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رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

درک چشم اندازها در سفر برای نابینایان ممکن شد

منبع :دیجیتال ترندز

ایــن روزهــا فنــاوری تحــول بســیاری در
زندگــی افراد ایجاده کرده اســت و باعث
شده اســت غیرممکنهای ممکن شود.
در همیــن راســتا بهتازگــی خودروســازی
«فورد» بــرای افراد نابینــا فناوریی بهنام
«چشــمانداز را احساس کن» ایجاد کرده
اســت که از طریق آن فرد نابینا میتواند
تصاویــر بیــرون از خــودرو را بــه آواهــای
۳بعدی ترجمه و سپس آنها را در پنجره

خودرو به نمایش بگذارد.
به گزارش «ایران» ،در این فناوری از یک
دوربین استفاده شده است و هنگامیکه
مســافر دکمــه ضبــط را بزنــد ،دوربیــن
یک تصویر تولید وپیکســلها را پردازش
میکنــد و درعیــن حــال بســته به ســایه
رنگهای منظره بیرون ،سطوح مختلفی
از «لرزش» تولید میشود.
عــاوه بــر ارتعاشــی کــه در پنجــره تولید

میشــود ،خــودرو یــک دســتیار صوتــی
نیــز دارد کــه به یک «هــوش مصنوعی»
( )AIمتصل است که این دستیار صوتی
به مســافر نابینــا یا کم بینای خــود اعالم
میکند که در این لحظه به چه منظرهای
نگاه میکند بهعنوان مثال هنگام عبور از
مســیر سبز منتهی به دریا این جزئیات از
طریق دستیار صوتی اعالم میشود .این
شرکت اعالم کرده اســت که این فناوری

در همکاری با شــرکتهای دیگر توسعه
یافته است و تاکنون فقط نمونه اولیه این
خودرو رونمایی شــده اســت و هنوز برای
استفاده مشتریان آماده نیست.
گفتنــی اســت ایــن فنــاوری فقــط بــرای
استفاده افراد نابینا مفید نیست .زیرا این
فناوری میتوانــد در خودروهای خودران
نیز کاربرد داشته باشد به نحوی که خودرو
توانایی تشخیص محیط افراد را پیدا کند.

 4ایده فناورانه برای صرفه جویی در مصرف برق

با نور خورشید خنک شوید
میترا جلیلی

خبرنگار

منبعZdnet :

بــه مــوازات افزایــش گرمــای کــره زمین
شاهد تابستانهایی داغ در سراسر جهان
هســتیم که بالطبع میــزان مصرف برق
بهدلیــل اســتفاده از کولر و انواع وســایل
سرمایشی بســیار باال میرود؛ موضوعی
کــه امســال ما نیز در کشــور بــا آن مواجه
هستیم و بهدلیل باال رفتن مصرف برق
از حــد مجــاز ،گاه خاموشــیهایی نیز در
سراســر کشــور رخ میدهد .تاکنون برای
صرفهجویی در مصرف برق راهکارهای
مختلفی ارائه شــده ولی شاید هیچ چیز
نتواند به اندازه فناوری در زمینه مصرف
برق و به صرفه بودن اســتفاده از وسایل
خنککننده مؤثر باشــد.در ایــن گزارش
به بررســی برخی تکنولوژیهایــی که در
جهــان مورد اســتفاده قرار گرفته اســت،
یپردازیم.
م 
ëëخنکایخانهبانورخورشید
اگر در گذشته نگاه جهان به دستگاههای
خنککننده تنها ایجاد فضایی مطبوع و
ســرد بود ولی حاال انتظــارات فراتر رفته
و ایــن وســایل باید قابلیتهــای دیگری
هــم داشــته باشــند .موضــوع گرمایــش
کــره زمیــن رابطه مســتقیمی با انتشــار
گازهــای گلخانــهای دارد و بــه همیــن
دلیل هم کاهش انتشار این گازها توسط
دســتگاههای خنککننــده و همچنیــن
کمتــر شــدن میــزان مصــرف انــرژی ،از
ویژگیهایــی اســت کــه انتظــار مــیرود
چنین دســتگاههایی به آن مجهز شوند،
اما فنــاوری در این میــان چه طرحهایی
ارائه داده است؟
گفتــه میشــود 60درصــد هزینــه انرژی
خانوارهــا بــه گرمایــش و ســرمایش
خانههــا و آب گــرم مــورد نیــاز مربــوط
میشــود و البتــه در این میــان با مصرف
ســوختهای فســیلی و انتشــار گازهــای

