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پنج صفحهشماره 33سال یکمسوم فوریه 2017جمعه 15 بهمن 1395 ویژه نامه  تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما

فناورى هاى نوین

پهپاد کاغذى یکبار مصرف   
بیمارى هـاى  کـه  مناطقـى  در  مى تـوان  پهپادهـا  ایـن  از 
خاصـى بـه طـور گسـترده شـیوع دارد نیـز اسـتفاده کـرد و 
همیـن طـور مشـکل عـدم دسترسـى بـه جـاده را در برخى 
نواحـى برطـرف کـرد. پهپادهـاى یـاد شـده بـراى انجـام 
سـفر برگشـت طراحـى نشـده و یکبـار مصـرف هسـتند.  
ایـن محصول مجهـز به یـک رایانـه کوچک و حسـگرهاى 

اسـت. شـده  برنامه ریـزى 

جهان شبکه اى

رونمایى از اپلیکیشن شهداى آتش نشان   
اپلیکیشـن محتوایى ”شـهداى آتش نشـان“ به مناسبت 
شـهادت جمعـى از آتش نشـانان شـهر تهـران در حادثه 
آتش سـوزى و ریزش سـاختمان پالسکو توسـط قرارگاه 
فضـاى مجـازى سـپاه حضرت محمـد رسـول اهللا (ص) 
تحـت  اپلیکیشـن  ایـن  رونمایـى شـد.  بـزرگ  تهـران 

سیسـتم عامـل اندرویـد طراحى شـده اسـت.

اپـکده

استفاده از IPv6 در ایران   
بـراى نخسـتین بـار در ایـران، ایرانسـل بـا همـکارى 
فنـاورى  سـازمان  و  زیرسـاخت  ارتباطـات  شـرکت 
اطالعـات، IPv6 را بـر بسـتر موبایـل بـه بهره بـردارى 
تجـارى رسـاند. ایـن پروتـکل جدیدتریـن نسـخه پروتکل 
اینترنـت اسـت کـه ارتباط هـاى اینترنتـى را شـکل مى دهد 
و پیش بینـى مى شـود در آینـده نزدیـک جایگزیـن نسـخه 

چهـار ایـن پروتـکل شـود.
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                                  بالکچین آینده  اینترنت اشیا را مى  سازد

ــى تشــکیل شــده اســت کــه اجــازه جمــع آورى  ــا از فناورى های ــده عمدت ــن پدی ــت اشــیا هســتیم، ای ــه توســعه اینترن ــوز در مراحــل اولی ــا وجــود اینکــه هن ب
داده هــا، نظــارت از راه دور و کنتــرل آن را مى دهنــد. بــزودى اینترنــت اشــیا بــه شــبکه اى از دســتگاه هاى مســتقل تبدیــل مى شــود کــه مى تواننــد بــا یکدیگــر 
و بــا محیــط خــود تعامــل برقــرار کننــد و بــدون دخالــت انســان تصمیم هــاى هوشــمندانه بگیرنــد. ایــن جایــى اســت کــه بالکچیــن مى توانــد بدرخشــد و در 

نهایــت ســازوکار شــکل گرفته، اقتصــادى اشــتراکى را بــر اســاس ارتباطــات ماشــین بــه ماشــین حمایــت کنــد.

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

نـرم  قـدرت  یـک  مجـازی  فضـای 

فوق العـاده اسـت در عرصه هـای مختلـف 

از جملـه فرهنگ، سیاسـت، اقتصاد، سـبک 

زندگـی، ای�ن، اعتقـادات دینی و اخالقیات.

پنجم جمادى االولى 1438



فناورى هاى نوین

شماره 33صفحه 2 جمعه 15 بهمن 1395

اسکلت رباتیک  

هیونداى اخیـراً دو نمونـه از این دسـتگاه را معرفى 
کرده اسـت؛ مـدل HRL به منظـور افزایش قابلیـت حرکتى 
و درنهایـت افزایـش کیفیـت زندگى افـراد مبتال بـه بیمارى 
پاراپلـژى (افـرادى کـه از کمـر بـه پاییـن داراى معلولیـت 
 WEX حرکتى هسـتند) طراحى شـده اسـت. مدل دیگـر که
نـام دارد، به منظـور کمـک به افـراد بـراى بلندکردن اجسـام 

سنگین ساخته شده است.
 هـردو دسـتگاه بـا باترى هـاى قابـل تعویـض لیتیوم-یونـى 
کار مى کننـد و بـا 40 دقیقـه شـارژ، مى تواننـد تـا 4 سـاعت 
بازدهى داشـته باشـند. اسـکلت رباتیک HRL براى افرادى 
با قـد 163 تا 180 سـانتى متر و وزن کمتـر از 114 کیلوگرم 
سـاخته شـده اسـت. این اسـکلت آلومینیومـى قابـل تنظیم 

است  .

