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شناسایی استرس به کمک فناوری امکانپذیر شد

گجــت هوشــمند  the Vital Scoutبــا
اتصال به پوســت باالی قلــب ،تغییرات
ضربــان قلــب و میــزان تنفــس کاربــر را
ثبــت کــرده و با نشــان دادن نمــوداری از
میــزان اســترس در زمانهــای متنــاوب،
موقعیتهــای اســترس زا در کاربــر را
شناساییمیکند.
بهگزارش «ایران آنالین» ،امروزه بسیاری
از مردم دنیا از بیماری استرس رنج برده
و متأســفانه در بســیاری از اوقــات حتــی

بدرســتی علــت رخــداد چنیــن بیماری
تشــخیص داده نمیشــود .بــرای حــل
این مشــکل گجــت هوشــمند the Vital
 Scoutطراحــی و ســاخته شــده اســت
که با چســبیدن به پوســت بــاالی قلب و
رصــد تغییــرات ضربان قلــب در ارتباط
با اســترس ،موقعیتهای اســترس زا در
کاربر را طی  48شناسایی میکند.
ایــن گجــت هوشــمند بــا اســتفاده از
سنسورهای الکتروکاردیوگرافی (،)ECG

آذری جهرمی :
به طــور پیوســته تغییرات ضربــان قلب
کاربــران را کنترل میکنــد .این تغییرات
در فاصلــه زمانــی میــان ضربــان قلب و
تغییرات مرتبط با استرس ثبت میشود.
این دســتگاه در عین حال میزان ضربان
قلــب ،میــزان تنفــس ،میــزان فعالیــت
جســمی و همچنیــن میــزان و کیفیــت
خــواب کاربر را رصــد کــرده و اطالعات و
دادههــای آن را ثبــت میکنــد .دادههای
ثبــت شــده پــس از آن از طریــق بلوتوث

بــه یــک برنامه تلفــن همراه با سیســتم
عاملهــای  iOS / Androidمنتقــل
میشود .این دادهها همانند یک نمودار
میزان استرس کاربر در ساعتها ،روزها یا
هفتهها را نشان میدهد .این سیستم در
مواقعی که کاربر با استرس بسیار باالیی
مواجه میشود هشدار داده و پیامی را به
تلفن همراه ارسال میکند.
کاربــران به کمــک این نمــودار و پیگیری
زمانهــای کــم اســترس و پراســترس در

زمانهــای متنــاوب ،قــادر بــه شناســایی
موقعیتهای استرس زا با هدف کاهش
یا حــذف این بیمــاری خواهند بــود .این
سیســتم دارای باتری اســت که بــا هر بار
شــارژ شــدن تــا  72ســاعت عمــر مفیــد
میکنــد .ایــن فنــاوری در حــال حاضر با
هشــت نوار چســب با قیمت  149دالر در
بازارهای جهانی به فروش میرسد .نوار
چســبهای اضافــی را میتــوان در یــک
بسته چهارتایی با قیمت  6دالر تهیه کرد.