گلخانــهای ،گرمایــش زمیــن نیز شــتاب
میگیرد ولی نور خورشــید بــا وجود داغ
بودن ،میتوانــد یک خانه خنک را برای
شما به ارمغان بیاورد بدون اینکه آسیبی
ط زیســت برســد یا اینکــه قطع
بــه محی 
برق شــما را کالفه کند .یکی از کشورهای
موفــق در این زمینه ،هندوســتان اســت
که از دستگاههای خنککنند ه ویژه بهره
میگیــرد که انــرژی مــورد نیاز خــود را از
نــور خورشــید دریافــت میکننــد و کامالً
دوســتدار محیــط زیســت بــوده و بــرای
صاحبخانه هم مقرون به صرفه هستند.
البتــه وظیفه این دســتگاهها تنها خنک
کردن محیط نیست و میتوانند با کمک
نور خورشید ،آب را گرم کرده و گرمایش
خانــه را نیــز بــه عهــده بگیرنــد .درواقع
ایــن دســتگاهها دارای پنــل خورشــیدی
هســتند تا نور خورشــید را به الکتریسیته
تبدیل کنند و کمپرسور را به کار بیندازند
و البته با گــرم کردن همزمان آب و تهیه
آبجــوش ،هزینه و انرژی مربوط به این
پروسه نیز به صفر میرسد.
یکــی از تجربیــات موفــق ،بیمارســتان
 160تختخوابــی Muni Seva Ashram
در ایالــت گجرات هندوســتان اســت که
بزرگترین سیستم سرمایشی خورشیدی
در آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و این
طــرح در نــوع خود بینظیر اســت .البته
کشــورهای دیگر ماننــد اســترالیا ،امریکا
و ...نیــز از ظرفیــت انــرژی خورشــیدی
بــرای خنک یــا گرم کــردن محیــط کار و
خانــه بهره گرفتهانــد .این موضوع حتی
در برخی کشــورهای آفریقایــی نیز البته
در قالــب طرحهــای بشردوســتانه دیده
میشود.
«ëëبالک چین» و کاهــش مصرف انرژی
درخنککنندهها
این روزهــا اخبار زیادی از فنــاوری بالک
چیــن( )Blockchainبه گوش میرســد
ولی شاید کمتر به این موضوع فکر کرده

باشــید که این فناوری بتواند در ســاخت
وســایل سرمایشــی با مصرف کم انرژی
نیز نقش داشــته باشــد اما ایــن موضوع
واقعیــت دارد .آنچــه مســلم اســت
اینکــه آینــده جهان بــا فنــاوری اینترنت
اشیا( )IOTعجین است و روزی را شاهد
خواهیم بــود که همه خانههــا در جهان
هوشمند باشند و هیچ وسیلهای را نتوان
یافــت که به اینترنت متصل نیســت .در
آن روز همه وسایل گرمایشی و سرمایشی
بــا اســتفاده از فنــاوری بــاک چیــن و
سنســورهای ویژه و البته اپلیکیشنهایی
ویژه ،دمای خانه را تنظیم میکنند ،این
فنــاوری مانع بــاز مانــدن در و هدررفت
انــرژی میشــود و حتــی زمــان آبیــاری
گلها و گیاهان را به صاحبخانه یادآوری
میکند یا اینکه چمنهای بیرون از خانه
را بــا تجهیزات مناســب در مواقــع لزوم
آبیــاری میکند .اســتفاده از ایــن فناوری
در حوزه وســایل گرمایشــی و سرمایشی،
امــروز در مرحله آزمایشــی قــرار دارد که
البته نتایج مناسبی هم داشته است.

