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پنج صفحهشماره 36سال یکم21 فوریه 232017 جمادى االولى 1438سه شنبه 3 اسفند 1395 ویژه نامه  تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما

فناورى هاى نوین

   هدست هاى هوشمند نابینایان
عینـک eSight 3 اختـراع تـازه اى در دنیـاى فناورى اسـت 
کـه بـه افـراد نابینـا کمـک مى کنـد تـا قـادر بـه تماشـاى 

محیـط اطـراف خـود باشـند.
ایـن هدسـت بـا اسـتفاده از دوربین هـاى پرسـرعت و فـوق 
دقیـق خود قـادر به ضبـط تصاویـر محیـط اطراف هسـتند.

جهان شبکه اى

عرضه آزمایشى اپلیکیشن هاى فورى   
  کاربـران با اسـتفاده از چنیـن اپلیکیشـن هایى، بـدون نیاز 
بـه نصـب کـردن آنهـا مـى تواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد. 
هـدف گـوگل از ارائه این قابلیـت، برطرف کردن مشـکالت 
کاربرانـى اسـت که قصـد دارند تنها بـه دفعات محـدودى از 
یـک اپ اسـتفاده کنند امـا همچنـان ناچاراند تـا آن را روى 

گوشـى خود نصـب کنند.

اپـکده

آمار مشترکان اینترنت اپراتورها   
آمارهـاى نشـان مـى دهـد کـه از نظـر تعـداد مشـترك 
اینترنـت پهن بانـد موبایـل بـه ترتیـب اپراتورهـاى اول، 
دوم و سـوم در رده هـاى اول تـا سـوم جـدول تعـداد 
مشـترکان اینترنت قـرار دارنـد. تعداد مشـترکان اینترنت 
اپراتـور همـراه اول بـه بیـش از 13 میلیـون و 111 هزار 

مى رسـد. مشـترك 
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                                            باید از ربات ها مالیات گرفت!

پیشــرفت هــاى تکنولوژیکــى در طــى ســال هــاى اخیــر و بــه دنبــال آن تولیــد ربــات هایــى کــه از کارایــى و عملکــرد بهتــرى نســبت بــه نیــروى کار انســانى 
برخوردانــد، بیــکارى میلیــون هــا انســان در سراســر جهــان را بــه دنبــال داشــته و همیــن مســئله نگرانــى بســیارى از تحلیلگــران و همچنیــن آن هایــى کــه 
شغلشــان توســط ایــن ربــات هــا تهدیــد مــى شــود را در پــى داشــته اســت. در همیــن رابطــه، بیــل گیتــس در مصاحبــه اى جدیــد عنــوان کــرد کــه مــى بایســت 

در برابــر هجــوم بــى رحمانــه ربــات هــا بــه مشــاغل، ســازوکارهاى مناســبى طراحــى شــود.

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

نـرم  قـدرت  یـک  مجـازی  فضـای 

عرصه هـای  در  اسـت  فوق العـاده 

سیاسـت،  فرهنـگ،  جملـه  از  مختلـف 

اقتصـاد، سـبک زندگی، ایـ�ن، اعتقادات 

اخالقیـات. و  دینـی 



فناورى هاى نوین

شماره 36صفحه 2 سه شنبه 3 اسفند 1395

روبات پلیس

اولیـن روبـات پلیـس کـه مأموریـت گشـت زنـى 
درایسـتگاه قطـار اسـتان هنـان چیـن را دارد کار خـود را در 
ایسـتگاه هاى قطـار آغـاز کـرد. او گشـت ونظـارت از اتاق 
انتظـار را انجـام مـى دهـد. ایـن روبـات مـى توانـد بـدون 
کمک انسـان سـالن را گشـت زنى و چهره ى مسـافرین را 
اسـکن کند.همچنیـن ایـن روبـات مـى توانـد به سـواالت 
مسـافرین پاسـخ دهـد ، سـطح درجـه حـرارت را اسـکن 

