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فناوری های نوین

کنترل ضربان قلب با هدفون   
شـرکت Jabra اولیـن هدفـون بـی سـیم خـود موسـوم بـه 
Elite Sport را روانـه بـازار کـرده کـه مجهـز بـه امکاناتی 
بـرای کنتـرل وضعیـت سـامت کاربـران اسـت. از جملـه 
ایـن امکانات مـی تـوان به کنتـرل ضربـان قلـب و هدایت 
هوشـمند صدا اشـاره کـرد. قابلیت کنتـرل ضربـان قلب این 
هدفـون دارای دقـت 90 درصدی اسـت، این هدفـون دارای 

اسـتاندارد  IP67 اسـت و ضـدآب  اسـت.

جهان شبکه ای

اپليکيشن جدید گوگل برای اندرویدی ها   
اندرویـد  گوشـی های  کاربـران  پـس  ایـن  از 
در  شـده  ذخیـره  اطاعـات  جسـتجوی  بـرای 
اپلییکیشن های گوشـی هوشـمند خود از یک روش 
جدیـد اسـتفاده خواهنـد کرد. ایـن برنامـه جدید که 
توسـط شـرکت گوگل طراحـی شـده In Apps نام 

دارد و بـه صـورت آفایـن عمـل مـی کنـد.

اپـکده

موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی   
موتور بومی توسـعه شـبکه هـای اجتماعـی آناین 
"موتوشـاب" در راسـتای حمایـت از توسـعه شـبکه  
اجتماعـی بومی در کشـور، توسـط سـازمان فناوری 
اطاعـات ایـران رونمایـی می شـود. ایـن همایش 
قرار اسـت بـه مـدت ۲ روز در ۱6 و ۱7 شـهریورماه 

جـاری در تهـران برگزار شـود.
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                            درآمد ساالنه ۲۰۰ ميليارد دالری از فروش اطالعات 

ــع آوری  ــر را جم ــر کارب ــات ه ــناس اطاع ــای ناش ــا گروه ه ــراد ی ــود اف ــزوده می ش ــتره آن اف ــر گس ــر روز ب ــه ه ــی ک ــازی کنون ــای مج ــد در دنی ــد بدانی بای
می کننــد و از آنهــا درآمدهــای قابــل ماحظــه بــه جیــب می زننــد. روزنامــه گاردیــن در آخریــن شــماره خــود طــی گــزارش ویــژه اعــام کــرد رفتــار مراکــز 
ــه مراکــز بازیافــت بفروشــند و از  ــا پــس از جمــع آوری، آنهــا را ب ــد ت ــه دنبــال پســماندها می گردن ــه ب اینترنتــی ماننــد افــرادی اســت کــه در ســطل های زبال

ــد.  ــرای مراکــز بازیافــت ارزش زیــادی دارن ــگاه اول بــی ارزش هســتند امــا ب ایــن طریــق کســب درآمــد کننــد. ایــن زباله هــا در ن

                       بيانات رهبر معّظم انقالب

سـطح معرفـت خـود را مطالـب 
سـایتها ، وباگهـا و اینجـور مسـائل قرار 
ندهیـد؛ بلکـه سـعی کنیـد بـا اتـکای به 
قـرآن، نوشـته هـای اسـتاد مطهـری و 
فضـای بـزرگ بطـور روزافزون خـود را 

دهید. ارتقـا 



فناوری های نوین

شماره ۱4صفحه ۲ دوشنبه ۱5 شهریور ۱395

کمربندهای هوشمند

 شـرکت سامسـونگ در نمایشـگاه CES امسال از 
یک کمربند هوشـمند بـه نـام WELT رونمایی کـرده بود. 
کمربنـد هوشـمند WELT از هـر دو دسـتگاه هـای iOS و 
اندرویـد پشـتیبانی و به گام شـمار ویـژه ای هم تجهیز شـده 
و می توانـد نشسـتن های طوالنـی مدت شـما را تشـخیص 
دهـد. ایـن کمربنـد می توانـد اسـتفاده شـما از سـوراخ های 
مختلـف کمربنـد را تشـخیص داده و بـر این اسـاس، اندازه 
دور کمـر شـما را ثبـت می کنـد. نظارت بـر عـادت غذایی و 
ایـن  ویژگی هـای  دیگـر  از  کاربـر  اطـراف  فرکانس هـای 
کمربنـد اسـت. ایـن کمربندی اسـت که بـر تناسـب اندام و 
سـامتی کاربـران نظـارت دارد. به نظـر می رسـد بـه زودی 
شـاهد حضـور نسـل جدیـدی از دسـتگاه های الکترونیکـی 

پوشیدنی در بازار خواهیم بود. 