پهپاد کاغذى یکبار مصرف 

سـاخت این پهپـاد بر عهـده یـک گـروه تحقیقاتى 
در Otherlab در سـان فرانسیسـکو بـوده و آنـان در عمـل 
هواپیمـاى بدون سرنشـینى را سـاخته اند کـه مى تواند براى 
محموله هـاى  دیگـر  یـا  پزشـکى  کمک هـاى  رسـاندن 
اضطـرارى بـه نواحـى سـانحه دیـده یـا غیرقابل دسترسـى 
پهپادهـا  ایـن  از  شـود.  گرفتـه  کار  بـه  انسـان ها  توسـط 
مى تـوان در مناطقـى کـه بیمارى هـاى خاصـى بـه طـور 
گسـترده شـیوع دارد نیز اسـتفاده کرد و همین طور مشـکل 
عـدم دسترسـى بـه جـاده را در برخـى نواحى برطـرف کرد. 
پهپادهـاى یـاد شـده بـراى انجـام سـفر برگشـت طراحـى 
نشـده و یکبـار مصـرف هسـتند. ایـن محصـول مجهـز به 
یـک رایانـه کوچـک و حسـگرهاى برنامه ریزى شـده براى 

کنترل مسیر و یافتن محل نشستن است.

اپلیکیشن هاى VPN مى توانند منجر به نشت داده شوند   
نـرم افزارهـاى VPN از کاربـران بـا رمزنگارى کـردن ترافیـک اینترنت و یـا تغییر 
مسـیر آن بـه داخـل کشـورهاى دیگـر محافظـت مـى کننـد امـا نتایـج تحقیقـى 
کـه اخیراً صـورت گرفته، نشـان مـى دهد کـه اسـتفاده از VPNهـا کاربـران را در 

معـرض خطر قـرار مـى دهد.
در نتایـج ایـن تحقیـق کـه روى تقریبـًا 300 نـرم افـزار VPN اندرویـدى انجـام 
گرفتـه، 84 درصـد آنهـا سـبب نشـت داده هـاى کاربـران مـى شـوند، 38 درصـد 
حـاوى بدافزارهـا یـا بدتبلیغـات هـا هسـتند و 18 درصـد نیـز اصـًال داده هـاى 
  VPN کاربـران را رمزنـگارى نمـى کننـد. بر اسـاس نتایـج تحقیق، سـه نرم افـزار
نیـز ترافیـک اینترنـت را رصد مـى کننـد که به طـور مثـال بـه اپراتورهـاى امکان 

خوانـدن ایمیـل هـاى کاربـران را 
مى دهنـد. توسـعه دهنـدگان این 
سـه اپلیکیشـن ادعا کـرده اند که 
بـراى افزایـش سـرعت اینترنـت 

اقـدام بـه تداخـل در داده ها 
مى کنند. 

روى  تنهـا  بحـث  مـورد  مطالعـه 
اپلیکیشـن هاى VPN رایـگان اندروید 
صورت گرفته اسـت امـا  نـرم افزارهاى 

غیـر رایـگان نیـز لزومـًا امنیـت کاربـر را تضمیـن نمـى کننـد.