هوش مصنوعی و شهر هوشمند در کانون توجه «جیتکس»
میترا جلیلی

خبرنگار

منبع :دیجیتال ترندز

امارات متحده عربی امســال نیز میزبان
بزرگتریــن نمایشــگاه آیســیتی در
خاورمیانــه ،آفریقا و جنوب آســیا شــد تا
سی و هشتمین دوره نمایشگاه جیتکس
( )GITEXدر مرکز تجارت جهانی دوبی
رقم بخورد .این رویــداد  5روزه با حضور
 4هزار کمپانی از بیش از  100کشور جهان
از جمله ایران با شعار «تجربه شهرسازی
در آینده» از  22تا  26مهرماه برگزار شد.
« ëëاستارتاپها» شانه به شانه «غولهای
فناوری»
امســال حــدود 146هــزار نفــر از
متخصصــان و مدیــران صنعــت و
تکنولــوژی و همچنیــن هــزار و 500
ســرمایهگذار و شــتاب دهنــده از گــوگل،
آمــازون ،گــروه بانک جهانــی  IFCو ...در
ایــن نمایشــگاه حاضر شــدند تا بخشــی
از طرحهــا و ایدههــای اســتارتاپها کــه
جنبــه اقتصــادی دارد و قابــل توجیــه
هســتند را بــه واقعیت تبدیل کننــد .این
متخصصــان تکنولــوژی در  21ســالن و
بخشهای شهرهای هوشمند ،اینترنت
اشیا ( ،)IOTمحل کار هوشمند ،سیستم
ابــری ،امنیــت ســایبری و تکنولوژیهای
آینده گرد هــم آمدند تا در کنار غولهای
فنــاوری جهان ازجملــه آمــازون ،گوگل،
مایکروســافت ،HPE, SAP،علــی بابــا و
هوآوی ،توئیتر و ...حضور یابند.
همچنیــن در نمایشــگاه جیتکس که
 750اســتارتاپ حضــور داشــتند ،بــرای
ســومین ســال پیاپی برنامه «جیتکس و
ســتارههای آینده» برگزار شــد؛ برنامهای
کــه بــه اســتارتاپها اختصــاص دارد
و ایــن شــرکتهای نوپــا از ایــن طریــق
بــه ســرمایهگذار مــورد نیــاز خود دســت
مییابنــد .البتــه توجــه بــه اســتارتاپها
تنهــا به این برنامه ختم نشــد و X-Labs
نیز یکــی دیگــر از بخشهای نمایشــگاه
جیتکــس بــرای کمــک بــه جوانــان بــه
منظور به ثمر رســیدن ایدههای خالقانه
آنها بود290 .ســاعت بحــث و گفتوگو،
میــز گــرد ،کنفرانــس و ســخنرانی نیــز از

دیگــر بخشهای ســی و هشــتمین دوره
نمایشــگاه جیتکــس دوبــی بــود .در این
نمایشــگاه همچنیــن بخشهایــی بــه
فناوریهای پوشــیدنی و امنیت سایبری
اختصاصیافت.
« ëëهوش مصنوعی» و «اینترنت اشیا»
درکانونتوجه
در ایــن نمایشــگاه  5روزه کــه بیــش
از  5هــزار غرفــهدار از بیــش از  100کشــور
جهــان ،نســلهای آینــده تکنولــوژی را
بــه نمایش گذاشــتند ،بر پیشــرفتها در
تحول دیجیتال ،ارتباطات و فناوریهای
بیولوژیــک و این موضوع که پیشــرفتها
چگونه نحــوه ارتباط انســانها با یکدیگر
را تغییــر میدهــد ،تأکیــد داشــت .در
رویداد امســال تحــول دیجیتــال و نقش
تکنولوژیهــای برتــر همچــون هــوش
مصنوعــی ( ،)AIتکنولــوژی بــاک چین
( ،)Block chainاینترنــت نســل پنجــم
( ،)5Gروباتهــا و واقعیــت مجــازی
( )VRو واقعیــت افــزوده ( )ARمــورد
توجه قــرار گرفت .گفتنی اســت که همه
ایــن فناوریهــا الزمــه ایجــاد یــک شــهر
هوشــمند هســتند و به همین دلیل تک
تک ایــن بخشهــا غرفههایــی جداگانه
داشــتند تــا بــا تمرکــز بــر آنهــا راه ایجــاد
شهرهای هوشمند در منطقه خاورمیانه
باز شود .در همین راستا سیسکو از آخرین
دســتاوردها و تکنولوژیهــای خــود برای
حمایــت از خاورمیانــه بــرای رســیدن به
تحول دیجیتال رونمایی کرد .این کمپانی
محصوالتش را با شــعار «پلتفــرم امن و
هوشــمند برای تجــارت دیجیتــال» ارائه
داد .الزم به ذکر است که این فناوریهای
نوین هوش مصنوعی و قابلیت یادگیری
ماشینیراتوسعهمیدهندوبهکشورهای
خاورمیانــه کمک میکنند تا مســیر گذار
به تحــول و انقالب دیجیتــال را با امنیت
بیشتری طی کنند .تکنولوژیهای سیسکو
بــر مبنای هــوش مصنوعــی کار میکنند
و بــا توجــه به تــاش منطقــه خاورمیانه
برای توســعه هوش مصنوعی ،بســیاری
معتقدند همکاری کشورهای خاورمیانه
با سیسکو میتواند در رشد سریع فناوری
اینمنطقهتأثیرگذارباشد.