نموده و خطر آتش سوزى را هشدار دهد.
الزم به ذکر اسـت،که این روبـات در طول هفتـه به صورت 
آزمایشـى کار مى کند، سـپس شـیفت هـاى شـب را انجام 
خواهـد داد. ارتفاع ایـن روبات کمتر از قد انسـان اسـت و با 
چـرخ حرکت مـى کنـد و در سـطح آن سنسـورهاى زیادى 

اسـت. گرفته  قرار 

تى شرت هوشمند 

 Broadcast نـام  بـه  هنـدى  شـرکت  یـک 
Wearables موفـق بـه طراحـى و تولیـد یـک تى شـرت 
ردیـاب سـالمت شـده کـه مجهـز بـه سیسـتم مسـیریابى 
اسـت. ایـن تى شـرت هوشـمند کـه سـیگنال(Sygnal) نام 
کالـرى  میـزان  کاربـر،  قدم هـاى  تعـداد  مى توانـد  دارد 
و  اندازه گیـرى  را  شـده  پیمـوده  طبقـات  شـده،  سـوزانده 

شمارش کند و همچنین مسیر را به کاربر نشان دهد.
ایـن تى شـرت داراى قطعـات الکترونیکى اسـت کـه در آن 
تعبیه شـده و یک اپلیکیشـن همراه بـا این فنـاورى همگام 

مى شود. سـازى 
هنگامـى کـه کاربر اقـدام بـه خرید تى شـرت مى کنـد، باید 
برنامـه آن را نیـز دانلـود کـرده و آن را بـا تى شـرت همگام 

سـازى کند.

ویروس نفوذى جدید در سیستم عامل اندروید   
طراحـان تـازه تریـن ویـروس آلوده کننـده گوشـى هاى اندرویـدى آن را در قالـب 
فایـل به روزرسـان برنامـه فلش بـه کاربـران ارائـه داده و بـراى فریـب آنها تالش 
مى کنند. اگـر عـادت دارید به طـور مرتـب فایل هاى به روزرسـان برنامـه چندرسـانه اى فالش 
را بـر روى گوشـى هاى خـود بارگـذارى کنیـد، از ایـن پـس بایـد با دقـت بیشـترى ایـن کار را 
انجـام دهیـد. در روزهـاى اخیر ویـروس خطرناکـى در قالـب چنین فایلـى از طریق شـبکه هاى 
اجتماعـى و وب سـایت هاى آلوده در حال انتشـار اسـت. بـه همین منظـور لینکى بـراى کاربران 
ارسـال شـده و از آنها خواسـته مى شـود تا بـراى به روزکـردن برنامه فلـش از طریـق نصب یک 
پالگیـن در مرورگـر اینترنتـى خود بـه صفحه خاصـى مراجعـه کنند. امـا در عمل فایـل مخربى 
بـه نـام Android/TrojanDownloader.Agent.Jl بـر روى گوشـى کاربـران نصب مى شـود. 
ایـن بدافـزار بعد از نصـب، پیـام جعلى را در مـورد غیرفعال شـدن حالـت کاهش مصـرف باترى 

در صـورت نزدیـک شـدن بـه اتمام 
از  نمایـش درمـى آورد و  بـه  شـارژ 
را  قابلیـت  ایـن  مى خواهـد  کاربـر 
در بخـش تنظیمـات فعال کنـد. اما 
در صورتـى کـه کاربـر بـه صفحـه 
ویـروس  ایـن  توسـط  کـه  جعلـى 
و  کـرده  مراجعـه  داده،  نمایـش 
گزینـه فعال سـازى را انتخـاب کند، 
در عمـل دسترسـى آن بـه بخـش 

اعظـم محتـواى ذخیـره شـده بـر روى تلفـن همـراه را ممکـن کرده اسـت.