مرکـز  و  کالیفرنیـا  تکنولـوژى  موسسـه  محققـان    
تحقیقاتـى ETH زوریـخ، موفـق بـه تولید پوسـت مصنوعى 
پیشـرفته اى شـدند که قـادر اسـت تغییـرات آب و هوایى را 
تشـخیص دهـد. به گفتـه محققان، مـى توان از این پوسـت 
در انـدام هـاى مصنوعـى بـدن انسـان نیـز اسـتفاده کـرد و 
بارى دیگـر، قدرت تشـخیص دماى محیـط را به ایـن افراد 
برگردانـد. همچنین مـى توان از ایـن پوسـت در بانداژها نیز 
اسـتفاده کرد تا هرگونـه افزایش و یـا کاهش دمـاى بدن را 
بسـیار  توانـد  مـى  کار  ایـن  برسـاند.  پزشـک  اطـالع  بـه 
مثمرثمـر واقع شـود چرا کـه ممکن اسـت افزایـش ناگهانى 
دمـاى بـدن، نشـان دهنـده بـروز عفونـت و یـا هر مشـکل 
دیگـر در قسـمتى از بـدن باشـد کـه خوشـبختانه بـا ایـن 

پوست مى توان سریعًا از این مسئله با خبر شد.

                      پوست مصنوعى پیشرفته

پرونده امنیـت

جلوگیرى از انتشار اخبار جعلى در وب و شبکه هاى اجتماعى   
کمیتـه اى در پارلمـان بریتانیـا اعـالم کـرد کـه پدیـدة در حـال رشـد «اخبـار جعلـى در وب»، 
تهدیـدى بـراى دموکراسـى و رشـد جوامـع بـه شـمار مـى رود. بـه نظـر مى رسـد ایـن موضوع، 
در درجـه نخسـت، شـرکت هاى مهـم فنـاورى و نیـز عرضـه کننـدگان سـرویس هاس شـبکه 
جتماعـى را مخاطب قـرار دهد. کمیتـه ورزش، رسـانه و فرهنگ مجلس عـوام، به تازگـى تأیید 
کـرد که تحقیقاتـى را در زمینـه پدیدة در حال رشـد اخبـار جعلى، بـراى به دسـت آوردن تعریف 
دقیقـى از ایـن نـوع اخبـار، افـرادى کـه از آن تأثیـر مى پذیرنـد و تهدیداتـى کـه بر دموکراسـى 
تحمیـل مى کنـد، انجام خواهـد داد. این کمیتـه اعالم کرد کـه مردم از منابع سـنتى اخبـار نظیر 
روزنامه هـا و تلویزیـون دور شـده اند و اکنـون اخبـار بـه روز را از شـبکه هاى اجتماعـى دنبـال 
مى کننـد. متأسـفانه در ایـن شـبکه ها، تأییـد منبـع خبـر و صحـت محتواى آن، مشـکل اسـت.

ایـن احتمـال وجـود دارد که از فیس بـوك، توییتـر و گوگل درخواسـت شـود که نقـش موثرتر و 
فعال تـرى را براى جلوگیـرى از انتشـار اخبار جعلـى ایفا کننـد. درخواسـت پارلمـان بریتانیا فقط 

بـراى فیس بـوك، گـوگل و توییتـر 
ابزارهـاى  شـامل  بلکـه  نیسـت، 
بازاریابـى نظیر انتشـار اخبـار جعلى 
از  حاصـل  درآمـد  افزایـش  بـراى 

تبلیغـات نیـز مى گـردد.
کمیتـه  رئیـس  کالینـز  دامیـان 
مذکـور اذعـان داشـت کـه پدیـدة 
در حـال رشـد اخبـار جعلى، سـطح 

اعتمـاد رسـانه هاى اجتماعـى را بـه کلـى از بیـن مى بـرد و بایـد بـراى آن تدابیـرى اندیشـید.
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5G یا نسل پنجم نامى است که در حال حاضر به نسل بعدى از اینترنت موبایل گفته مى شود که قرار ست بعد از 4G عرضه شود. سرعت اتصال این سرویس به اینترنت به طور غیر قابل باورى زیاد 
است و از فرکانس هاى باالترى نسبت به 4G استفاده مى کند. این نوع از اینترنت ، محدودیت هاى بسیار کمترى 
دارد که براى تکنولوژى هایى مانند «اینترنت اشیا» ایده آل است. به عالوه از آنجایى که سیگنال هاى این نوع از 

اینترنت نمى تواند زیاد انتشار پیدا کند، مى بایست تعداد نقاط دسترسى بیشتر (Access Points) و همینطور با 
فاصله نزدیک تر به هم قرار گیرند.