بــرای اطــاع از اهمیــت هــوش
مصنوعــی تنهــا کافی اســت بــه آخرین
گــزارش مؤسســه پژوهشــی  IDCنگاهی
گذرا داشــته باشــیم .در تازهترین گزارش
این مؤسسه ،هوش مصنوعی یک بازیگر
اصلیدرروندتوسعهخاورمیانهمحسوب
میشــود .ایــن مؤسســه تخمیــن میزند
کــه تــا ســال  2030حــدود 13.6درصد از
تولیــد ناخالــص داخلی امــارات متحده
عربــی یعنــی  96میلیــارد دالر بــه حوزه
هوش مصنوعــی مربوط شــود .این رقم
بسیار باالست و خود دلیلی محکم برای
سرمایهگذاری باالی کشورهای منطقه در
زمینههوشمصنوعیمحسوبمیشود.
یکــی دیگــر از بخشهایی کــه در این
نمایشــگاه بــر آن تمرکــز زیــادی شــد،
انرژیهــای نویــن و پــاک و همچنیــن
اینترنت اشــیا ( )IOTبود .مؤسســه IDC
در زمینه آینده اینترنت اشــیا و خانههای
هوشــمند در خاورمیانــه نیــز مطالعاتی
داشــته و در گــزارش خود آورده اســت که
بــا رشــد اینترنت اشــیا ،انتظار مــیرود تا
ســال  2022بــازار خانههای هوشــمند در
خاورمیانهبهصنعتی1.86میلیارددالری
تبدیل شــود .بــه همین دلیل بســیاری از
کمپانیها و اســتارتاپهای فعال در این
زمینه با ارائه آخرین فناوریهای خود در
بخش خانههای هوشمند سعی کردند تا

راه خود به سوی بازار این منطقه و جهان
را باز کنند.
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افزوده
هــم از دیگــر بخشهــای نمایشــگاه
جیتکس امسال بود که بسیار مورد توجه
قــرار گرفــت .در همیــن راســتا کمپانی با
تازهترین نمونه هدست واقعیت مجازی
خــود یعنــی  HTC Viveدر جیتکــس
حضــور یافت .کمپانی  HTCکه با Valve
 Corporationهمــکاری دارد یکــی از
پیشــتازان واقعیــت مجــازی محســوب
میشود و در جیتکس در کانون توجه قرار
گرفت .مؤسسه پژوهشــی  IDCدر زمینه
فناوری واقعیت مجازی نیز یک گزارش
ارائه داد و نوشــت :انتظار مــیرود ارزش
بــازار تکنولوژیهــای واقعیت مجــازی و
واقعیــت افــزوده در خاورمیانــه و آفریقا
از  181.59میلیــون دالر امریــکا در ســال
 2017به رقم  6میلیارد دالر در سال 2020
برسد.
ëëروباتهادرقلب«جیتکس»
بخشــی از نمایشــگاه جیتکس هم به
روباتهــا اختصــاص داشــت .عــاوه بر
روباتهایــی مانند مارشــال ()Marshall
که به بازدیدکنندگان خوشامد میگفتند
و به آنها کمک میکردند تا در نمایشگاه
بــه غرفــه مــورد نظــر خــود دســت پیــدا
کننــد یــک روبــات موزیســین توجــه