بابطریهوشمند
نوشیدن آب را فراموش نکنید
بطری آب هوشمند  EQUAبا ثبت اطالعات شخصی
کاربــر و بهرهگیــری از سنســورهای حســاس ،زمانهای
فناورانه الزم برای نوشیدن آب را یادآوری میکند.
بهگزارش «ایران آنالین» ،یکی از مهمترین مؤلفهها برای حفظ ســامتی
انســان ،نوشیدن آب اســت .چرا که آب ،عالوه بر تأمین رطوبت مورد نیاز
بدن ،سلولها را حیاتی نو بخشیده و کلیهها را فعال میکند.
امــا اغلــب مــا بهدلیل وجــود مشــغلههای بســیار ،زمــان نوشــیدن آب را
فراموش کرده و در بســیاری از اوقات حتــی نمیدانیم چه میزان آب باید
طی روز بنوشیم .برای حل این مشکل برخی از کارآفرینان اسلوونی ،بطری
آب هوشمندی را طراحی و تولید کردند که با وجود سنسورهای حساس و
با کمک یک اپلیکیشن زمانهای نوشیدن آب را بهکاربر یادآوری میکند.
بطــری هوشــمند  EQUAبا ثبت اطالعات و ویژگیهای شــخصی کاربر از
جمله ســن ،وزن و قد ،همانند یک ماشــین حساب پیشرفته عمل کرده و
بــا اندازهگیری صحیح میزان دریافتی الزم آب و مایعات ،زمان الزم برای
نوشیدن آب را به کاربر یادآوری میکند .این اطالعات از طریق یک گوشی
هوشــمند به کاربر ارسال شــده و همزمان پیشــنهادهایی را نیز به نمایش
میگذارد .حلقه درخشان در قسمت پایین و کف این بطری ،نقش هشدار
دهنده را بازی میکند .درخشــش آهســته به معنای آن اســت که کاربر به
اندازه کافی آب دریافت کرده است .اما درخشش سریع به این معنا است
که کاربر باید حتماً یک نوشیدنی مصرف کند.

آموزش برنامه نویسی به زبان ساده
کلیـــک

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

در دورانــی کــه همــه چیــز بــه اینترنت،
اســتفاده از برنامههــا و اپلیکیشــنهای
مختلــف خالصــه میشــود کامــاً
طبیعــی اســت کــه یکــی از شــغلهای
آینــده دار ،برنامهنویســی باشــد .توجــه
بــه برنامهنویســی حــاال آنقــدر افزایــش
یافته کــه دیگــر یادگیری برنامهنویســی
محــدود به رفتــن بــه دانشــگاه نخواهد
شــد .حاال دهها ســایت و برنامه موبایلی
وجود دارد که بهســادگی برنامهنویســی
بهکاربــران را آمــوزش میدهــد .یکــی
از بهتریــن پلتفرمهــا بــرای یادگیــری
برنامهنویســی  Code Avengersاســت.

ایــن ســرویس بهروشــی کامــاً جالــب و
نوآورانــه برنامهنویســی را بــه کاربــران
آمــوزش میدهد .در واقع این ســرویس
با کمک روشهای سرگرمکننده و محیط
کاربــری بســیار خــاص تجربــ ه یادگیری
برنامهنویسی را برای کاربرانش جذابتر
میکنــد .به بیان ســادهتر ایــن برنامه به
کمک روشهای کارتونی برنامهنویســی
را آمــوزش میدهــد کــه البتــه ایــن بــه
معنی این نخواهد بود که این ســرویس
تنها محدود به اســتفاده کودکان اســت،
چــرا کــه آموزشهــای ایــن ســرویس به
ایــن روش آنقــدر جالــب اســت کــه در
هر ســن و ســالی کــه باشــید میتوانید از
آموزشهای آن اســتفاده کنید .تدریس
برنامهنویســی در این ســایت از ســطوح

مقدماتــی تــا ســطوح دانشــگاهی را
پوشــش میدهــد .از نقاط مثبــت و بارز
این ســایت آموزش آن به زبانی ســاده و
مفهومی اســت .همچنین آموزشهای

ایــن ســرویس بــه زبانهــای انگلیســی،
آلمانــی ،اســپانیایی ،پرتغالــی ،روســی،
ترکــی و ایتالیایــی در دســترس کاربــران
قــرار میگیــرد .بخشهای آمــوزش این
سایت به دو بخش رایگان و پولی تقسیم
میشــود .برای اســتفاده از این سرویس
بــه ســایت www.codeavengers.com
مراجعــه کنید .یکی دیگــر از برنامههای
کاربردی در این زمینه البته برای آموزش
در زمینــه طراحــی وب w3schools
اســت .بــا ایــن ســرویس میتوانیــد بــه
یادگیــری HTML، CSS، JavaScript،
 Angular JS، Jqueryو بســیاری دیگــر از
مباحــث مربوط بــه طراحی وبســایت
بپردازید .برای اســتفاده از این برنامه به
 www. w3schools.comسر بزنید.