 5G عقیده دارد که هدف اینترنت (Andy Sutton )پروفسور اندى ساتن ،EE معمار اصلى اپراتور انگلیسى
این است که نامرئى باشد. این تکنولوژى باید مانند تکنولوژى «الکتریسیته»   همه جا حضور داشته باشد. این 
تکنولوژى ، به سازندگان وسایل الکتریکى کمک مى کند تا براى «اینترنت اشیا»، دسترسى دائمى و نامحدود 

عرضه کنند.
چرا ما به اینترنت 5G احتیاج داریم؟

 10Gbps4 به استثناى تفاوت در سرعت ( که قاعدتا باید بینG 5 نسبت بهG یکى از مهم ترین برترى هاى اینترنت
تا 100Gbps باشد) ، مسئله «تاخیر» است ( در علوم مهندسى تاخیر یا Latency به بازه زمانى بین محرك و پاسخ 
گفته مى شود). اینترنت 4G مجهز به تاخیر 40ms تا 60ms است که با وجود اینکه بسیار پایین است اما براى پاسخ 

لحظه اى کافى نیست. براى روشن شدن مسئله یک مثال مى زنیم: یک گیمر که مى خواهد به صورت بین المللى با حریفان دیگرى در نقاط مختلف جهان بازى کند، باید از اینترنتى با تاخیر پایین استفاده 
کند و وقتى یک دگمه را فشار مى دهد ، تغییرات ایجاد شده به صورت آنى و لحظه اى  ،از طریق سرور اعمال شود. اینترنت 5G  قادر است با تاخیر «فوق العاده پایین» اطالعات را ارسال کند( چیزى حدود 

تا 10 میلى ثانیه ) . براى مثال،این ویژگى به یک تماشاگر بازى فوتبال در استادیوم این امکان را مى دهد تا بازى را هم زمان از طریق چند دوربین با زوایاى مختلف و بدون حتى ثانیه اى تاخیر تماشا کند.
«ظرفیت» یا Capacity نیز یکى دیگر از فاکتورهاى بسیار مهم است. با هوشمند شدن بیشتر اشیا و ابزارهاى الکتریکى، تکنولوژى «اینترنت اشیا» نیز روز به روز از اهمیت بیشترى برخوردار مى شود. 

براى اتصال به اینترنت 5G ، به سخت افزارهاى مخصوص نیاز است. درست مانند حاال که براى اتصال به اینترنت4G ، باید گوشى هوشمندى داشته باشیم که این نوع اینترنت را پشتیبانى کند. هر 
وسیله اى اعم از تبلت، گوشى همراه و غیره مى بایست قطعات متناسب با این تکنولوژى را داشته باشد.

طبق اخبار و گزارش هاى مرتبط، اینترنت 5G تا سال 2020 عرضه خواهد شد و تا سال 23-2022 ( و شاید بیشتر) شاهد عرضه عمومى آن خواهیم بود. شهر Bournmouth در کشور انگلستان، براى 
عرضه آزمایشى این تکنولوژى انتخاب شده است. با استفاده از نقشه 3 بعدى این شهر( که در حال آماده سازى است) ، اپراتورهاى تلفن همراه قادر خواهند بود مناطقى که بهترین مکان براى تعبیه نقاط 

دسترسى ( Access Point ) این تکنولوژى ،از لحاظ پوشش دهى و سرعت خواهد بود را پیدا کنند. توسعه این سیستم همچنان در دستور کار بسیارى از اپراتورهاست.

جهان شبـکه اى

استفاده از IPv6  براى نخستین بار در ایران   
براى نخسـتین بار در ایران، ایرانسـل با همکارى شـرکت ارتباطات زیرسـاخت و سـازمان 

فنـاورى اطالعـات، IPv6 را بر بسـتر موبایل بـه بهره بردارى تجارى رسـاند.
پروتـکل اینترنـت نسـخه 6 کـه به اختصـار IPv6 نامیـده مى شـود، جدیدتریـن نسـخه پروتکل 
اینترنـت اسـت کـه ارتباط هـاى اینترنتـى را شـکل مى دهـد و پیش بینـى مى شـود در آینـده 

