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بازار PC

پلی استیشن  ۵زیر  ۴۰۰دالر قیمت
خواهد داشت

در شرایطی که کمتر از یک روز به عرضه کنسول
بازی جدید پلی استیشن باقی مانده ،اطالعات متنوعی در
مورد ویژگیهای این محصول و از جمله قیمت آن منتشر
شده است.
به نقل از انگجت ،به دنبال شیوع ویروس کرونا سونی
تالشهای خود برای عرضه سریعتر کنسول بازی پلی
استیشن  ۵را شدت بخشید.
این شرکت در آن زمان وعده داد که تا قبل از پایان
سال  ۲۰۲۰میالدی  ۵میلیون واحد کنسول بازی پلی
استیشن  ۵را روانه بازار کند .البته این برآورد به تازگی
تغییر کرده و گفته میشود سونی تا مارس سال ۲۰۲۱
حداکثر  ۱۱میلیون واحد پلی استیشن  ۵را تولید و عرضه
میکند.
به نظر میرسد علت اصلی کاهش تولید پلی استیشن
 ۵ناتوانی سونی در زمینه تأمین تراشههای مورد نیاز برای
نصب در این کنسول پلی استیشن است.
شیوع ویروس کرونا باعث کاسته شدن از تولید
بسیاری از سخت افزارهای مورد نیاز سونی در سراسر
جهان شده است.
منابع مطلع میگویند مدل دارای قابلیت استفاده از
دی وی دی پلی استیشن  ۵به قیمت  ۴۵۰دالر و مدل
بدون دیسک آن به قیمت کمتر از  ۴۰۰دالر عرضه خواهد
شد که در مقایسه با کنسول ایکس باکس سری ایکس با
قیمت  ۴۹۹دالر ،توان رقابت خواهد داشت.

راه اندازی خدمات ویدیویی جدید
در یوتیوب

سرویس یوتیوب شرکت آلفابت یک سرویس ویدیوی
کوتاه جدید به نام  Shortsدر داخل پلتفرم اشتراک
گذاری ویدیویی خود راه اندازی کرد که مشابه مدل تیک
تاک است.
یوتیوب در یک پست وبالگ اعالم کرد این قابلیت
را ابتدا در چند روز آینده در هند آزمایش خواهد کرد و
سپس آن را در ماههای آینده به کشورهای بیشتری توسعه
خواهد داد.
محصول جدید یوتیوب که با  Reelsفیس بوک
و تیک تاک رقابت می کند ،به کاربران امکان می دهد
ویدیوهای کوتاهی را ضبط کرده و افکتها و آهنگهای مورد
نظرشان را به آن اضافه کنند.
این خبر با اعالم خبر همکاری شرکت اوراکل کورپ
و شرکت چینی بایت دنس برای اداره فعالیتهای آمریکایی
تیک تاک همزمان شد .تصمیم شرکت مادر تیک تاک
به منزله شکست مایکروسافت است که به دنبال خرید
داراییهای آمریکایی تیک تاک بود.
بر اساس گزارش رویترز ،ورود یوتیوب به فضای
سرویس ویدیوی کوتاه با ممنوعیت تیک تاک در هند
مصادف شده که یکی از بزرگترین بازارهای این اپلیکیشن
بود.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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دبیر شورای عالی فضای مجازی:

توسعه شبکه ارتباطات ثابت تاخیر دارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان
اینکه توسعه شبکه ارتباطات ثابت با تاخیر
همراه است ،گفت :تاخیر رشد این شبکه باید
جبران شود تا تکمیل کننده شبکه موبایل
کشور باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم امضای
تفاهم نامه همکاری میان شرکت مخابرات
ایران و سندیکای صنعت مخابرات در راستای
توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات
که دیروز در حاشیه برپایی نمایشگاه
دستاوردهای پیشرفته بومی شبکه ملی در
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات انجام
شد ،گفت :شاهد تاخیر در سیستم ارتباطات
ثابت کشور نسبت به شبکه موبایل هستیم.
این در حالی است که بخش عمده نیازهای
ارتباطی کشور از لحاظ پهنای باند و الیه
دسترسی باید روی شبکه ثابت باشد و در
صورت سرمایهگذاری الزم در این بخش،
شاهد ایجاد موازنه بین این دو خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه تاخیر شبکه
ارتباطات ثابت باید جبران شود تا این شبکه
تکمیلکننده شبکه موبایل کشور باشد،
گفت :در زمینه سرمایهگذاریهای ثابت و