عینـک eSight 3 اختـراع تـازه اى در دنیـاى فناورى    
اسـت که بـه افـراد نابینا کمـک مى کند تـا قادر به تماشـاى 

محیط اطراف خود باشند.
ایـن هدسـت بـا اسـتفاده از دوربین هـاى پرسـرعت و فـوق 
دقیـق خود قـادر بـه ضبـط تصاویـر محیط اطـراف بـوده و 
ویدئویـى  خروجـى  الگوریتم هایـى  از  اسـتفاده  بـا  سـپس 
پرقدرتـى ایجـاد مى کنـد کـه بـراى افـراد نابینـا تـا حـدى 
قابـل درك اسـت.  نمایـش ویدئوهـاى یـاد شـده از طریق 
چشـمان  برابـر  در   3  eSight او.ال.اى.دى  نمایشـگرهاى 
فردنابینـا صـورت مى گیـرد و وى مى توانـد درکـى از آنچـه 
کند.ایـن  پیـدا  دارد،  جریـان  در  اطرافـش  محیـط  در  کـه 
بـه شـبکه هاى  اتصـال  قابلیـت  از  هدسـت هاى هوشـمند 

واى فـاى و سـازگارى بـا HDMI برخوردارنـد.

فناورى هاى نوین

پرونده امنیـت

حمله هکرى به پنل حساب اینترنتى مشترکان ایرانسل   
در حالـى که فعـاالن امنیـت سـایبرى از نفوذ جدیـد به اطالعـات مشـترکان ایرانسـل از طریق 
حسـاب اینترنتـى خبر مى دهنـد، ایرانسـل اعالم کـرد: حملـه هکـرى در مراحل ابتدایى توسـط 

تیم کارشناسـان امنیت شـبکه این شـرکت شناسـایى و دفع شـده اسـت.
براسـاس ادعاهـاى جدید دسترسـى غیرمجاز به برخـى اطالعات مشـترکان یکـى از اپراتورهاى 
موبایـل و تغییـر غیرمجـاز رمـز حسـاب آنـان از طریـق پنـل کنتـرل حسـاب اینترنتـى امـکان  
پذیـر شـده اسـت. پیـرو پیگیـرى خبرنـگاران درایـن بـاره از اپراتـور مربوطـه، ایرانسـل اعـالم 
کـرد: پیـرو پرسـش هاى مطرح شـده از جانـب برخى رسـانه ها مبنـى بر نفـوذ به سـامانه کنترل 
حسـاب اینترنتـى ایرانسـل بـه اطـالع مى رسـاند یک حملـه هکـرى در مراحـل ابتدایى توسـط 
تیـم کارشناسـان امنیت شـبکه ایرانسـل شناسـایى و دفع شـده اسـت. على رغم اذعان ایرانسـل 
بـه حملـه هکـرى، در پیگیـرى خبرنـگاران از سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـى 

بـر  ناظـر  نهـاد  عنـوان  بـه 
فعالیـت اپراتورهـاى موبایـل، 
کـرد:  اعـالم  سـازمان  ایـن 
«هیـچ گزارشـى در ایـن باره 

نداشـته ایم.»
پیـش از ایـن، فعـاالن امنیت 
سـایبرى مدعـى نفـوذ جدیـد 
بـه اطالعـات مشـترکان یک 
از  بـار  ایـن  موبایـل  اپراتـور 

حسـاب اینترنتـى شـدند.



دانشـکده
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همه کاربران اینترنت براى وب گردى از مرورگرهاى اینترنتى از جمله مایکروسافت اج، گوگل کروم و موزیال فایرفاکس استفاده مى کنند. بنابراین امنیت این مرورگرها و اینکه کدام یک امن تر    
است، اهمیت زیادى دارد. اگر شما مى خواهید یک تجربه بى دردسر در وب گردى خود داشته باشید 

الزم است که از بهترین مرورگر استفاده کنید. در حال حاضر، گوگل کروم در صدر رقابت بین 
مرورگرها قرار دارد. دو مرورگر پیشرو دیگر و رقباى اصلى کروم، موزیال فایرفاکس و مایکروسافت 

اج هستند. در حالى که هر سه این مرورگرها براى دانلود رایگان هستند، مایکروسافت اج به طور 
انحصارى تنها براى کاربران ویندوز 10 موجود است.

