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فناورى هاى نوین

دستیار هوشمند صوتى   
ایـن بلندگوى هوشـمند براى کـودکان با صداى رسـا کتاب 
مـى خوانـد و بـه آنهـا کمـک مـى کنـد تـا مهـارت هـاى 
اجتماعـى و گفتـارى خود را تقویـت کنند. به گفته شـیائومى 
در پایـگاه داده ایـن عروسـک بیـش از 10هزار کتـاب وجود 
دارد. ایـن عروسـک پنجـاه سـانتى متـرى تمامـا از مـواد 

خوراکى پوشـیده شـده اسـت.

جهان شبکه اى

ارسال 63 میلیارد پیام با واتس اپ   
واتـس اپ در شـب سـال نـو میـالدى 63 میلیـارد پیـام را 

میـان کاربـران خـود منتقـل کـرده اسـت.
جالـب اسـت بدانیـد در میـان 63 میلیـارد پیـام، 7.9 میلیارد 
تصویـر و 2.4 میلیـارد ویدئـو نیـز وجـود داشـته اسـت.گفته 
شـده: فیس بوك به همـراه اپلیکیشـن پیام رسـان واتس اپ، 
روى هـم قـادر بـه ارسـال 60 میلیون پیـام در روز هسـتند. 

اپـکده

اتصال به مرکز ملى تبادل اطالعات   
رضـا باقـرى اصل معـاون سـازمان فنـاورى اطالعات از 
اتصـال 100 خدمت دسـتگاه هاى اجرایى بـه درگاه ملى 
خدمـات دولـت هوشـمند مرکـز ملـى تبـادل اطالعـات 

داد. خبر 
آنالیـن  دریافـت  امـکان  اتصـال  ایـن  بـا  گفـت:  وى 

شـد.  فراهـم  دولتـى  سـرویس هاى 
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                پهپادهایى که حیات انسان و کره زمین را نجات خواهند داد 

زمانــى کــه عمــوم مــردم بــراى اولیــن بــار بــا پهپادهــا آشــنا شــدند، ایــن طــور تصــور مى شــد کــه ایــن ربات هــاى پرنــده مختــص فعالیت هــاى نظامــى و 
جاسوســى هســتند بــه ایــن ترتیــب دیدگاهــى نســبت منفــى نســبت بــه پهپادهــا وجــود داشــت.

بــا گذشــت چندیــن ســال و پیشــرفت تکنولــوژى، برخــى از شــرکت ها و اشــخاص خــالق موفــق شــدند پهپادهایــى را بــراى کمــک بــه انســان ها، حیوانــات 
و محیــط زیســت طراحــى و تولیــد کننــد!

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

هـم      دارد؛  رواج  شـبهات  بـازار 

هـم  و  میکنـد  کمـک  مجـازی  فضـای 

انگیـزه سیاسـی بـرای ترویـج آن وجـود 

دارد.



فناورى هاى نوین
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بالش هوشمند

این بالـش به انـدازه اى هوشـمند اسـت کـه وقتى 
روى آن دراز کشـیده اید بـراى شـما موسـیقى پخـش کند، 
خـواب شـما را ثبـت و آنالیـز کنـد، به صـورت هوشـمندانه 
شـما را از خـواب بیدار کنـد و همینطـور به جلوگیـرى از ُخر 
و پـف شـما نیـز کمـک مى کنـد. میکروفونـى کـه داخـل 
بالـش قـرار گرفتـه صـداى خـر و پـف را مى شـنود و اگـر 
تشـخیص دهد که شـما خـر و پف مى کنیـد، به آرامى شـما 
را تـکان مى دهـد تا بـدون بیـدار شـدن از خـواب، موقعیت 
گوشـى  بـا  همچنیـن  بالـش  ایـن  دهیـد.  تغییـر  را  خـود 
هوشـمند و یـک برنامـه مرتبـط بـه خـود جفت مى شـود و 
زمانیکـه از خواب بیـدار مى شـوید مى توانید آمـار و جزییات 

خواب خود را از طریق این برنامه بررسى کنید.