مخاطبان را به خود جلب کرد .این روبات
که  eotronicoنام دارد یکی از جاذبههای
جیتکــس امســال محســوب میشــد.
 eotronicoبــا  19انگشــت خــود حرکاتی
ســریع روی پیانــو دارد و همزمــان آواز
میخواند که این موضوع برای مخاطبان
بســیار جذاب بــود .این روبات کــه زاییده
تخیل یک فعال عرصه فناوری ایتالیایی
بــا نــام «متئو ســوزی» اســت ،بــه هوش
مصنوعــی مجهز شــده و به همین دلیل
هم میتوانــد تغییــرات ناگهانی کلیدها
و تغییــر نتهــا را درک کنــد .ایــن روبات
همچنینمیتواندازطریقکامپیوترهایی
که پشــت چشــمانش قــرار دارد ،حضور
انســانها را درک کرده و با آنها شــروع به
صحبــت کند .پیش از این نیز روباتهای
نوازنــده طراحــی شــده بودنــد ولــی
 eotronicoیــک نمونــه منحصــر بهفرد
اســت چرا که کامال احســاس انســانها را
درک میکنــد و حتی میتوانــد آنها را اگر
یک بار دیده ،شناسایی کند.
خریدآنالینوفناورانه
در نمایشگاه امسال خرید آنالین نیز
مورد توجــه ویژه قرار گرفت که سیســتم
ردیــاب اینتــل یکــی از ایــن فناوریهــا
محسوب میشد .این گجت فناورانه یک
دســتیار هنگام خرید محســوب میشود
و بــه ایــن دلیــل طراحی شــده اســت که

از گــم شــدن کاربــران در فروشــگاههای
بــزرگ پیشــگیری شــود .ایــن گجــت
درواقــع یک سیســتم ردیاب ماهــوارهای
اســت کــه بــه کارت خریــد کاربــر متصل
میشــود و میتواند در داالنهای متعدد
فروشــگاههای بــزرگ بــه خریــدار کمک
کند تــا براحتی اجناس مورد نیــاز خود را
پیــدا کرده و پــس از پایان خرید ،به طرف
صنــدوق راهنمایــی میشــوند .درحالی
کــه سیســتمهای جیپــیاس معمولی،
کاربــر را بــه  3تــا  5متــری محــل مــورد
نظــر وی میرســاند با کمک ایــن ردیاب
ماهوارهای به  5سانتیمتری مقصد مورد
نظرتان میرسید و بدون هیچ سردرگمی
میتوانیدخریدتانراانجامدهید.درواقع
ایــن گجت به فروشــندگان ایــن امکان را
میدهد تا خریــداران را راهنمایی کنند و
با توجه به رفتار خرید آنها و انتخابهای
پیشینشان،خریدهاییرابهآنهاپیشنهاد
میدهد .خریداران همچنین میتوانند با
کمک اپلیکیشــن مربوط بــه این گجت و
بدون نیاز به پول نقد خرید خود را انجام
دهنــد .ماجرای خریــد فناورانه جیتکس
به اینجا ختم نشــد و پای روباتهایی که
در زمینــه خرید آنالین بــه کاربران کمک
میکننــد نیز به ایــن موضوع باز شــد .در
جیتکسامسالنخستینخواربارفروشی
خــودران بــا نــام  Robomartرونمایــی
شــد .با کمک این روبات که شبیه به یک
خــودرو خــودران اســت ،کاربــر میتوانــد
تازهتریــن ســبزیجات را در منزل تحویل
بگیرد؛ درواقع شما با یک روبات خودران
مجهز به یخچال مواجه هستید که کامالً
امنیــت دارد و اجناس ســفارش شــده را
بــه دســتتان میرســاند .در ایــن روبات
از تکنولــوژی هوش مصنوعی و سیســتم
بینایی کامپیوتری استفاده شده تا متوجه
شــود چه محصوالتی را باید ارسال کند و
میــزان موجودی قفســههای خــود را نیز
پیگیــری کنــد .گفتنــي اســت در ايــن دور
از نمايشــگاه ،جــدا از بخــش خصوصي،
8شــرکت دانــش بنيــان و  23اســتارتاپ
نيز با حمايــت معاونت علمي و فناوري
رياســت جمهــوري و همچنيــن اتــاق
بازرگانيحضورداشتند.

لپ تاپ خاص نوشتن ساخته شد

یوتیــوب یکــی از شــبکههای اجتماعــی محبــوب و
پرطرفــدار در جهان اســت و تعداد زیــادی کاربر از آن
اســتفاده میکنند .اما مشکل اینجاســت که ویدئوها یا
موزیکها را نمیتوان به آســانی ذخیره کرد تا بعداً به
تماشــا نشســت یا به آنها گوش داد .اما یک اپلیکیشن
این مشــکل را حل کرده و شــما میتوانیــد با کمک آن
پــس از دانلــود فیلــم ،بعــداً آن را بهصــورت آفالیــن
مشاهدهکنید.
در گام نخســت بایــد بــه ســایت رســمی اپلیکیشــن
 4K Video Downloaderوارد شــده و بــا کلیــک بــر
دکمه  ،4K Video Downloader Getاین اپلیکیشــن را
دانلــود کنید و بعــد آن را روی رایانه خود اجرا کنید .این