مایکروسافت اج با وجود تازگى خود، مرورگر مناسب و معقولى به نظر مى رسد. همچنین بر اساس 
یک مطالعه که در آزمایشگاه NSS انجام شده است، نشان مى دهد که مرورگر ساخته شده توسط 

غول تکنولوژى ردموند شعار یک «مرورگر سریعتر و ایمن تر براى ویندوز10» را زنده مى کند و 
مایکروسافت اج مرورگر امن ترى در مقایسه با گوگل کروم و موزیال فایرفاکس است.

 مرورگرهاى وب اولین خط دفاعى هستند
 (SEM) یک شرکت پیشرو در امنیت اطالعات، 304 تروجان مهندسى اجتماعى ،NSS  آزمایشگاه
و صفحات فیشینگ را آزمایش کرده است تا میزان کارآمدى مرورگرهاى وب را زمانى که مباحث 

امنیتى مطرح است، مشخص کند. این شرکت متوجه شده است یکى از ویژگى هاى مایکروسافت اج به نام صفحه هوشمند (SmartScreen) قادر به جلوگیرى از 99 درصد نرم افزارهاى مخرب  و 
تروجان است. در حالى که کروم قادر به جلوگیرى از 85.8 درصد این بدافزارها و فایرفاکس قادر به مسدود کردن 78.3 درصد است.

 ویژگى صفحه هوشمند
صفحه هوشمند یک ابزار براى فیلتر وب سایت است که مایکروسافت براى اولین بار به کاربران اینترنت در روزهاى اوج اینترنت اکسپلورر 7 معرفى کرد. صفحه هوشمند همچنین به کاربران مى گوید 

وب سایتى که آنها در تالش براى دسترسى هستند، حاوى بدافزار است و این کار را با نمایش یک صفحه به رنگ قرمز روشن انجام مى دهد.
 جعبه ایمنى

صفحه هوشمند تنها ویژگى مایکروسافت اج نیست. این مرورگر همچنین داراى جعبه ایمنى (sandboxing) است، یک مکانیزم امنیتى که شامل شکستن قطعات مرورگر به بخش هاى جداگانه شامل 
تب ها، پنجره ها و پالگین ها مى شود، به طورى که در رویارویى با یک بدافزار مخرب، آن را به مناطق دیگر کامپیوتر منتقل نمى کند. گوگل کروم نیز داراى این ویژگى است اما موزیال این قابلیت را 

ندارد.

کدام مرورگر امن تر است؟

جهان شبـکه اى

آمار مشترکان اینترنت اپراتورها   
وزارت ارتباطـات بـه تازگـى گزارشـى منتشـر کـرده کـه براسـاس آن تعـداد مشـترکان 
3G و 4G اپراتورهـاى مختلـف تلفـن همـراه بـه تفکیـک بیـان شـده و در نهایـت تعـداد 

مشـترکان اینترنـت هـر سـه اپراتور مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت. مـرورى بـر آمارهاى 
ارائه شـده نشـان مى دهد کـه از نظر تعـداد مشـترك اینترنت پهن بانـد موبایل بـه ترتیب 
اپراتورهاى اول، دوم و سـوم در رده هاى اول تا سـوم جـدول تعداد مشـترکان اینترنت قرار 
دارنـد. براین اسـاس، اپراتور اول ارتباطى یا شـرکت همـراه اول بالغ بـر 12 میلیون و 814 
هـزار مشـترك 3G و حـدود 297 هـزار مشـترك4G دارد که درمجمـوع تعداد مشـترکان 
اینترنـت ایـن اپراتور بـه بیـش از 13 میلیـون و 111 هزار مشـترك مى رسـد. اپراتـور دوم 
یـا شـرکت ایرانسـل نیـز در حـوزه 3Gحـدود 10 میلیـون و 468 هـزار و 500 مشـترك 

یـک  حـدود   4G حـوزه  در  و 
مشـترك  هـزار   612 و  میلیـون 
مى تـوان  مجمـوع  در  کـه  دارد 
ایـن  اینترنـت  مشـترکان  تعـداد 
اپراتـور را بالـغ بـر 12 میلیـون و 
80 هزار مشـترك دانسـت. بدین 
ترتیـب، در حوزه اینترنـت موبایل 
اپراتـور اول ارتباطـى داراى تعداد 

بیشـترى از مشـترك بوده و در حوزه 4G تعداد مشـترکان اپراتور دوم پیشـى گرفته اسـت.