گچ های توليد شده با پرینترهای سه بعدی 

محققـان بـا اسـتفاده از پرینتـر سـه بعدی، نوعـی 
پوشـش طراحـی کردنـد کـه می توانـد جایگزیـن قالب های 
گچی سـنگین برای درمان شکسـتگی اسـتخوان شـود. این 
غشـای پرینت سـه بعدی عاوه بر وزن سـبک، شـبیه یک 
جـوراب تـوری، قابلیـت تهویه هـوا داشـته و قابل شستشـو 
اسـت. شـاید یکـی از بهتریـن اسـتفاده از پرینترهـای سـه 
بعـدی تولید گـچ هایی اسـت که بـرای درمان شکسـتگیها 
اسـتفاده مـی شـود. یـک شـرکت تـازه تاسـیس مکزیکـی 
همیـن ایـده را به اجـرا گذاشـته اسـت. این شـرکت بـا نام 
Mediprint قالـب هـای Novacast را تولیـد مـی کند که 
ضـد آب اسـت، موجـب خـارش نمـی شـود و بوی بـد هم 

تولید نمی کند.

احتمال فریب سيستم  های امنيتی با چهره های سه بعدی   
سیسـتم تشـخیص چهـره از جمله  سیسـتم های جدیدی اسـت کـه بـرای افزایش 
سـطح امنیـت در حوزه هـای مختلـف بـه کار گرفتـه می شـود. امـا به نظر می رسـد 
این سیسـتم نیـز به ویژه در تشـخیص رنـگ چهره ی افراد دچار مشـکل می شـود.

اختیـار  در  را  نتایجـی  شـمالی  کارولینـای  دانشـگاه  محققـان  از  تیمـی  اخیـرا 
نشـان  کـه  داده انـد  قـرار  امنیتـی  سیسـتم های  توسـعه دهنده ی  کمپانی هـای 
می دهـد ایـن کمپانی هـا مسـیری طوالنـی را بـرای ارائـه ی یـک سیسـتم کامـل 
و بی نقـص پیـش رو دارنـد. ایـن محققان نشـان داده انـد که چگونـه با اسـتفاده از 
چهره هایـی که به صـورت کامپیوتـری و به شـکل واقعیت مجـازی رندر شـده اند، 
می تـوان سیسـتم های امنیتـی را فریـب داد. ضمن اینکـه آنها با سـاخت مدل های 

سـه بعدی بـا اسـتفاده از تصاویـر 
موجـود در شـبکه های اجتماعـی 
سیسـتم های  فیسـبوک،  نظیـر 
تشـخیص  بـر  مبتنـی  امنیتـی 
چهـره را بـه چالـش کشـیده اند. 
دانشـگاه  تحقیقاتـی  تیـم 
موفـق شـد  کارولینـای شـمالی 
4 سیسـتم از 5 سیسـتم امنیتـی 

موجـود را فریـب دهنـد که 55 تـا ۸5 درصـد مواقـع در تسـت ها موفق می شـوند.

کنترل ضربان قلب با هدفون    
شـرکت Jabra اولیـن هدفـون بـی سـیم خـود موسـوم بـه 
Elite Sport را روانـه بـازار کـرده کـه مجهـز بـه امکاناتی 
بـرای کنتـرل وضعیـت سـامت کاربـران اسـت. از جملـه 
ایـن امکانات مـی تـوان به کنتـرل ضربـان قلـب و هدایت 
هوشـمند صـدا اشـاره کـرد. ایـن هدفـون دارای اسـتاندارد 
IP67 اسـت و لـذا ضـدآب محسـوب مـی شـود، قابلیـت 
کنترل ضربـان قلب ایـن هدفـون دارای دقـت 90 درصدی 
اسـت و برنامـه موبایلـی Sport Life پیگیری دقیـق میزان 
فعالیت هـای بدنـی هر فـرد در هنـگام دویـدن یـا نرمش را 
ممکـن و با توجـه به میـزان ضربان قلـب به کاربـر در مورد 
افزایـش یـا کاهـش فعالیت هـای بدنـی توصیه هایـی ارائه 