شلوار مسیریاب 

شـرکت Spinali Design شـلوارهاى جین خاصى را 
عرضـه کـرده که بـراى نشـان دادن مسـیر بـه کاربـران از 
روش لرزانـدن جیـب هـاى شـلوار اسـتفاده مـى کننـد. در 
صورتـى کـه کاربر بـراى رسـیدن به مقصـد باید به سـمت 
راسـت بپیچد جیب راسـت شـروع به لرزیدن خواهـد کرد و 
در مـورد مسـیرهاى سـمت چـپ نیـز جیـب سـمت چـپ 
خواهـد لرزید. به همیـن منظـور تراشـه اى در دور کمر این 
شـلوارها قـرار گرفتـه کـه بـه یـک برنامـه موبایلـى متصل 
مى شـود و بـراى مسـیریابى تنهـا کافیسـت مقصد خـود را 
در ایـن برنامه وارد کنید و سـپس مسـیر حرکت را با شـلوار 

خود دریافت کنید.

جاسوس افزار جدید موسوم به اگزاسپاى   
مرکـز تحقیقـات اسـکاى کیـور از نرم افـزار جاسوسـى خبـر داد کـه مـى تواند به 
راحتـى در تلفـن همراه بـه همه پیـام هـا و تصاویـر، کل تمـاس هـا و در مجموع 
به همـه اطالعاتى کـه در تلفن همـراه وجـود دارد یا از طریـق آن انتقـال مى یابد 

دسترسـى داشـته باشد.
ایـن نـرم افـزار که یک نـرم افـزار جاسوسـى بـراى تلفـن همراه اسـت بـه تازگى 
کشـف شـده اسـت و به گفتـه مرکز تحقیقـات اسـکاى کیـور Skycure ایـن کیت 
تجارى اندروید با دسترسـى به پیام  هاى ام ام اس، اس ام اس، مسـنجر فیسـبوك، 
گـوگل، جیمیـل، ایمیل  هـاى بومـى، وایبـر، واتـس آپ و ... و هم چنیـن تصاویر، 
لیسـت هاى تماس، تقویـم، تاریخچه مرورگر، سـابقه تمـاس  هاى مربـوط و ... به 

مدیـران شـرکتهاى بـزرگ حمله 
 Exaspy اگزاسـپى  کنـد.  مـى 
همچنیـن مـى  تواند تمـاس  هاى 
تلفنـى و صـدا را در پـس زمینـه 
تصویربـردارى و تصاویـر مخفـى 
از دسـتگاه ضبط کند و بـر انتقال 
فایـل هاى محلـى، ماننـد عکس  
گرفتـه  شـده  فیلـم  هـاى  و  هـا 

نظـارت داشـته باشـد. ایـن جاسـوس بـراى یک شـرکت، مـى توانـد آسـیب  هاى 
گسـترده و عمیقـى در پى داشـته باشـد.

دستیار هوشمند صوتى   
ایـن بلندگوى هوشـمند براى کـودکان با صداى رسـا کتاب 
مـى خوانـد و بـه آنهـا کمـک مـى کنـد تـا مهـارت هـاى 
اجتماعـى و گفتـارى خود را تقویـت کنند. به گفته شـیائومى 
در پایـگاه داده ایـن عروسـک بیـش از 10هزار کتـاب وجود 
دارد. کاربـران بـا اسـتفاده از ایـن عروسـک مـى تواننـد از 
اپلیکیشـن وى چـت (WeChat) پیـام ارسـال کننـد و یـا به 

دسـتیار صوتـى شـیائومى دسترسـى پیـدا کنند. 
زمانـى کـه کاربـران بـا کـرى صحبت مـى کنند گوشـهاى 
ایـن عروسـک روشـن مـى شـود. ایـن عروسـک پنجـاه 
سـانتى متـرى تمامـا از مـواد خوراکـى پوشـیده شـده و در 

برابـر ضربـات کـودکان مقاومـت باالیـى دارد.