دانلــود فیلــم ،هر زمــان کــه بخواهید میتوانیــد بدون
اتصــال به اینترنت ،آن را مشــاهده کنید .عــاوه بر این
اپلیکیشن ،نرم افزارهای دیگری همچون VLC media
 playerنیز برای دانلود ویدئوهای یوتیوب در دســترس
کاربــران قرار دارد اما در این نرم افزار حق انتخاب برای
تعیین کیفیت فیلم یا فرمت آن را ندارید.

زنگ هوشمند با سنسور گرمایشی به بازار آمد

قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

بتازگی نخستین زنگی طراحی و ساخته شده است که تکنولوژی و دوربین در بدنه زنگ در بیرون از خانه نصب میشود.
این زنگ هوشمند  SimpleSafeنام دارد .این زنگ دارای دوربینی با زاویه دید  162درجه است بنابراین فیلم و تصاویری را
که از محیط اطراف خانه و افرادی که به جلوی در مراجعه میکنند ،ضبط میکند با رزلوشن بسیار باال ( )1080 HDاست.
از ســوی دیگــر برخالف دیگر زنگها امکان ارتباطات صوتــی دو طرفه (بیرون و داخل
خانه) به وسیله میکروفونی که در زنگ جاسازی شده است ،وجود دارد و صدا با حذف
نویز بســیار رســا پخش میشــود .این زنگ دارای فناوری  HDRیا همان تصویربرداری
دامنه دینامیک باال است SimpleSafe .دارای اشعه مادون قرمز است و اجازه میدهد
تصاویر بخوبی در شب نیز ضبط شوند .دوربین این زنگ دارای لنزی است که حتی اگر
نور خورشید به آن بتابد باز میتواند تصاویر را بخوبی ضبط کند .یکی از ویژگیهای برتر
 SimpleSafeهوشمند نسبت به رقیبانش ،داشتن تکنولوژی تشخیص حرکت با سنسور
دوگانه گرمای بدن و طبقهبندی تصاویر اســت .به این صورت که این سنســور از طریق
انطبــاق گرمای بدن فرد و تصویــر او در را به روی فرد باز میکند .برای نصب این زنگ
نیازی به تغییرات سیم کشی خانه وجود ندارد تنها باید زنگ سنتی دارای برق  8تا 24
ولت باشــد .این زنگ همچنین دارای برنامهای اســت که روی تلفن همراه با سیســتم
عاملهای اندروید ســازگار اســت و ثبــت رویدادهــا را به صاحبخانه گــزارش میدهد.
 SimpleSafeکه دارای جنس مقاومی از یک نوع پالســتیک و دارای دکمه فلزی اســت،
به قیمت  169دالر به فروش میرسد.
گیزمگ