کند. مـی 

فناوری های نوین

پرونده امنيـت

اینترنت رایگان فيسبوک در آستانه فروپاشی   
سـال گذشـته کمپانی فیسـبوک در طرح جدید خود بـرای ارتقای پروژه سراسـری 
اینترنـت جهانـی، از همـکاری جدیـد خـود بـا شـرکت فرانسـوی یوتل سـت بـه 
منظـور پرتـاب یـک ماهـواره بـه فضـا خبـر داده بود بـا ایـن امیـد کـه اینترنت را 
بـرای میلیونهـا نفـر در کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقـا ارائـه کنـد.  ماهـواره  
AMOS-6 ، بـه عنوان بخشـی از طـرح Internet.org که از سـال ۲0۱3  با هدف 

ارتبـاط بخشـی از کـره زمیـن کـه هنـوز بـه اینترنـت دسترسـی ندارند آغاز شـده 
 6-Amos بود، سـاخته شـد اما موشـک فالکـون 9 که حامـل ماهـواره مخابراتـی
کمپانـی فیـس بـوک بـود در هنـگام انجـام تسـت قبـل از پـرواز بر روی سـکوی 
پرتـاب منفجـر شـد و ایـن امـر باعـث تعویـق در پـروژه کمپانـی فیـس بـوک در 

راسـتای ارائـه اینترنت ارزان شـد.
تعـدادی از شـرکت های مخابراتی 
و فعـاالن حـوزه  اینترنتـی معتقدند 
برنامـه  ارائـه  اینترنـت رایـگان بـه 
کشـورهای در حال توسـعه توسط 
فیس بـوک،  نوعـی انحصارطلبی و 
محصـور کـردن کاربـران در یـک 
محیـط از پیـش تعییـن شـده، بـا 

معرفـی و نمایـش تعـدادی وب گاه مشـخص بیـش از بقیـه بـه کاربران اسـت. 



دانشـکده
شماره ۱4صفحه 3 دوشنبه ۱5 شهریور ۱395

۱- محل قرار گیری روتر )یا همان مودم(   
بیشتر کاربران اهمیت قرارگیری روتر در موقعیت مکانی مناسب را دست کم می گیرند. حتی یک اشتباه کوچک در قرار دادن روتر می تواند تفاوتی معادل با شب و روز را ایجاد کند! اما چرا؟

- سعی کنید مودم را تا حد امکان در ارتفاع باالیی قرار دهید تا محدود ارسال امواج رادیویی آزادتر باشد. 
این کار از تداخات احتمالی روتر با اشیاء نیز جلوگیری به عمل می آورد.

- مطمئن شوید مودم شما به وسیله اشیاء مختلف به خصوص الکترونیکی، مسدود نشده باشد. 
- بهترین گزینه، قرار دادن مودم در نزدیک ترین جای ممکن به دستگاه های مورد نظرتان است. 

۲- تداخل بی سیم و نویز
 از جمله مهمترین دستگاه هایی که می توانند در خانه کاربران تداخل بی سیم به وجود آورند می توان 

به دستگاه مایکروفر، دستگاه های بلوتوثی و چراغ های رشته ای اشاره کرد. محدودی سیگنال های 
مایکروفر بسیار نزدیک به روتر وای فای )۲.4 گیگاهرتز( است. 

3- همسایگان
یک حقیقت مدرن این است که تقریبا هر فردی در خانه خود یک شبکه وای فای اختصاصی دارد که 

تداخل های شبکه ای در این زمینه زیاد شده اند. البته این مشکل بیشتر در آپارتمان ها رخ می دهد، جایی 
که مودم های فراوانی در فاصله بسیار کم از هم قرار گرفته اند. بیشتر این قبیل مشکات برای مودم هایی با فرکانس ۲.4 گیگاهرتزی رخ می دهند. پس بهتر است از فرکانس جدید و مدرن 5 بهره 

بگیرید.
4- حجم دانلودها

دانلود فایل های پر حجم پهنای باند زیادی از را به خود اختصاص داده و در نتیجه عملکرد وای فای بسیار ضعیف می شود. پس هنگام نیاز به وای فای دانلود های خود را متوقف سازید.