فناورى هاى نوین

پرونده امنیـت

گول اینترنت رایگان فیس بوك را نخورید!   
فیـس بوك بـراى دسترسـى راحـت کاربران بـه اینترنـت از ابـزارى جدید اسـتفاده کرده اسـت. 
ایـن ابـزار در گوشـى هایـى که بـا سیسـتم عامـل ios کار مى کننـد قابل اسـتفاده اسـت. براى 
اسـتفاده از ایـن ابـزار، وقتـى برنامـه فیـس بـوك را در آیفـون یـا آى پـد خود بـاز مـى کنید بر 
دکمـه سـمت راسـت پائیـن صفحـه کلیـک کنید که به شـکل سـه خـط افقى اسـت. فهرسـت 
اکسـپلورر در این قسـمت قابل مشـاهده اسـت و یکى از قسـمت هـاى آن «find wifi» اسـت 
کـه بایـد آن را انتخـاب کنید. بـا انتخاب این قسـمت، نقشـه اى بر صفحه گوشـى شـما نمایش 
داده مـى شـود مکانـى کـه شـما در آنجـا قـرار داریـد بـه رنگ آبـى و مـکان هایـى کـه در آن 
اینترنـت مجانـى وجـود دارد بـه رنـگ قرمـز قابـل مشـاهده اسـت. گفتنى اسـت؛ فیـس بوك، 
بـا ایـن برنامـه از مـکان دقیق شـما اطـالع مـى یابـد و از آن بـراى اهداف جاسوسـى اسـتفاده      
مـى کنـد. امـا بایـد بدانیـد تنهـا در صـورت اطـالع دقیـق فیس بـوك از مـکان شـما، قـادر به 
اسـتفاده از اینترنـت خواهید بـود و اسـتفاده از این امـکان براى بسـیارى از کاربران که مشـاغل 

حساسـى در جامعـه برعهـده دارنـد 
لـو  بـه  منجـر  و  نیسـت  صحیـح 
فـرد     شـخصى  اطالعـات  رفتـن 

شـود. مى 
بدانیـد تنهـا در صـورت  بایـد  امـا 
اطـالع دقیق فیـس بـوك از مکان 
شـما، قـادر بـه اسـتفاده از اینترنت 
ایـن  از  اسـتفاده  و  بـود  خواهیـد 

امکان بـراى بسـیارى از کاربران که مشـاغل حساسـى در جامعـه برعهده دارند صحیح نیسـت.



دانشـکده
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از آن جا که اخیراً خبرهاى زیادى در مورد هک اکانت هاى یاهو درز اطالعات کاربران منتشر شده شاید بخواهید تا اکانت قدیمى یاهوى خود را پاك  کنید. همچنین اگر هنوز اطالعات مهمى در 
اکانت خود دارید مى  توانید بیشتر آن ها را قبل از پاك کردن، دانلود کنید.

قدم اول: دانلود ایمیل  هاى یاهو و اطالعات دیگر اکانت: با پاك کردن اکانت یاهو، شرکت یاهو همه ى اطالعات 
وابسته به آن شامل ایمیل  ها، مخاطبین و رویدادهاى تقویم را پاك خواهد  کرد. اگر هرگونه اطالعات مهمى دارید 

که در اکانت یاهوى خود نگه داشته  اید، ابتدا از آنها بکاپ یا نسخه پشتیبانى بگیرید. براى هر سرویس (ایمیل، 
مخاطبین و تقویم) راه  حل متفاوتى براى خارج کردن اطالعات آن وجود دارد، که اگر مى  خواهید هرکدام را 

نگه  دارید، مى  توانید ابتدا وارد آدرس زیر شوید:
https://help.yahoo.com/kb/download-save-info-lose-good-sln15129.