نزدیـک جایگزین نسـخه چهـار ایـن پروتـکل (IPv4) شـود.
بـا بهره بـردارى تجـارى از ایـن سـرویس، در فاز نخسـت این امـکان براى مشـترکان ایرانسـل 
در اسـتان هاى تهـران، البـرز، مرکزى و قم فراهم شـده اسـت تـا سـرویس اینترنت را در بسـتر 
IPv6 دریافـت کننـد. ایرانسـل، بزرگ تریـن اپراتـور دیتاى ایـران، پیـش از این براى نخسـتین 

بـار در ایران موفـق بـه آزمایـش IPv6 بر بسـتر موبایل شـده بود.
بر اسـاس این گزارش، امکان اسـتفاده تمامى مشـترکان سـرویس نسـل 2، 3، 4 و 4,5 اینترنت 
همـراه و اینترنت نسـل چهـار ثابت (TD-LTE) ایرانسـل از این بسـتر فراهم اسـت. با اسـتفاده 

دسـتگاه هایى  تعـداد   IPv6 از 
اینترنـت  بـه  مى تواننـد  کـه 
و  افزایـش  شـوند،  متصـل 
دنیـا  در   IP کمبـود  مشـکل 
کاهـش مى یابد. اسـتفاده از این 
پروتـکل در اینترنـت ایرانسـل 
مى تواند تعـداد دسـتگاه هایى را 
کـه بـه اینترنـت ایـن شـرکت 

وصـل مى شـوند، افزایـش دهـد و امـکان NAT کـردن را راحـت و بـدون نقـص مى کنـد.

سامانه انتقال مدارى رونمایى شد   
سـامانه انتقال مـدارى که براى انتقـال ماهواره هـا از مدارهـاى پایینى زمین بـه مدارهاى 
باالتـر مـورد اسـتفاده قـرار مـى گیـرد، بـراى اولیـن بـار در کشـور بـه همـت محققـان 
پژوهشـکده سـامانه هـاى حمـل و نقـل فضایـى پژوهشـگاه فضایـى ایـران، طراحـى و 

سـاخته شـده است.
یکـى از روش هاى ارسـال ماهـواره به مـدار زمین، بـه خصوص مدارهـاى با ارتفـاع باال، 

اسـتفاده از سـامانه هاى انتقال مدارى اسـت.
این سـامانه هـا امکان انجـام ماموریت هـاى مختلـف را در اختیـار قرار مى دهـد و اجزاى 
آن شـامل سیسـتم ناوبـرى و کنتـرل کامل و مسـتقل یک سیسـتم پیشـرانش کامـل ( با 
بازدهـى بـاال بـراى کاهـش وزن)، سیسـتم تـوان و سـخت افـزار و کامپیوتر پرواز اسـت. 
بـا توجه بـه رها شـدن سیسـتم انتقـال مـدارى و ماهـواره در مـدار پـارك توسـط حامل، 

مـدارى  انتقـال  سیسـتم 
دفـع  پایدارسـازى،  وظیفـه 
اغتشاشـات بعـد از رهاسـازى 
دقیـق  تزریـق  نهایـت  در  و 
ماهـواره در مدار را دارا اسـت.

پـروژه سـامان1، اولیـن تجربه 
جـدى کشـور در حـوزه انتقـال 
مـدارى و تغییـر شـیب مـدارى 

بـه شـمار مـى آید.

