیاد این آمار را قبول ندارد.
بهگزارشایسنا،خسروکردمیهنباتأکیدبراینکههمهمراحلجمعآوریبازیهای
غیرمجاز از جمله بازیهای رایانهای باید با کارشناسـ ــی بنیاد صورت گیرد ،اظهار
کرد :شـ ــناخت بازیهای مجاز از غیرمجاز کار هر فردی نیسـ ــت ،یعنی تشخیص
بازیهای غیرمجاز از مجاز براحتی وصول نمیشود و الزمه آن حتماً این است که
کارشناسان بنیاد زمان جمعآوری خصوصاًبازیهای رایانهای حضور داشته باشند.
وی همچنین اظهار کرد :طبق تفاهمات و جلسات متعددی که با مجموعه مراجع
قضایی و انتظامی داشـ ــتیم ،مقرر شـ ــد که هرگونه جمعآوری بازیهای غیرمجاز
توسط پلیس از سطح شهر خصوصاً در حوزه بازیهای رایانهای ،با توجه به سخت
بودن و راحتالوصول نبودن شـ ــناخت بازیهای مجاز از غیرمجاز با هماهنگی و
کارشناسیکارشناسانبنیادصورتبگیرد.
رئیس سـ ــتاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز بنیاد ملی بازیهای رایانهای ادامه داد:
گاهی این اتفاق نمیافتد ،مانند اتفاقی که چند روز پیش افتاده است و طبق آمار و
تحقیقاتی که ما انجام دادیم ،غالب این بازیها که پلیس اقدام به جمعآوری آنها
کرده ،مجاز بوده است.
کردمیهن با اشـ ــاره به آمار بازیهای غیرمجاز اعالمشـ ــده است ،گفت :رقم بسیار
عجیبی اعالم شده که حدود  ۱۱میلیون حلقه سیدی غیرمجاز در طول  ۴۸ساعت
کشف شده اسـ ــت .بنیاد به هیچ عنوان این آمار را قبول نمیکند .این آمار مستند
نیسـ ــت و پلیس باید مستندات خود را بابت این موضوع ارائه دهد ،اگر  ۱۱میلیون
محصول غیرمجاز در سـ ــطح تهران در طول  ۴۸سـ ــاعت کشـ ــف شده باشد ،همه
مراجع انتظامی و قضایی فرهنگی زیر سؤال هستند ،در صورتی که اینطور نیست.
وی بـ ــا بیان اینکه نباید فراموش کنیم اصل هدف ما جلب رضایت مردم اسـ ــت،
افزود :نباید کاری کنیم که تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد یا به مال و سرمایه
مردم لطمه و خسـ ــارتی وارد کنیم .هدف ما ساماندهی بازار با استفاده از اشکال و
روشهای فرهنگی اسـ ــت ،نه اینکه به هر قیمتی که شـ ــده آمارمان را باال ببریم تا
خود را پررنگ جلوه بدهیم و مطرح کنیم .رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز
خاطرنشان کرد :اگر این اندازه تأکید میکنیم که جمعآوری بازیهای غیرمجاز باید
با کارشناسی مجموعه بنیاد ملی بازیها صورت بگیرد و همیشه نیز اعالم آمادگی
کردیم و برای این کار آماده بودیم ،به این خاطر اسـ ــت که خدای ناکرده نارضایتی
برای مردم در خصوص این قضایا ایجاد شود.
کردمیهن با بیان اینکه در نیمه اول سال  ۴۶هزار عنوان بازی غیرمجاز توسط بنیاد
جمعآوری شده که برای آنها سند و صورتجلسه پلیس و مستندات موجود است،
افزود :میشـ ــد این تعداد را عدد دیگری عنوان کرد اما این کار درسـ ــت نیست .ما
توقع نداریم پلیس به واسطه تنوع و حجم کار فراوانی که دارد ،در حوزه بازی هم
کارشـ ــناس باشـ ــد .از طرفی هم اعالم کردیم هر زمان بخواهد جمعآوری صورت
بگیرد ،میتوانیم کارشناسی کنیم که نارضایتی مردم را در بر نداشته باشد.
وی در پاسـ ــخ بـ ــه اینکه بنیاد ملـ ــی بازیهای رایان ـ ـهای در واکنـ ــش بهجمعآوری
بازیها بدون هماهنگی با بنیاد چه اقدامی صورت داده اسـ ــت ،گفت :بنیاد موارد
را بهصـ ــورت جدی به وزیر فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی انعکاس داده اسـ ــت و آنها
خودشان هم حساسیتهای الزم را داشته و اعتقاد دارند به صورت فرهنگی باید
کار انجام شـ ــود و هرگونه ساماندهی در بازار با کارشناسی و رعایت اصول فرهنگی
صورت گیرد .سـ ــتاد ما نیز این موارد را کامالً رعایت میکند اما متأسفانه برخی که
در حوزههای مختلف هم زحمت میکشند ،یک سری از اصول و موازین را رعایت
نمیکنند که نهایتاً لطمه آن به مجموعه کشور وارد میشود.