 IMAP براى دانلود تمام ایمیل  هایتان استفاده مى  کنید. اگر اکانت خود را با POP3 مطمئن شوید از پروتکل
تنظیم کرده باشید، براى شما لزومًا همه  چیز دانلود نخواهد شد. مطمئن شوید که آدرس ایمیل خود را نیاز ندارید 
از آن جا که شما درحال بستن یک اکانت ایمیل و از دست  دادن دسترسى به یک آدرس ایمیل که بخشى از این 

فرایند است هستید، باید کامًال مطمئن شوید که قبل از ادامه  دادن، به این آدرس ایمیل نیاز ندارید. سرویس هاى 
آنالین بسیارى، از بانک، کارت بانکى و سرمایه  گذارى گرفته تا سرویس هاى رسانه  هاى اجتماعى مانند فیس بوك و فروشگاه هاى آنالین مثل آمازون، به آدرس ایمیل شما متکى  اند. قبل از ادامه دادن 

مطمئن شوید که آدرس ایمیل جدیدتان با تمام اکانت  هاى مهم آنالین شما پیوند شده   است. اگر آدرس ایمیل قدیمى خود را حذف  کردید در حالى که سرویس  هاى مهم شما هنوز با آن پیوند شده  اند، 
احتماًال اعالنات مهم ایمیل را از دست  خواهید  داد و نمى  توانید آدرس این ایمیل را مجدداً براى بازیابى پسورد خود استفاده کنید. وارد اکانت هاى مهم انالین خود شوید و اطمینان حاصل کنید که 

آدرس ایمیل جدید شما در آن ها قرارداده شده  است و نه آدرس ایمیلى که قصد حذف آن را دارید. اگر نیاز به ساخت اکانت جدیدى که تا به حال نساخته اید دارید، جیمیل گوگل و آوت لوك مایکروسافت 
از بهترین سرویس هاى قابل اعتماد هستند.

چگونگى پاك  کردن اکانت یاهو: اکانت خود را مى  توانید به راحتى از طریق سایت یاهو پاك  کنید. یاهو این هشدار را خواهد داد که اکانت شما در صورت تغییر نظرتان، قابل بازیابى نخواهد  بود اما در 
https://edit.yahoo.com/config/delete_user :آینده امکان ساخت ایمیل جدیدى را خواهید داشت. براى پاك  کردن اکانت خود، به لینک زیر وارد شوید

در صورتى که قبًال وارد نشده  اید اطالعات اکانت خود را وارد کنید. به شما این هشدار داده مى  شود که: شما دسترسى به اطالعات وابسته به اکانت یاهو خود شامل هر سرویس خریدارى شده  وابسته 
به آن را از دست خواهید  داد. اکانت شما تا نهایتًا 90 روز آینده کامًال حذف خواهد شد حال اگر کماکان به حذف اکانت خود اطمینان دارید پسورد را وارد کرده و حروف تصویر نمایش داده شده را نیز به 

دقت وارد کنید و سپس دکمه Terminate This Account را کلیک کنید.

جهان شبـکه اى

اتصال سرویس هاى دولتى به مرکز ملى تبادل اطالعات   
از اتصـال 100 خدمـت دسـتگاه هاى اجرایـى بـه  معـاون سـازمان فنـاورى اطالعـات 
درگاه ملـى خدمـات دولـت هوشـمند مرکـز ملـى تبـادل اطالعـات خبـر داد و گفـت: بـا 
ایـن اتصـال امـکان دریافـت آنالیـن سـرویس هاى دولتـى فراهم شـد. رضا باقـرى اصل 
بـا اشـاره بـه ارزیابـى دسـتگاه هاى اجرایـى از حیـث الکترونیکـى شـدن درجهـت تحقق 
اهـداف پـروژه دولـت الکترونیکـى در کشـور، اظهـار داشـت: 71 دسـتگاه اجرایـى کـه 
داراى شناسـنامه ارائـه خدمـات از سـازمان امـور اسـتخدامى بودنـد، در این ارزیابـى مورد 
بررسـى قرار گرفتنـد و نتایج ایـن ارزیابـى را به وزیـر ارتباطات و فنـاورى اطالعـات ارائه 
کرده ایـم. وى گفـت: در بحث الکترونیکى شـدن خدمـات دسـتگاه هاى اجرایى، ارائه سـرویس 
دسـتگاهها در سـطح وب، میـزان تعاملى بـودن خدمات، میـزان تراکنشـى بودن خدمـات و ارائه 