اینترنت 5G چیست؟



اپـکده
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زاویـه دید

بــه گفتــه موسســه تحقیــق و مشــاوره گارتنــر، تــا ســال 2020، بیــش از 20 
میلیــارد وســیله در سراســر جهــان بــه اینترنــت متصــل خواهنــد بــود و بــازارى بــا 
ــى  ــد ناگهان ــا رش ــد. ام ــود مى آورن ــه وج ــارد دالر ب ــزار میلی ــش از 3 ه ارزش  بی
ــن  ــال، تأمی ــایى، اتص ــل شناس ــى از قبی ــا چالش های ــا را ب ــه IoT، م و بى برنام
ــاخت ها و  ــر، زیرس ــن ام ــد. ای ــه مى کن ــتگاه ها مواج ــن دس ــت ای ــت و مدیری امنی
ــه  ــود را در رابط ــن موج ــرویس هاى آنالی ــت و س ــى اینترن ــاى زیربنای معمارى ه
بــا پشــتیبانى از اکوسیســتم عظیــم IoT آینــده زیــر ســؤال مى بــرد. شــاید بتــوان 
ــرد؛  ــل ک ــا) ح ــره اى از بلوك ه ــن (زنجی ــتفاده از بالکچی ــا اس ــکل را ب ــن مش ای
ــن  ــاورى بالکچی ــل Bitcoin و Ethereum از فن ــگارى  از قبی ــتم هاى رمزن سیس
 IoT اســتفاده مى کننــد کــه ارزش ایــن فنــاورى را در بســیارى از صنایــع از قبیــل
ــا  ــد ت ــادر مى کن ــیا را ق ــت اش ــتم هاى اینترن ــن، اکوسیس ــد. بالکچی ــت مى کن ثاب
پارادایــم شــبکه اى مبتنــى بــر بروکــر ســنتى را بشــکنند. ایــن دســتگاه ها بــراى 
ــر یــک ســرور ابــرى مرکــزى  شناســایى و احــراز هویــت دســتگاه هاى فــردى ب

تکیــه  دارند.
ــن  ــود. در ای ــن مى ش ــش ام ــبکه هاى م ــاد ش ــث ایج ــن باع ــاورى بالکچی فن
ــود  ــل ش ــاد متص ــل اعتم ــى قاب ــا روش ــد ب ــتگاه هاى IoT مى توانن ــورت، دس ص
ــا هــر  و از تهدیداتــى ماننــد اختــالل و جعــل هویــت دســتگاه مصــون بماننــد. ب
ــاز  ــدون نی ــود قانونــى کــه در بالکچیــن ثبــت مى شــود، دســتگاه به راحتــى و ب ن
بــه بروکرهــاى مرکــزى یــا کســب اجــازه، مى توانــد هویــت دســتگاه هاى دیگــر 
ــه پشــتیبانى  ــادر ب ــى، ق ــع اضاف ــه مناب ــاز ب ــدون نی ــد و شــبکه ب را شناســایى کن

ــر از  ــال حاض ــادى در ح ــرکت هاى زی ــود. ش ــد ب ــتگاه خواه ــا دس از میلیون ه

ــد. ــتفاده مى کنن ــبکه هاى IoT اس ــردن ش ــد ک ــراى قدرتمن ــن ب بالکچی
بــا وجــود اینکــه هنــوز در مراحــل اولیــه توســعه اینترنــت اشــیا هســتیم، ایــن پدیــده 
ــا،  ــع آورى داده ه ــازه جم ــه اج ــت ک ــده اس ــکیل ش ــى تش ــا از فناورى های عمدت
ــن مســیر پیــش  ــد. همان طــور کــه در ای ــرل آن را مى دهن نظــارت از راه دور و کنت
ــود  ــل مى ش ــتقل تبدی ــتگاه هاى مس ــبکه اى از دس ــه ش ــیا ب ــت اش ــم، اینترن مى روی
کــه مى تواننــد بــا یکدیگــر و بــا محیــط خــود تعامــل برقــرار کننــد و بــدون دخالــت 
انســان تصمیم هــاى هوشــمندانه بگیرنــد. ایــن جایــى اســت کــه بالکچیــن 
ــر  ــت ســازوکار شــکل گرفته، اقتصــادى اشــتراکى را ب ــد بدرخشــد و در نهای مى توان

ــه ماشــین (M2M) حمایــت خواهــد کــرد.  اســاس ارتباطــات ماشــین ب
ــع  ــه اســتفاده ى بیشــتر مــردم از مناب ــراى کمــک ب ــوان از بالکچیــن و IoT ب مى ت
ــاى  ــن، وعده ه ــه بالکچی ــود اینک ــا وج ــرد. ب ــتفاده ک ــر اس ــد پذی ــرژى تجدی ان

ــد. ــده IoT مى  ده ــورد آین ــیارى در م بس
 

رونمایى از اپلیکیشن شهداى آتش نشان   
اپلیکیشـن محتوایـى ”شـهداى آتش نشـان“ به مناسـبت شـهادت جمعى از آتش نشـانان 
شـهر تهـران در حادثـه آتـش سـوزى و ریـزش سـاختمان پالسـکو توسـط قـرارگاه 