پیاده روی کم خطر برای نابینایان به کمک فناوری

قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

یکی از بزرگترین مشکالت افراد نابینا و کم بینا حرکت در محیط بیرونی است ،چرا که خیابانها و پیاده روها دارای موانع کوچک
و بــزرگ زیــادی اســت و آنها نمیتوانند براحتی رفت و آمد کنند .امــروزه در جهان برای افراد کم بینــا و نابینا تجهیزات فناورانه
زیادی ساخته شده است تا آنها بتوانند با اعتماد به نفس باال از خانه خارج شده و در محیط اطراف خود حرکت کنند .بهگزارش
دیجیتال ترندز ،یکی از تجهیزاتی که برای افراد نابینا و کم بینا ساخته شده است
 Gidesenseنام دارد .این دســتگاه را محققان مرکز تحقیقاتی فنی  VTTفنالند
طراحی و ساختهاند .این دستگاه شبیه هدست است و مانند دستگاههای مانیتور
ضربان قلب ،زیرقفسه سینه بسته میشود .دستگاه Gidesenseبا امواج رادار کار
میکند و دارای ماژول سنســوری اســت که در جلوی دستگاه قرار دارد و به کمک
رادارهــای مینیاتــوری بهکار رفته ،دســتگاه میتواند موانع را تشــخیص داده و از
طریق لمسی و صدا ب ه کاربر اطالع دهد .بهعبارتی این دستگاه از طریق ارتعاش
کار میکند و بازخورد بهصورت صوت و لمســی انجام میشــود .رادار و سنســور
بهکار رفته در این دســتگاه به قدری دقیق اســت که حتی میتواند موانع بســیار
کوچک و باریک مانند شاخه نازک درختان را نیز تشخیص داده و به اطالع کاربر
خود برساند .کاربر میتواند محدودهای نیز برای دستگاه جهت تشخیص موانع
تعریف کرده و سرعت پیاده روی خود را نیز تنظیم کند .در آزمایشهای انجام
شده 92،درصدافرادکمبیناونابیناتوانستندبهکمکایندستگاهموانعمحیطی
خود را بدرستی درک کرده و شناسایی کنند از اینرو حتی در این افراد  80درصد اعتماد به نفس افراد افزایش یافته و توانستند در
محیط اطراف خود براحتی رفت و آمد کنند.این دستگاه فعالً برای محیطهای بیرونی طراحی و ساخته شده است ولی میتوان از
آن در محیط بسته مانند خانه نیز استفاده کرد.
cnet

ایــن بطــری ترکیبــی زیبــا از فــوالد ضــد زنــگ ،ســنگ مرمر و یک دســته
فلزی بوده و در ســه رنگ ســفید ،طوســی و صورتی چرک بــه بازار عرضه
شــده اســت EQUA .بهمــدت 24ســاعت ،آب را خنــک نگــه داشــته و تــا
 12ســاعت نیــز میتــوان در آن آب را گــرم نگــه داشــت .ایــن محصــول
هوشــمند در حــال حاضــر بــا قیمتــی برابــر  73دالر در بازارهــای جهانی
به فروش میرسد.

ëëآجرهــای روباتیــک؛ خنککنندههای
جدید
ایــن روزها از روباتها و هوش مصنوعی
اســتفاده زیــادی میشــود و بســیاری
از محققــان تــاش کردهانــد از ایــن
قابلیــت بــرای توســعه سیســتمهای
خنککننده خود استفاده کنند .دانشگاه
هنگکنــگ یکــی از مراکــزی اســت کــه
بــه این موضــوع توجهــی ویژه داشــته و
بهمنظــور کاهش مصرف انرژی توســط
خنککنندههــا ،پــای فنــاوری پرینــت
ســه بعــدی را بــه حــوزه ســاخت و ســاز
وارد کــرده اســتFabrication and .
 Material Technologies Labیکــی از
آزمایشــگاههای دانشــگاه هنگکنــگ با
استفاده از روباتها و پرینت سه بعدی،
آجرهــای هوشــمند ســرامیکی طراحی
کرده اســت که میتوانند میزان مصرف
دستگاههای خنککننده را تا حد زیادی
کــم کننــد .طراحــی دیجیتــال و فرآینــد
تولید این آجرهای منحصربهفرد ،باعث
میشــود تــا کامالً هوشــیارانه نســبت به