یک استارتاپ امریکایی اقدام به ساخت یک لپتاپ کوچک
ازنـوع مســافرتی کــرده اســت کــه تنها بــرای نوشــتن و تایــپ کردن
دیــگر طراحی شده است.
به گزارش ایســنا ،چهار سال پیش یک استارتاپ امریکایی بهنام «آستراهاوس»
( )Astrohausیک ماشــین تحریر الکترونیکی هوشمند موسوم به «»Freewrite
عرضه کرد .این شرکت اکنون محصول قبلی خود را کوچک کرده و با تغییر شکل
آن از ماشــین تحریر به لپتاپ ،یک لپتاپ مســافرتی کوچک و سبک طراحی
کرده است .کاربران با این لپتاپ قادر به انجام فعالیتهای دیگر مانند گشت
وگذار در اینترنت ،استفاده از برنامههای مختلف یا انجام بازی نیستند و تنها کاری
که میتوانند با آن انجام دهند ،نوشتن است.
دســتورات نحوی و اصالحات دســتور زبانی در این دســتگاه پشــتیبانی میشود،
بنابرایــن قالببنــدی برای چیزهایی مانند عنوانها ،نقاط ،ویرگول و نشــانهها و
غیره میتواند اســتفاده شــود .با این حال ،کارهایی مانند رونوشت و چسباندن و
چک کردن هجی و امالی کلمات پشتیبانی نمیشود.
متن روی یک صفحه نمایش  ۶اینچی ظاهر میشود و به طور خودکار روی یک
حافظــه فلش داخلی ذخیره میشــود که میتواند بیــش از یک میلیون صفحه
متــن را ذخیــره کند .بعدها ،این اطالعات را میتــوان از طریق یک کابل  USBبه
هر دستگاه دلخواه منتقل کرد و سپس با استفاده از یک برنامه پردازش متن آن
را تغییر داد .عالوه بر این ،اگر کاربران به هنگام نوشتن به شبکه  Wi-Fiدسترسی
داشته باشند ،میتوانند متن خود را بهصورت ایمن به وب سایت شرکت سازنده
یا سرویسهایی مانند  Dropbox، Evernoteیا  Google Driveمنتقل و در واقع
متون خود را در فضای ابری ذخیره کنند .کاربران همچنین میتوانند متون خود
را به آدرس ایمیل خودشــان ارســال کنند .عالوه بــر اینها ،یک صفحه نمایش
کوچک ثانویه برای اعالم زمانی که کاربر به تعداد کلمات معینی میرسد یا برای
اعالم زمان مشخصی که کاربر در حال نوشتن بوده است ،تعبیه شده است .هیچ
پد لمسی یا موسی وجود ندارد و برای جابهجایی در متن ،باید از کلیدهای جهت
در صفحه کلید اســتفاده شــود .این لپتاپ خاص هماکنون با قیمت  ۳۲۹دالر
قابل پیش خرید است و وقتی به تولید برسد قیمت آن  ۵۹۹دالر خواهد بود.

خبرنگار

4K Video Downloader

تاپ اپ

علیرضا احمدی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از تحویــل ماهواره
امیرکبیــر به این وزارتخانــه در آینده نزدیــک خبر داد و
اخـــبار
گفــت :بــا تحویل آن ،ایــن ماهواره در نوبــت پرتاب قرار
میگیرد تا از آن برای پایش بخشهایی چون بخش کشاورزی استفاده شود.
بــه گزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی دیروز در نشســت بازدید از
برج فناوری دانشگاه امیرکبیر عمر مداری این ماهواره را دو سال عنوان کرد
و گفت :برای آنکه به تصاویری با این دقت و وضوح دسترسی داشته باشیم،
در شــرایط فعلی نیاز به هزینههای زیادی است و ما امیدواریم با قرار دادن
این ماهواره در مدار از دستاوردهای آن استفاده کنیم.
آذری جهرمــی بــا بیان اینکــه ماهواره امیرکبیــر از جمله دســتاوردهای این
دانشــگاه اســت که بــا تالشهای صــورت گرفته آمــاده بهرهبرداری اســت،
افــزود :دانشــگاه امیرکبیــر در ایــن حوزه پیشــگام اســت و با راهانــدازی برج
فناوری تالش دارد تا علم را به تجارت برســاند و این امر نشــان میدهد که
این دانشگاه در مسیر درستی از پدیده تحوالت قرار دارد .وی گفت :عالوه بر
شــاخصهای اندازهگیری تولیدات علمی باید شــاخصهای دیگری داشته
باشــیم تا با آن مجموعههای دولت و دانشــگاهها مــورد ارزیابی قرار گیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در این راستا باید دانشگاهها
بــا امضــای تفاهمنامــهای در ایــن حــوزه حرکت کننــد ،ادامــه داد :عالوه بر
ســوپرکامپیوترها نیــاز اســت دانشــگاهها به ســمت حــوزه رمزشــکنی برای
پدیدههایی که نیاز به محاســبات ســریع دارند ،حرکت کنند که در این راستا
بــا اعــام فراخوانــی بتوانند فعاالن این عرصــه را جذب و اقدام به توســعه
ایــن فناوری در کشــور کننــد .وی در عین حال با انتقاد از رویکرد دانشــگاهها
برای در اختیار داشتن آزمایشگاههای مرتبط با حوزههای فناوری اطالعات،
گفــت :در حــال حاضر همه دانشــگاهها میخواهند اتاق تمیز و تســت خأل
داشــته باشــند که با توجه به شــرایط کنونی این امر هزینهبر است و از اینرو
الزم اســت تا دانشگاهها به ســمت شبکهای کردن آزمایشگاهها و استفاده از
توانمندیهای یکدیگر حرکت کنند.