روى خط ADSL مى توانید شماره ثابت بگیرید   
معـاون مخابـرات تهـران از سـرویس جدیـد مخابـرات منطقه تهـران براى واگـذارى یک 
خـط تلفن ثابـت روى ADSL فعـال خبرداد و گفـت: در ایـن روش به صـورت نرم افزارى 

یـک خـط تلفن ثابـت روى خـط ADSL فعال مى شـود. 
کامـران کاظمـى بیان کـرد: ایـن روش برخـى محدودیت هـاى واگـذارى خط تلفـن ثابت 
را برطـرف مى کنـد و هزینـه راه اندازى یـک خـط را کاهش مى دهـد. وى توضیـح داد: در 
ایـن روش پـس از دایرى خـط ADSL بـه صورت نرم افـزار روى شـبکه دیتا یـک پهناى 

بانـد 100 کیلوبیـت بـر ثانیه بـراى خـط تلفن فعال مى شـود.
کاظمـى توضیـح داد: در ایـن روش تلفـن ثابـت ارائـه شـده ماننـد تلفن هاى سـنتى قبلى 
بـوق نـدارد و بوق تلفـن روى خـط اینترنـت ایجاد مى شـود. وى خاطرنشـان کـرد: امکان 

واگـذارى 20 هزار شـماره از 
مخابـرات  در  تلفن هـا  ایـن 

منطقـه تهـران وجـود دارد.
دیجیتـال  خـط  یـا   ADSL
خانـواده  از  نامتقـارن 
سرویسـهاى DSL اسـت کـه 
بـدون ایجـاد خـط جدیـد و با 
اسـتفاده از پهناى باند اسـتفاده 

شـود. مـى  ارایـه  تلفـن  خـط  نشـده 
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زاویـه دید

ــال آن  ــه دنب ــر و ب ــاى اخی ــال ه ــاى تکنولوژیکــى در طــى س پیشــرفت ه
ــروى کار  ــه نی ــرى نســبت ب ــى و عملکــرد بهت ــى کــه از کارای ــات های ــد رب تولی
انســانى برخوردانــد، بیــکارى میلیــون هــا انســان در سراســر جهــان را بــه دنبــال 
داشــته و همیــن مســئله نگرانــى بســیارى از تحلیلگــران و همچنیــن آن هایــى 
کــه شغلشــان توســط ایــن ربــات هــا تهدیــد مــى شــود را در پــى داشــته اســت. 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــا از جمل ــزرگ دنی هــم اکنــون در بســیارى از شــرکت هــاى ب
ــت و حساســیت  ــه دق ــه ب ــى ک ــاى هوشــمند، کارهای ــتگاه ه ــا و دس گوشــى ه
باالیــى نیــاز دارنــد بــه ربــات هــا واگــذار مــى شــوند و از طرفــى دیگــر، مقــرون 
بــه صرفــه بــودن اســتفاده از ایــن ربــات هــا در برابــر نیــروى کار انســانى، منجــر 
ــه بهره گیــرى  ــا ب ــزرگ دنی ــه هــاى ب ــران شــرکت هــا و کارخان ــه تمایــل مدی ب
ــن  ــس، اولی ــل گیت ــن رابطــه، بی ــتاورد بشــرى شــده اســت. در همی ــن دس از ای
مدیرعامــل و یکــى از بنیانگــذاران کمپانــى مایکروســافت در مصاحبــه اى جدیــد 
ــه  ــا ب ــات ه ــه رب ــى رحمان ــوم ب ــر هج ــت در براب ــى بایس ــه م ــرد ک ــوان ک عن
ــن  ــا گرفت ــى از آن ه ــه یک ــود ک ــى ش ــبى طراح ــازوکارهاى مناس ــاغل، س مش
مالیــات در ازاى اســتفاده از ربــات هاســت. وى در گفــت و گویــى بــا وب ســایت 
Quartz عنــوان کــرد کــه اگــر شــرکت هــا بــه دنبــال بکارگیــرى ربــات هــا بــه 
جــاى نیــروى کار انســانى هســتند مــى بایســت تبعــات ایــن کار را نیــز در نظــر 
بگیرنــد. وى در ادامــه صحبــت هــاى خــود عنــوان کــرد: در حــال حاضــر، انســان 
ــر ســر مشــاغل مختلــف در حــال فعالیــت هســتند، مالیــات هــاى  هایــى کــه ب
متعــددى را پرداخــت مــى کننــد و اگــر قــرار باشــد ربــات هــا جایگزیــن ایــن افراد 
شــوند و دقیقــًا همــان کار را انجــام دهنــد، بنابرایــن مــى بایســت از آن هــا نیــز 