شرایط محیطی پاسخ بدهند .این آجرها
درواقع به گونــهای اجازه حرکت به نور و
هــوا را در ســاختمان میدهنــد که هوای
داخل کامالً خنک شــده و دســتگاههای
خنککننــده انــرژی کمتــری مصــرف
میکنند.
همچنین پاشیدن آب روی این آجرهای
هوشــمند کــه بســیار شــبیه آجرهــای
ســرامیکی مــورد اســتفاده در خانههای
قرن  11چین هستند ،هوای اطراف آجرها
را خنــک کــرده و درواقع به خنک شــدن
محیط داخل خانه و نیاز کمتر به استفاده
از خنککنندههــا کمــک میکند که خود
در کاهــش مصــرف انــرژی برق نقشــی
مهم ایفا میکند .هرچند هنوز این آجرها
بــه مرحلــه تولیــد انبــوه وارد نشــدهاند
ولــی ســاخت آزمایشــی یــک بــرج ویژه
3.8متری با 2هزار آجر سه بعدی ،مهر
تأییدی بر ادعای این محققان است.
یــک پرینتر ســه بعــدی با کمــک بازوی
روباتیــک ،هــر ســه دقیقــه یــک آجــر
زاویــهدار ،منحنــی ،مربــع شــکل و ...را

کامالً فناورانه با اســتفاده از مواد اولیهای
مشــخص ،تولیــد میکنــد و ســپس این
آجرهــا در کوره با دمای هــزار و 25درجه
سانتیگرادگداختهمیشوند.
ëëباروباتحرکتکنیدوخنکشوید
خالقــان روباتها بــرای کاهش مصرف
انــرژی بــرق تنهــا بــه تولیــد آجرهــای
هوشمند بسنده نکردهاند و روباتی بهنام
روکــو ( )RoCoرا بــه عنــوان یکــی دیگــر
از فناوریهایــی کــه میتوانــد انقالبی در
حوزه دستگاههای خنککننده ایجاد کند
طراحی کرده اند.
این روبات بدون ســیم و دســتگاه تهویه
توســط دانشــگاه مریلنــد بــا همــکاری
چند مؤسســه پژوهشــی در قالــب طرح
 ARPA-Eطراحــی شــده و قــرار اســت
توســط اســتارتاپ Mobile Comfort
تجاریســازی شــود .ایــن روبــات
خنککننــده کامــاً ســبک و قابل حمل
اســت و میتوانــد همراه با شــما حرکت
کــرده و هوای اطرافتــان را خنک کند .به
ایــن ترتیــب دیگر نیــازی نیســت از یک
دســتگاه خنککننــده اســتفاده کنید که
همــه خانــه را خنــک میکنــد و درحالی
که انرژی زیادی صرف میشــود ،کسی از
دیگر فضاهای خنک استفادهای ندارد.
بــا حرکــت شــما ،روبــات دمــای هــوا را
اندازهگیری میکند و تغییر جهت داده و
سر خود را میچرخاند تا محیط اطرافتان
کامالً به طور شــخصی خنک شــود بدون
اینکــه بهعنــوان مثــال همــکار شــما کــه
نزدیکتان نشســته و عالقــهای نــدارد باد
خنک را تحمل کند ،اذیت شود.
ایــن روبــات نســبتاً کوچــک روی چــرخ
حرکت کرده و با هر بار شــارژ تا 4ساعت
کار میکند ،هر چند فعــاالن این عرصه
درنظــر دارند هنــوز هــم آن را کوچکتر
کــرده و البتــه ایــن فنــاوری را بــا ظاهری
زیباتــر در بهــار  2019بــا قیمــت 400دالر
راهی بازار کنند.