ضریب نفوذ اینترنت در کشور به  ۸۹درصد رسید

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
(رگوالتوری) تا پایان خردادماه سال ،97تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به۷۲
میلیون و  ۹۴۱هزار و  ۸۷۷نفر رســیده اســت که از این تعداد ۱۲ ،میلیون و ۸۸۸
هزار و  ۵۰نفر مشترک اینترنت ثابت ( )ADSLو  ۶۰میلیون و  ۵۳هزار و  ۸۲۷نفر
کاربر اینترنت پرسرعت موبایل هســتند .بهگزارش «ایران» ،بررسی رگوالتوری
نشان میدهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن
به  ۸۸.۸۶درصد رســیده اســت .براین اســاس ضریب نفوذ اینترنت پهن باند
ثابــت  ۱۵.۷۰درصــد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل  ۷۳.۱۶درصد عنوان شــده
اســت .در ایــن زمینــه آمارها نشــان میدهد که نفــوذ اینترنت پهــن باند ثابت
( )ADSLدر کشــور بهصورت خطی رو به رشــد بوده اما نفوذ اینترنت موبایل با
شیب صعودی به سرعت در حال حرکت است .از لحاظ فناوریهای دسترسی
به اینترنت نیز ،اینترنت موبایل و فناوریهای  3Gو  4Gبا  ۸۲درصد دربرگیری
در رده نخســت قرار دارد .آمارها نشــان میدهد که پس از فناوری نســل ســوم و
چهارم موبایل ۱۲ ،درصد کاربران به اینترنت  ADSLدسترسی دارند و  ۳درصد
به اینترنت وای فای و  ۲درصد از طریق  TDLTEبه اینترنت وصل میشوند.

برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی

بالن اینترنتی در مرز مهران مستقر شد

بعد از اســتقرار نســل پیشــرفتهتری از بالنهای اینترنتی به نام بــام  2در مرز
مهــران برای ارائــه خدمات به زائران حســینی در ایام اربعین ،حســین فالح
جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از محل استقرار
آن بازدیــد کــرد .به گزارش «ایران» ،ســامانه بام  ۲از فنــاوری  G-LTE4برای
ارتبــاط بــا کاربران اســتفاده میکند تا ضمــن افزایش چشــمگیر در محدوده
پوشــش ،از حدود یک کیلومتر به  ۱۰کیلومتر ،تعداد کاربران و نرخ داده قابل
انتقال نیز چند برابر شــده اســت .این بالن در پژوهشــکده سامانههای حمل
و نقل فضایی پژوهشــگاه فضایی ایران طراحی و ســاخته شده است .در واقع
بالــن بام  ،٢در پی موفقیــت عملکرد بالن اینترنتی بام  ١در مراســم اربعین
ســال قبل در مــرز مهران و کمک رســانی به مردم آســیب دیــده زلزله غرب
کشــور ،با تغییراتی نســبت به قبلی به منظــور ارتقای خدمــات ،طراحی و به
بهرهبرداری رسیده است.