یکپارچه سـرویس و در نهایت مشـارکتى 
بـودن آن بـه ایـن معنـى مـردم در ارائه 
بـه  باشـند،  داشـته  مداخلـه  سـرویس 
مـورد  ارزیابـى  ایـن  معیارهـاى  عنـوان 

بررسـى قـرار گرفته اسـت. 
یکپارچـه  راسـتاى  در  داد:  ادامـه  وى 
دولتـى،  دسـتگاه هاى  خدمـات  سـازى 
دسـتگاهى  بیـن  اسـتعالمات  بـه  نیـاز 

وجـود دارد لذا دسـتگاهها باید سـرویس هاى خـود را بـه درگاه ملى خدمـات دولت هوشـمند در 
کننـد. متصـل   (GSB) اطالعـات  تبـادل  ملـى  مرکـز 

5G اتحاد متخصصان حوزه هاى مختلف براى توسعه   
سـازمان مهندسـان بـرق و الکترونیـک که به IEEE معروف اسـت بـه دنبال پیاده سـازى 
اتحـاد اسـت و 5G Initiative IEEE را تشـکیل داده تـا بـه دنبـال اعضـاى داوطلـب در 

رشـته هاى آکادمیـک و دنیـاى حرفـه اى بـه خصوص صنعـت تلگام باشـد. 
ایـن اقـدام مـى تواند سـنگ بنـاى توسـعه 5G و عرضـه جهانـى آن باشـد. هـدف اصلى 
IEEE کنـار هـم جمـع کـردن متخصصـان در حـوزه اى مختلـف و رویارویـى بـا برخى از 

موانـع رگوالتـورى، فنـى، اقتصـادى و مصرفـى بـراى عرضـه اینترنـت 5G و همچنیـن 
دسـتیابى به تمامى مزایـاى 5G در سـناریوهاى مصرفـى مختلف و دسـتگاه هاى مختلفى 

اسـت که کاربـران بـراى دسترسـى بـه اینترنـت از آنهـا اسـتفاه مى کنند.
ایـن تیـم از اینترنتـى حـرف مى زنـد کـه سـرعت آن از سـرعت نـور نیـز بیشـتر خواهـد 

بـود و Tactile Internet نام خواهد 
داشت.

توسـعه  طریـق  از  سـرعت  ایـن   
مـورد  فناورى هـاى  و  اسـتاندارد ها 
اسـت. دسـتیابى  قابـل   5G نیـاز 

در صـورت تاییـد رسـمى ایـن خبر، 
موفقیـت  یـک  را  آن  مى تـوان 
خیره کننـده دیگـر بـراى آمـازون به 

آورد.  شـمار 

چگونه اکانت یاهوى خود را پاك کنیم؟ 
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زاویـه دید

ــا پهپادهــا آشــنا شــدند، ایــن  ــار ب زمانــى کــه عمــوم مــردم بــراى اولیــن ب
ــده مختــص فعالیت هــاى نظامــى  طــور تصــور مى شــد کــه ایــن ربات هــاى پرن
و جاسوســى هســتند بــه ایــن ترتیــب دیدگاهــى نســبت منفــى نســبت بــه پهپادها 
ــى از  ــوژى، برخ ــرفت تکنول ــال و پیش ــن س ــت چندی ــا گذش ــت. ب ــود داش وج
ــه  ــک ب ــراى کم ــى را ب ــدند پهپادهای ــق ش ــالق موف ــخاص خ ــرکت ها و اش ش
ــد. در حــال حاضــر  ــد کنن ــط زیســت طراحــى و تولی ــات و محی انســان ها، حیوان
ــه  ــا، عرض ــراض در آفریق ــرض انق ــات در مع ــت از حیوان ــراى محافظ ــا ب پهپاده
ــعه و  ــال توس ــورهاى در ح ــژه کش ــه وی ــان ب ــف جه ــق مختل ــت در مناط اینترن
ــان ها  ــد. انس ــرار مى گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــازى از راه دور م ــاختمان س ــى س حت
ــا  ــد کــه ت ــاده ســازى کنن ــى را پی ــا کمــک پهپادهــا پروژه های موفــق شــده اند ب