هاتگرام و طالگرام
تا  15شهریور باید بومی شوند

رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی گفــت :نســخههای
داخلــی تلگرام تا  ۱۵شــهریور مهلت دارند تا صد درصد
اخـــبار
بومی شوند.
بهگزارش «ایران» ،ابوالحســن فیروزآبادی افــزود :درباره حمایت از هاتگرام
و طالگرام باید بگویم از آنجایی که از ابتدا سیاســت خروج از انحصار تلگرام
را در برنامه داشــتیم بنابراین برای دورانگذار پذیرفتیم تا تلگرامهای نسخه
فارسی چند ماهی فعال باشد ولی به آنها تا  15شهریورماه مهلت دادهایم تا
به یک پیام رسان صد درصد بومی تبدیل شوند.
فیروزآبــادی بــا بیان اینکه طرح مرکــز ملی فضای مجازی خــروج از انحصار
تلگــرام بــود ،گفــت :در همیــن راســتا طبــق تقســیم کاری بــرای بعضــی از
وزارتخانهها و ســازمانها تکالیفی تعیین شــده بود که تقریباً هم ه دستگاهها
ن حوزه همکاری خوبی را با مرکز ملی فضای مجازی داشتند.
در ای 
وی بــا بیــان اینکه چیزی باعنوان کمکی به فیلترشــکنها وجود ندارد ،افزود:
شــرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ممانعت از فعالیت فیلترشکنها در
کشــور ،ایمنسازی و مصونســازی شبکه مخابراتی کشــور را با دقت بیشتری
انجــام دهد کــه البته در این زمینه این اواخر نقصهایی دیده میشــود .البته
امیدواریــم وزارت ارتباطــات ماننــد گذشــته به شــرایط قبل از یک مــاه اخیر
برگــردد و همــان میزانی که باید ،جلوی فیلترشــکنها را بگیــرد .رئیس مرکز
ملــی فضــای مجازی دربــاره رتبهبنــدی شــرکتهای انفورماتیــک نیز گفت:
دستور رئیس جمهوری این بود که این کار از سوی دولت انجام شود؛ باوجود
پیگیریهای زیادی که کردیم ،هنوز دولت در این زمینه تصمیمگیری نکرده
اســت .طبــق آخریــن پیگیریهــا ،مالحظــه شــده وظایفــی در شــورای عالی
انفورماتیــک بــوده که مصوبــه قانونی دارد و باید اصالح آن از ســوی مجلس
صورت بگیرد و ما هم پیگیریهای الزم را انجام میدهیم.

ثبت غیرقانونی 50هزار تلفن همراه

مدیــرکل پیشــگیری و نظــارت بــر امــور قاچــاق کاال و ارز ســازمان تعزیــرات
حکومتــی گفــت ۱۹ :نفــر  ۵۰هــزار تلفــن همــراه را بــا اســتفاده از کارت ملــی
دیگــران به صــورت غیرقانونی در ســامانه ثبــت تلفن همراه ثبــت کردهاند.
به گزارش «ایران» به نقل از صدا و ســیما ،عبدالمجید اجتهادی با اشــاره به
اینکه اسامی این افراد کامالً مشخص است ،گفت :در بررسیها مشخص شد
کــه این افراد با ورود به ســامانه ثبت تلفن همراه مســافری و سوءاســتفاده از
اطالعــات کارت ملــی دیگران این کار را انجام دادنــد و حتی یک نفر نزدیک
بــه  10هــزار تلفن همــراه را به این صورت وارد کرده اســت .اجتهــادی افزود:
تعداد این متهمان  19نفر هســتند که عمدتاً در اســتان تهــران و تعدادی نیز
در اســتانهای کردستان و آذربایجان شرقی هستند و مجموع تلفن همراهی
که این متهمان به این طریق ثبت کردهاند  50هزار گوشــی اســت .وی گفت:
این افراد احضار خواهند شد و اگر نیاز به جلب باشد این کار صورت میگیرد
و قطعاً گوشــیها توقیف و غیرفعال میشود .مدیرکل پیشگیری و نظارت بر
امــور قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات حکومتی افزود :طبــق قانون افراد با
یک کارت ملی تحت عنوان مسافری میتوانند یک تلفن همراه یا کاالیی در
حد  80دالر وارد کنند اما متهمان این پرونده از تسهیالت مسافری برای ورود
کاال به صورت تجاری استفاده کردهاند که طبق ماده  2قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،این گوشــیها قاچاق محسوب میشــود و بعد از غیرفعال شدن به
نفــع دولت ضبط میشــود و متهمــان پرونــده جریمههای ســنگین خواهند
شــد .وی دربــاره شــگرد این افــراد گفــت :اینها گوشــیهایی را که بــه صورت
قاچاق وارد شــده اســت با ورود به سامانه مســافری ثبت کردهاند اما سامانه
اصالتسنجی یا رجیستری متوجه شد و به ما گزارش داد.