مرکز ملی فضای مجازی؛

دستور العمل ساماندهی بات هاو ربات ها را
ابالغ کرد

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابالغ دستور
العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و
اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی اطالعات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ،سید هادی سجادی –
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب
افزود :بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و
شیوه های ارایه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها،
عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست ،خالف قوانین ،هنجارشکن و آسیب رسان
نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت
به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.
وی با اشاره به این که این دستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط
با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است ،گفت :برای
حمایت و تقویت فرصت های ایجاد شده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری،
مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه ،پس از بررسی های
کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این
دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
سجادی تاکید کرد :براساس این دستور العمالقدامات مرتبط با بات های
منتشر کننده محتوا ،بات های جمع آوری کننده محتوا ،بات های ارایه دهنده
خدمات غیر محتوایی ،بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری
تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های
مربوطه صورت گرفته است.
گفتنی است؛ متن این دستورالعمل در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل
دسترسی است.

موبایل یک عدم توازن وجود دارد و مشابه
سرمایهگذاریهایی که در شبکه موبایل انجام
شده ،در شبکه ثابت صورت نگرفته است .به
همین دلیل با انعقاد تفاهم نامه میان شرکت

مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات،
قرار است سرمایهگذاری در حوزه شبکه ثابت
کشور در اولویت قرار گیرد؛ برای تحقق این
هدف الزم است بودجه مناسبی از طریق
سهامداران مخابرات تامین شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:
در شرایط تحریم به ناچار نیازمند تهیه و بهره
برداری از تجهیزات بومی برای ارتقای شبکه
هستیم و این یک اجبار خوب است؛ چرا که
ما در سطح مناسبی از تکنولوژی قرار داریم و
در این شرایط می توانیم شاهد جهش تولید
در این حوزه باشیم.
وی گفت :هم اکنون سیستمهای خوبی
در حوزه سوئیچ ،تجهیزات شبکه انتقال و
المانهای اکتیو شبکه در کشور دیده می
شود و یکی از نقاط ضعف مربوط به عدم
پایبندی شرکت ها به تاریخ مقرر تحویل
تجهیزات در قراردادها است که باید برطرف
شود.

از  ۱۳تا  ۱۹مهرماه؛

هفته فضا با شعار «ماهوارهها زندگی را بهتر میکنند»
برگزار می شود

پژوهشگاه فضایی ایران از برگزاری رویداد هفته جهانی فضا ،با شعار «ماهوارهها زندگی
را بهتر میکنند» از  ۱۳تا  ۱۹مهرماه  ۹۹خبر داد.
به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران ،هفته جهانی فضا ،بزرگترین رویداد فضایی در جهان
است که توسط سازمان ملل برای ترویج اهمیت فضا به صورت ساالنه برگزار میشود.
سال گذشته بیش از  ۸هزار گزارش راجع به برگزاری رویدادهای مرتبط با هفته
جهانی فضا از  ۹۶کشور ارائه شده است .این رویدادها توسط هزاران سازمان ،شامل
آژانسهای فضایی ،شرکتهای هوافضا ،باشگاههای نجوم و موزهها ترتیب داده میشوند.
انجمن هفته جهانی فضا هر سال موضوعی را برای این مراسم انتخاب میکند .هفته
جهانی فضا در سال  ۲۰۲۰به ماهوارهها و مزایای بسیار آنها اختصاص داده شده و شعار «
ماهوارهها زندگی را بهتر میکنند» برای این رویداد انتخاب شده است.
انتخاب این شعار ،اهمیت ماهوارهها و تاثیر آنها بر زندگی روزمره را بیشتر نشان
خواهد داد .امروزه بیش از هر زمان دیگری زندگی بشر با کاربردهای ماهوارهها گره خورده
است .کاربردهایی نظیر ارتباطات مخابراتی و تلویزیونی ،پایش منابع طبیعی و مسیریابی
و ناوبری به حدی با زندگی مردم آمیخته شده است که زندگی بدون بهرهگیری از این
کاربردها برای بسیاری غیر قابل تصور است.
راههای مشارکت در برنامههای هفته جهانی فضا میتواند به صورت برگزاری یک
رویداد آموزشی عمومی ،یا نوشتن مقاالت برای رسانههای اجتماعی و بالگها راجع به
ماهوارهها باشد .امکان افزودن تاریخ و عنوان این رویدادها به تقویم هفته جهانی فضا در وب
سایت انجمن هفته جهانی فضا ( ،)www.worldspaceweek.orgنیز وجود دارد.
پژوهشگاه فضایی ایران در صدد است به مناسبت این رویداد جهانی ،با مجموعه
برنامههایی شامل برگزاری وبینارها ،به بیان نقش و جایگاه کاربردهای ماهوارهها در زندگی
روزمره مردم بپردازد و به این وسیله از عموم عالقهمندان به حوزه فضا دعوت میشود تا
با دنبال کردن اخبار مرتبط با این رویداد ،در این وبینارها حضوری فعال داشته باشند.