ــد. پیــش از ایــن ممکــن نبودن
مقابلــه بــا خشکســالى بــا اســتفاده از پهپادهایــى کــه ابرهــا را بــارور مــى کننــد. 
قبــال بــارور کــردن ابــر کــه فرآینــدى شــامل پاشــیدن یدیــد نقــره روى ابرهــا بــه 
منظــور تحریــک آنهــا بــراى بــارش همــواره بــا اســتفاده از هواپیماهــاى کوچــک 
ــیار  ــا بس ــتفاده از پهپاده ــا اس ــن کار ب ــام ای ــون انج ــا اکن ــد ام ــام مى ش انج
ــوادا صــورت  ــه اى مشــابهى در ن ــر شــده اســت.اوایل ســال جــارى تجرب راحت ت
ــن  ــى تامی ــت محل ــط دول ــاز آن توس ــورد نی ــرمایه م ــى از س ــه بخش ــت ک گرف
ــاع  ــد در ارتف ــا بودن ــردن ابره ــارور ک ــوص ب ــه مخص ــى ک ــود. پهپادهای ــده ب ش
120 متــرى بــه پــرواز درآمدنــد تــا یدیــد نقــره را روى ابرهــا بریزنــد. بــه زودى 
ــارور کــردن ابرهــا در مناطقــى  ــراى ب شــاهد اقدامــات مشــابه و گســترده ترى ب
ماننــد نــوادا و کالیفرنیــا خواهیــم بــود، مناطقــى کــه طــى ســال هاى گذشــته 

ــده اســت.  ــاورزى ش ــن کش ــن رفت ــث از بی ــترده باع ــالى هاى گس خشکس
ــد.  ــت مى کنن ــات محافظ ــاز از حیوان ــر مج ــکار غی ــل ش ــه در مقاب ــى ک پهپادهای
ایــن پهپادهــا بــراى نظــارت بــر پــارك ملــى Hwange بــکار گرفتــه شــده اند و در 
ــن  ــترده تر از ای ــیار گس ــمان محــدوده بس ــد از آس ــا مى توانن ــا پارکبان ه ــه ب مقایس
پــارك را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. عــالوه بــر پوشــش نظارتــى بیشــتر، پهپادهــا 
ــو از مناظــر تحــت  ــه ضبــط ویدی ــرواز کــرده و ب ــز پ ــد در طــول شــب نی مى توانن
ــق  ــول شــب وارد مناط ــاز در ط ــر مج ــکارچیان غی ــیار از ش ــد، بس ــرل بپردازن کنت

ــد. ــات وحــش را ســمى کنن ــع آب حی ــا مناب ــد ت محافظــت شــده مى رون
رســاندن داروهــاى اضطــرارى بــا اســتفاده از پهپادهــاى اورژانس، عرضــه اینترنــت 
در مناطــق مختلــف جهــان، ســاخت و ســازهاى از راه دور بــا اســتفاده از پهپادهــا و 
فرودگاهــى مخصــوص پهپادهــا بــراى کمــک رســانى در مناطــق دور افتــاده آفریقــا 
از دیگــر حوزه هایــى هســتند کــه پهپادهــا بــراى کمــک بــه انســان و ســیاره زمیــن 

برگزیــده انــد.

عدم کارایى اپلیکیشن هاى وابسته به برنامه گوگل هنگ اوت   
 اپلیکیشـن هاى وابسـته به برنامه گـوگل هنـگ اوت (Google Hangouts) از 25 آوریل 
 Allo and) دیگـر کار نخواهند کرد. وقتى گوگل در سـال گذشـته از پـروژه  الـو و دو
Duo) پـرده برداشـت، تصمیـم بـه تبدیـل اپلیکیشـن گـوگل هنـگ اوت بـه یـک برنامه 