به کمک نرم افزار مدیریت پسورد

هشدار نشت اطالعات کاربران امکانپذیر شد

آپدیــت جدید یک نرم افزار مدیریت پســورد ،به محض
نشــت اطالعات کاربــر در فضای وب ســیاه به او هشــدار
امنیت آنالین میدهد.
بهگــزارش مهــر ،آپدیت جدید نرم افزار  Dashlaneلحظــهای که اطالعات کاربر
در (dark webوب ســیاه) منتشر شود ،به او هشدار میدهد .آخرین نسخه از این
نرمافــزار مدیریت پســورد ،اعماق اینترنت را برای جزئیات اطالعات شــخصی
توجو میکنــد .این نرم افزار سراســر اینترنــت را برای
فاش شــده کاربران جســ 
اطالعاتی مانند آدرس ایمیل و پسوردهای کاربران خود رصد میکند.
توجو یــا
وب ســیاه یــک گوشــه مخفــی از اینترنــت اســت کــه موتورهــای جســ 
مرورگرهای معمول به آن دسترســی ندارند .در این گوشه از اینترنت تعدادی از
وب ســایتهای خطرناک به تجارت مواد مخدر ،تجارت اطالعات سرقت شده
کاربران ،اسلحه و غیره میپردازند.
با  Dashlaneاکنون میتوان هنگام اشــتراکگذاری اطالعات کاربر به او هشدار و
نشــان داد کدامیک از حسابهای کاربری آنالین او در معرض خطر هکرها قرار
دارد .بهطور معمول افرادی که از یک ایمیل آدرس و پسورد بهطور مکرر استفاده
میکنند ،در معرض هک اطالعات قرار دارند.
بههرحال این شرکت نیویورکی برای تولید نرم افزار مدیریت پسورد شناخته شده
است و هفته جاری آخرین نسخه محصول خود یعنی  Dashlane6را ارائه کرد.
گفتنی است نرم افزارهای مدیریت پسورد بهکاربران اجازه میدهد برای هریک از
حسابهای کاربری آنالین خود پسوردهایی مخصوص و جداگانه تولید کنند .این
جزئیات به وسیله نرم افزار ذخیره میشود .عالوه برآن نرم افزار مذکور هرگونه
نشت اطالعات را رصد میکند.
بههرحــال نســخه جدید این نــرم افزار قابلیت رصد نشــت اطالعــات  ۵ایمیل
آدرس کاربر در وب ســیاه را دارد .این شــرکت امنیتی مخزن اطالعاتی با بیش از
۱۲میلیون سوابق مرتبط با هک و نشت اطالعات دارد.

جستوجویصوتیبرنامهها
قابلیت جدید «اپ استور»
اپــل بتازگــی اعــام کــرده اســت کــه بــا انتشــار نســخه
بهروزرسانی شده برنامه اپ استور ،عالوه بر ایجاد تغییر
آنسوی خبر
در رابط کاربری و شــکل و ظاهر آن ،قابلیت شناسایی و
تشخیص هوشمند صوتی را نیز پلتفرم خود افزوده است.
بهگزارش ایســنا ،کاربران با کمک این قابلیت میتوانند با ارســال یک دستور
صوتــی و گفتــن نــام اپلیکیشــنهای موردنظــر ،آن را از این فروشــگاه دانلود،
خریداری و نصب کنند .برای این منظور کاربران با فشردن دکمه میکروفن در
نوار جســتوجوی اپ استور ،به جســتوجو و یافتن اپلیکیشن موردنظر خود
میپردازند و سپس آن را دانلود و نصب میکنند.
اپل بر این باور است که افزوده شدن این قابلیت میتواند تحوالت خوبی را در
عرصه فروشگاههای آنالین برای دانلود اپلیکیشن رقم بزند.
گفتنی اســت که تعداد اپلیکیشنهای پولی برای خرید و استفاده برنامهها در
مقایســه با کاربران اندرویدی بیشــتر اســت و طبق آمار ،اپ اســتور موفق شده
است در سه ماهه چهارم سال گذشته ،درآمدی  ۱۱.۵میلیارد دالری را به خود
اختصــاص دهد .این بدان معناســت که درآمد این فروشــگاه اینترنتی تقریباً
دوبرابر مشابه اندرویدی خود یعنی گوگل پلی است.