فضـاى مجـازى سـپاه حضـرت محمـد رسـول اهللا (ص) تهـران بـزرگ رونمایى شـد.
ایـن اپلیکیشـن که تحت سیسـتم عامـل اندرویـد طراحى شـده داراى 4 بخش ”شـهداى 
آتـش نشـان“، ”درآینه روایـت“، ”نـکات ایمین“ و ”حادثه پالسـکو“ اسـت کـه در بخش 
اول آن بـه معرفـى شـهداى آتـش نشـان دفـاع مقـدس و همچنیـن سـاختمان پالسـکو 
پرداختـه مى شـود. در بخـش ”در آینه روایـت“ روایاتى در ارتبـاط با فـداکارى و ایثار و در 
بخـش ”نـکات ایمنـى“ در ارتباط بـا اقدامـات ایمنـى در حین وقـوع آتش سـوزى مطرح 

شـده است.
بخـش دیگـر ایـن اپلیکیشـن بـا عنـوان ”حادثه پالسـکو“ اسـت کـه در آن به شـرح ماجـرا به 
همـراه تصاویـر، پیـام رهبر معظـم انقـالب در ارتبـاط با آتش سـوزى پالسـکو، نمونـه کارهاى 

گرافیکـى، شـعر و نثـر و مداحـى و نماهنگ حادثه سـاختمان پالسـکو پرداخته شـده اسـت.

امکان پخش زنده ویدئویى به تلگرام اضافه شد   
اخیـراً امکانـى بـه تلگرام اضافه شـده اسـت کـه از طریـق آن مى توان بـا گوشـى موبایل پخش 
زنـده کـرد تـا اعضـاى کانال هـا و گروه هـاى تلگرامى در همـان لحظـه پخـش زنـده را ببینند. 

ایـن کار از طریـق یـک اپلیکیشـن ثالـث به نـام لحظه نگار مهیا شـده اسـت.
بـه عنـوان مثال شـما مدیـر یک کانـال تلگرامـى با موضـوع طبیعـت هسـتید و به یـک منطقه 
خـوش آب و هـوا رفته ایـد. اگـر مى خواهیـد اعضـاى کانال یا گروه شـما همـان لحظـه از دیدن 

آن مناظـر زیبـا بهره مند شـوند، این امکان مناسـب شماسـت.
عملکـرد پخـش زنـده بـه این صـورت اسـت کـه شـما بایـد اپلیکیشـن لحظه نـگار را بـر روى 
موبایـل خـود نصـب و اقـدام بـه پخـش زنـده نماییـد تـا مخاطبانتـان بتواننـد آنـرا در تلگـرام 

مشـاهده کننـد. مشـاهده پخـش زنـده نیـازى بـه نصـب اپلیکیشـن مجذایـى نـدارد.
از امکاناتـى کـه فراهـم شـده مى تـوان بـه پخـش زنـده ویدئویـى، پخش زنـده صوتـى، پخش 
مسـتقیم بـر روى سـایت و اطالع رسـانى از طریـق نوتیفیکیشـن اشـاره کـرد. همچنیـن امکان 

چـت و الیـک به صـورت زنـده بـر روى اپلیکیشـن فراهم شـده اسـت.

الزم بـه ذکـر اسـت اسـتفاده 
نـگار  لحظـه  اپلیکیشـن  از 
افـراد  و  اسـت  رایـگان 
بـا  و  راحتـى  بـه  مى تواننـد 
معمولـى،  اینترنـت  یـک 
بـه  را  زنـده  پخـش  امـکان 
گروه یـا کانـال تلگرامى خود 

کننـد. اضافـه 

    بالکچین آینده  اینترنت اشیا را مى  سازد
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   وزیر ارتباطات: دولت از فعالیت تاکسى هاى اینترنتى در سطح شهر حمایت مى کند    لبخند هایى از جنس حجاب همراه با روز جهانى حجاب در شبکه هاى مجازى 

TGC تغییر لوگوى گوگل در اعتراض به ترامپ با تصویر  فردکورماتسو    آغاز ثبت نام براى متقاضیان سخنرانى در نمایشگاه بین المللى   

   اتاق ایران درخواست تعطیلى دو استارت آپ اسنپ و تپسى را تکذیب کرد

     گوشى قابل شستشوى Kyocera وارد بازار ژاپن شد
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