برای نخستین بار
روبات ها در دانشگاه تدریس می کنند

چگونه فیلم های یوتیوب را آفالین ببینیم؟
اپلیکیشــن رایگان به شما اجازه میدهد تا ویدئوها را با
کیفیتهای متفــاوت دانلود کنید که بهترین نمونه آن
 4Kاســت .به این ترتیب حتی اگر صفحه نمایش شما
 4kنباشــد هم مشکلی پیش نخواهد آمد .با کمک این
اپ میتوانیــد زیرنویــس فیلمها را نیز دانلــود کنید در
گام بعــدی آدرس  URLمربــوط بــه ویدئــوی یوتیــوب
را کپــی کنید .اپ را باز کنید و با کلیــک روی دکمهPaste
 Linkواقع در گوشه چپ منو بار ،این  URLرا بچسبانید.
این اپ ویدئو را کنترل میکند و پس از پایان کار از شــما
میپرســد کــه میخواهیــد دانلود با چه کیفیتــی انجام
شود .شما همچنین میتوانید محل دانلود شدن ویدئو
را مشــخص کنید تا اپلیکیشــن ،یک فولدر جدید برای
ویدئوهای دانلود شــده باز کند .این اپ همچنین نشان
میدهد که چند دقیقــه از دانلود فیلم باقی مانده و در
هر زمان که بخواهید میتوانید آن را کنسل کنید .پس از

ماهواره امیرکبیر آماده تحویل
به وزارت ارتباطات است

یک اســتاد امریکایی روباتی مجهز بــه هوش مصنوعی
ساخته که میتواند در دانشگاه تدریس کند.
آن سوی خبر بــه گزارش مهــر ،روباتها باالخره در دانشــگاه تدریس
میکننــد 48.Bina .نخســتین روباتــی اســت که یک واحــد دانشــگاهی را در
آکادمــی نظامی وســت پوینت تدریس میکند .البته ایــن روبات همراه یک
انسان تدریس در کالس درس را انجام میدهد.
این روبات مجهز به هوش مصنوعی موضوعات مختلفی از فلسفه را تدریس
میکند که شامل اخالق ،نظریه جنگ و استفاده از هوش مصنوعی میشوند.
ویلیــام بــری مدتها اســت از ایــن روبات بــرای تدریس اســتفاده میکند .او
تصمیــم گرفت یک مــدل آزاد آموزشــی را آزمایش کنــد .در کالس تدریس
روبات حدود  ١٠٠دانشجو حضور داشتند .قبل از شروع کالس مواد آموزشی و
برنامه درسی بری در روبات دانلود شد.
جالــب آنکــه روبات به اینترنت متصــل نبود و برای تدریس فقــط از فایلها
اســتفاده کــرد .روبات مذکور توانســت بــا یــادآوری اطالعات دانلود شــده در
کالس ســخنرانی کند و ســریع به سؤاالت دانشجویان پاسخ صحیح دهد اما
با وجود استقبال دانشجویان ،تصمیم گرفته شد روبات نقش استاد در کالس
درس را نداشــته باشــد ،زیرا روبات نمیتوانست ســرعت تدریس را با کالس
مطابقــت دهــد .به همین دلیــل بری معتقد بــود احتماالً اســتفاده از آن در
کشورهایی مبناست که نرخ سوادآموزی پایینتری دارند.

امکان تغییر اطالعات کاربران اپل میسر شد

اپل پورتالی راهاندازی کرده که به کاربرانش اجازه میدهد اطالعاتی را که از
آنها جمعآوری میشود پس از دانلود بررسی ،اصالح یا حذف کنند.
به گزارش مهر ،اخیراً اپل یک پورتال حریم شخصی برای کاربران امریکایی
خود ارائه کرد که به آنان اجازه میدهد کپی از اطالعاتی را که شامل مواردی
ت آی کلود ،اطالعات تقویم ،اسناد ،خرید از اپ استور،
مانند تصاویر ،اطالعا 
تاریخچه تعمیر دستگاه و اطالعات دیگر است ،درخواست کرده ،اشتباهات
را تصحیح و حتی حساب کاربری اپل خود را حذف کنند.
این درحالی اســت که یک پورتال حریم خصوصی برای کاربران اروپایی در
ماه مه راهاندازی شــد .این بخشــی از اقدامهای اپل درجهت عمل به قانون
حفاظــت از اطالعات اتحادیه اروپا( )GDPRاســت .این قانون شــرکتها را
ملــزم میکنــد تا ابزارهایــی برای حفاظــت از کاربران و اطالعاتشــان فراهم
کنند.
بــه هرحــال عالوه بــر کاربــران امریکایــی ،کاربــران کانادایــی ،اســترالیایی و
نیوزیلنــدی نیــز میتواننــد از این پورتال اســتفاده کننــد .کاربــران میتوانند
اطالعات جمعآوری شده را مشاهده و بررسی کنند.