فنآوری

شناسایی گازهای سمی
با کمک یک حسگر پالتینی

پژوهشگران سوئدی در بررسی جدید خود تالش
کردند تا با استفاده از الیه نازکی از پالتین ،یک حسگر
شیمیایی ارائه دهند که گازهای سمی را شناسایی میکند.
به نقل از نانومگزین ،پژوهشگران «دانشگاه
Chalmers
University
چالمرز»(of
 )Technologyسوئد در بررسی جدیدی توانستند
امکان ارائه یک پالتین نازک به ضخامت یک اتم را برای
استفاده به عنوان یک حسگر شیمیایی فراهم کنند.
«کیانگ هو کیم»( ،)Kyung Ho Kimنویسنده
ارشد این پژوهش گفت :ما سعی کردیم الیهای فلزی
به ضخامت یک اتم ابداع کنیم که ماده جدیدی باشد.
ما دریافتیم که این فلز با ضخامت یک اتم ،حساسیت
فوقالعادهای نسبت به محیط شیمیایی دارد .هنگامی که
این ماده در تعامل با گازها قرار میگیرد ،مقاومت الکتریکی
آن به صورت قابل توجهی تغییر میکند.
ماهیت این پژوهش ،توسعه مواد دوبعدی فراتر از
گرافین است.
«ساموئل الرا آویال»(،)Samuel Lara Avila
از پژوهشگران این پروژه گفت :شاید پالتین نازک برای
تشخیص فوقالعاده حساس و سریع مواد شیمیایی مفید
باشد .ما در این پژوهش ،پالتین را به صورت جامع مورد
بررسی قرار دادیم اما فلزات دیگری مانند پالتین هم وجود
دارند که نتایج مشابهی را ارائه میدهند.
پژوهشگران از قابلیت این پالتین نازک استفاده کردند
تا گازهای سمی را شناسایی کنند.

تولید سریع و ارزان فیبر نوری

محققان دانشگاه کمپیناس واقع در برزیل راهکار
جدید را برای تولید فیبر نوری ارائه کردند که امکان تولید
این فیبرها را در کمتر از یک ساعت و با هزینه  ۱۰۰برابر
کمتر از روشهای کنونی در اختیار میگذارد.
به گزارش روز سهشنبه سایت خبری تلگراف ،در این
تکنیک جدید ،گویهایی از جنس پلیمر ترموپالستیک
شفاف درون یک دستگاه اکسترودر رشتهای پالستیک قرار
میگیرند.
دستگاه اکسترودر ابزاری است که مواد اولیه را
گرم کرده و به صورت مذاب در میآورد و با استفاده از
مجموعهای از سیلندرها و قالبها ،مواد اولیه را به شکل
دلخواه در میآورد .این دستگاه گویها را ذوب کرده و آنها
را به صورت رشتههایی به درون یک نازل سفارشی از جنس
تیتانیوم هدایت میکند .بسته به ساختار مورد استفاده،
رشتههای فیبرنوری تولید شده از این طریق ممکن است به
صورت یکپارچه بوده یا دارای چندین کانال هوا باشند که
نوع دوم با عنوان فیبرنوری دارای میکروساختار یا MOF
شناخته میشود.
رشتههای فیبرنوری ،در جریان تولید با استفاده از
مجموعهای از غلطکها ،نورد میشوند تا ساختار فیبر بدون
تغییر خشک و سرد شود.