مالیــات گرفتــه شــود. اگرچــه بیــل گیتــس مخالــف اســتفاده از ربــات هــا 
در صنایــع مختلــف نیســت، امــا عنــوان مــى کنــد کــه ایــن فرآینــد مــى بایســت 
بــه درســتى مدیریــت شــود، در غیــر ایــن صــورت، بشــریت بــا مشــکل جــدى رو 
بــه رو و کنتــرل امــور از دســت خــارج خواهــد شــد. بــر اســاس تازه تریــن گــزارش 
هــا، اگــر اوضــاع بــه همیــن منــوال پیــش بــرود ربــات هــا بیــن ســال هــاى 2023 
الــى 2033 بالــغ بــر 50 درصــد از مشــاغل موجــود در شــرکت هــا و کارخانــه هــاى 
جهــان را در دســت خواهنــد گرفــت و بدیــن ترتیــب، ضربــه اى جــدى بــه اقتصــاد 
ــات هــاى جمــع آورى شــده از  ــه اعتقــاد گیتــس، مالی کشــورها وارد خواهــد آمد.ب
بکارگیــرى ربــات هــا را مــى تــوان بــه شــیوه هــاى درســتى مدیریــت و از آن در 
ــى  ــاى اصل ــن نیازه ــالمندان و تامی ــت از س ــوزش، مراقب ــل آم ــاى از قبی ــوزه ه ح
ــن  ــوان از ای ــى ت ــه م ــزود ک ــان اف ــرار داد. وى در پای ــتفاده ق ــورد اس ــودکان م ک
مالیــات بــراى پرداخــت حقــوق بــه برخــى کارگرانــى کــه شغلشــان توســط ربــات 

هــا تصاحــب شــده اســت، اســتفاده کــرد.

ایرانسل سهامدار اسنپ شد   
 شـرکت  ایرانسـل از سـرمایه گذارى ایـن اپراتور در شـرکت « گـروه اینترت ایـران» خبر 
داده اسـت. گروهى کـه مالکیت برخى کسـب وکارهـاى اینترنتى در ایـران را برعهده 

دارد کـه موفق ترین آن ها شـرکت اسـنپ اسـت.
حداقـل از حدود 6 مـاه قبل خبر سـرمایه گذارى ایرانسـل در اسـنپ در محافل اسـتارتاپى 
مى چرخیـد ولـى در همـان زمـان سـایت تـک کرانـچ خبـر از سـرمایه گذارى MTN در 
اسـنپ داد. یـک روز بعـد شـرکت اسـنپ گفـت کـه سـرمایه گذارى نه فقـط  روى اسـنپ 
کـه روى « گـروه اینتـرت ایـران»  ( شـامل شـرکتهاى اسـنپ، بامیلـو، زودفود، اسـکانو و 

پین تاپیـن) صـورت گرفته اسـت.
حـاال بـا سـرمایه گذارى ایرانسـل در « گـروه اینتـرت ایـران»  احتمـاال سـهم MTN در 
ایـن شـرکت بیشـتر هـم شـده اسـت. ایرانسـل شـاید اولیـن شـرکت ایرانـى سـهامدار                     
« گـروه اینتـرت ایـران» باشـد. سـرمایه گذاران ایـن شـرکت راکـت اینترنـت آلمـان و 