ارتباطـى چندپلتفرمـى را در سـر مى پرورانـد. گـوگل اکنون حاضـر درحال انجـام اقداماتى 
بـراى رسـیدن بـه این هـدف مى باشـد. بـا تصمیـم بـر حـذف برنامه گـوگل هنـگ اوت 
توسـط شـرکت گـوگل، تمامـى برنامه هایـى کـه بـه هر صـورت بـه ایـن برنامه وابسـته 

بونـد، نیز حـذف خواهند شـد.
 در رویداد گـوگل هورایزون(Google Horizon) در سـپتامبر 2016، گوگل اعالم داشـت 
کـه هنـگ اوت از پس صرفـا براى مالقات هـاى ادارى بـه کار گرفتـه خواهد شـد و رابط 
کاربـرى گـوگل پـالس (Google +) ایـن برنامـه حـذف خواهد شـد. این شـرکت اعالم 
کرد کـه به دلیل اسـتفاده از هنـگ اوت براى روابـط ادارى ایـن رابط کاربـرى دیگر مورد 

نیـاز نخواهد بـود و گوگل قصـد در رها کـردن آن دارد.
بـه  توجـه  بـا  امـر،  ایـن  البتـه 
گـوگل  جدیـد  جهت گیرى هـاى 
از  اپلیکیشـن، دور  ایـن  بـه  نسـبت 
انتظـار نبـود. بـه هر حـال ایـن خبر 
اپلیکیشـن هاى  بـراى  خوشـایندى 
اوت  هنـگ  گـوگل  بـه  وابسـته 
نخواهـد بـود. اپلیکیشـن هایى مانند 
 Ping) اوت  هنـگ  پونـگ  پینـگ 

Pong Hangouts)، Draw with our face و رول 20 (Roll20) در میـان ایـن اپلیکیشـن ها 
دارنـد. قـرار 

ارسال 63 میلیارد پیام با واتس اپ   
واتس اپ در شب سال نو میالدى 63 میلیارد پیام را میان کاربران خود منتقل کرده است.

رکوردشـکنى ارسـال پیـام واتـس اپ در شـب سـال نـو، تنهـا بـه ارسـال پیـام ختم نمى شـود و 
پیام هایـى کـه بین کاربـران ردوبدل شـده اسـت حـاوى عکـس و فیلم هـاى ویدئویى نیـز بوده 

 . ست ا
جالب اسـت بدانید در میـان 63 میلیـارد پیام، 7.9 میلیـارد تصویـر و 2.4 میلیارد ویدئـو نیز وجود 
داشـته اسـت. مارك زاکر بـرگ، چندى پیـش در کنفرانـس سـاالنه F8 اعالم کرد که مسـنجر 
فیس بـوك به همراه اپلیکیشـن پیام رسـان واتـس اپ، روى هـم قادر به ارسـال 60 میلیـون پیام 

در روز هستند. 
فیس بـوك حدود 2 سـال پیش اپلیکیشـن پیام رسـان واتـس اپ را بـه قیمت گـزاف 21 میلیون 
دالر خریـدارى کـرد. آمـار و ارقـام نشـان مى دهـد کـه خریـد واتـس اپ از جانـب فیس بـوك 

بى دلیـل نبـوده اسـت و واتـس اپ ارزش پرداخـت ایـن میـزان وجه را داشـته اسـت. 
جالـب اسـت بدانیـد در حال حاضـر واتس اپ بیشـتر از یـک میلیـارد نفر کاربـر فعال در سراسـر 

دارد. جهان 
آمـار ارسـال پیـام میلیـاردى 
واتـس اپ در شـب سـال نـو، 
خوبـى  بسـیار  ختـام  حسـن 
بـراى عملکرد این اپلیکیشـن 
در سـال گذشـته میـالدى به 
واتـس اپ  مى آیـد.  حسـاب 
امـکان  پیـش  چنـدى 
رمزگـذارى پیام هـاى ارسـال 

کـرد. میسـر  خـود  کاربـران  بـراى  را  ویدئویـى  تماس هـاى  ارسـال  همچنیـن  و  شـده 

پهپادهایى که حیات انسان و کره زمین را نجات خواهند داد 
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