MTN آفریقـاى جنوبـى بوده اند. مشـخص نیسـت سـرمایه گذارى جدید ایرانسـل ترکیب 

را  شـرکت  ایـن  در  سـهامدارى 
چگونـه تغییـر داده امـا در ایـن 
بیانیـه مطبوعاتى نامـى از راکت 

اینترنـت نیسـت. 
بـا توجه بـه همه شـرایط حضور 
ایرانسـل بـه عنوان سـهامدار در 
اسـنپ فضـاى نسـبتا مطمئنـى 
ایـن  فعالیـت  ادامـه  بـراى  را 

اسـتارتاپ در آینـده فراهـم مى کنـد.

عرضه آزمایشى اپلیکیشن هاى فورى   
گـوگل اعالم کـرد عرضه آزمایشـى اپلیکیشـن هـاى فـورى را بـراى تعـدادى از کاربـران خود 
آغـاز کـرده اسـت. کاربـران بـا اسـتفاده از چنیـن اپلیکیشـن هایى، بـدون نیـاز به نصـب کردن 
آنها مـى تواننـد از آنها اسـتفاده کنند. براسـاس تـازه ترین گـزارش ها، دسترسـى به اپلیکیشـن 
هـاى فـورى اکنـون در اختیـار تعـدادى از کاربران گوشـى هـاى جدید پیکسـل و نکسـوس نیز 

قـرار گرفته اسـت.
بـا ایـن اوصاف، بـه نظر مى رسـد گـوگل در حـال عرضـه تدریجى ایـن قابلیـت بـراى کاربران 
خود اسـت، بـدون آنکـه دربـاره آن اطالع رسـانى کنـد. کاربرانـى کـه از اندرویـد نوقا اسـتفاده  
مـى کنند بـا مراجعه بـه تنظیمـات گوشـى، انتخـاب Services و سـپس Google مـى توانند از 
 Instant Apps عرضه شـدن این قابلیت براى گوشـى خـود مطلع شـوند. در صورتى کـه گزینـه

را در ایـن صفحه دیدیـد، آن را فعـال کنید.
هنـوز مشـخص نیسـت که ترتیـب عرضـه ایـن قابلیت بـراى کدام دسـتگاه هـا یا نسـخه هاى 
اندرویـد اولویـت قائـل اسـت. گـوگل تنهـا گفته کـه ایـن قابلیـت را براى گوشـى هـاى مجهز 

بـه اندرویـد 4,1 بـه بعد عرضـه خواهد 
کرد. هدف گـوگل از ارائه ایـن قابلیت، 
کاربرانـى  مشـکالت  کـردن  برطـرف 
اسـت کـه قصـد دارند تنهـا بـه دفعات 
محدودى از یـک اپ اسـتفاده کنند اما 
همچنـان ناچاراند تا آن را روى گوشـى 

خـود نصـب کنند. 
بـه ایـن ترتیـب، ایـن عـده از کاربران 
بـه اپ هـاى دلخـواه خـود در مـدت 

موردنظرشـان دسترسـى دارنـد و پـس از اتمـام کار، اپ از گوشـى آنهـا پـاك مـى شـود.

باید از ربات ها مالیات گرفت!  
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  رئیس سامسونگ به اتهام رشوه دادن به رئیس جمهور سابق کره جنوبى دستگیر شد  نخستین پهپاد تاکسى به زودى در دوبى شروع به کار مى کند

  تردمیل کوچکى که براى مطالعه نحوه مسیریابى مورچه ها طراحى شده است   سوددهى پایین شرکت هواوى به رغم افزایش فروش 30 درصدى محصوالت

   گوشى تاشو سامسونگ در کنفرانس جهانى موبایل رونمایى مى شود

  نمایشگاه قدیمى ترین تا مدرن ترین ربات ها

ویژه نامه تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما
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  سپر ضد گلوله سبکى که مانند اوریگامى باز و بسته مى شود