عاوه بر این سایر کاربرانی که در شبکه شما مشترک هستند – نظیر دوستان، هم اتاقی ها و یا اعضای خانواده – با فعالیت هایی نظیر گیمینگ و تماشای ویدیو در سرویس های ویدیویی )یوتیوب، 
آپارات، نت فلیکس( پهنای باند مشخصی را به خود اختصاص می دهند. بدین منظور باید برای هر کاربر پهنای باند محدودی را تعیین کنید.

60 درصد بدن انسان ها را آب تشکیل می دهد و آب می تواند امواج رادیویی را ضعیف کند. نمی گوییم انسان ها را از خانه خود حذف کنید، اما قرار دادن مودم در محیط هایی که شلوغ است آنچنان فکر 
خوبی نیست!

دالیل کم سرعت بودن وای فای و راه های رفع آن

جهان شبـکه ای

موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی   
موتور بومی توسـعه شـبکه های اجتماعی آناین "موتوشـاب" در راسـتای حمایت 
از توسـعه شـبکه های اجتماعی بومی در کشـور، توسط سـازمان فناوری اطاعات 
ایـران رونمایـی مـی شـود. ایـن رونمایـی ۱6 و ۱7 شـهریور مـاه در تهـران رخ 
خواهـد داد. در همایش حمایت از توسـعه شـبکه هـای اجتماعی بومی کـه رویکرد 
حفـظ امنیـت و حریـم خصوصـی کاربـران را دنبـال می کنـد عـاوه بـر رونمایـی 
از موتوشـاب، پرتـال ارائـه خدمـات و محصـوالت حمایـت از توسـعه شـبکه های 
بومـی اجتماعـی بـه نشـانی shub.ir نیـز رسـما آغـاز بـه کار خواهـد کـرد. بـرای 
ایـن همایـش دو روزه برنامـه هایـی از جملـه رونمایی از بسـته های آگاهی رسـان 
فعالیـت امـن در شـبکه های اجتماعـی و رونمایـی از اسـناد توصیه هـای امنیتـی 

متولیـان  بـرای  و حریـم خصوصـی 
شـبکه هـای اجتماعـی نیـز تـدارک 
دیده شـده اسـت. همایش حمایت از 
توسـعه شـبکه های اجتماعـی بومی 
سـازمان  امنیـت  معاونـت  توسـط 
مرکـز  و  ایـران  اطاعـات  فنـاوری 
مدیریت امـداد و هماهنگـی عملیات 
رخدادهـای رایانـه ای و بـا حمایـت 

مرکـز راهکارهـای اطاعاتی هوشـمند، انجمـن کامپیوتر ایران و دانشـگاه شـریف 
برگـزار می شـود

   همکاری ایران و کره جنوبی در زمينه دولت هوشمند 
ایـران و کره جنوبـی بـرای همـکاری در پـروژه ی دولت هوشـمند با هم یادداشـت 
تفاهـم امضـاء کردنـد. ایـن تفاهـم نامـه میـان سـازمان فنـاوری اطاعـات ایران 
و آژانـس ملـی توسـعه  فنـاوری اطاعـات کـره جنوبـی منعقد شـده اسـت.در این 
جلسـه، دو طـرف بر بحـث و گفتگـو پیرامـون اسـتفاده از ظرفیت هـا و تجربه های 
کـره جنوبـی در زمینه توسـعه فنـاوری اطاعـات و دولت هوشـمند برای اسـتفاده 
در ایـران، راه هـای چگونگـی ادامـه همـکاری و توسـعه تعامـات بیـن دو کشـور 
در حـوزه فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات را بررسـی کردنـد. ایـن تفاهـم یکـی از 
چهـار سـند سـطح بـاالی همـکاری وزارت ارتباطـات بـا همتـای کـره ای خـود 
در سـفر اخیـر محمـود واعظـی و معاونانـش بـه کشـور کـره  جنوبـی اسـت. کـره 

پیشـرفته ترین  از  یکـی  جنوبـی 
توسـعه  زمینـه  در  کشـورها 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات 
اسـت. عـاوه بـر کارخانه هـای 
ماننـد سامسـونگ  ایـن کشـور 
عرصـه ی  در  کـه  ال جـی  و 
جـزو  فناورانـه  محصـوالت 
بهتریـن برندهای دنیا محسـوب 
می شـوند، از اینترنت این کشـور 

اینترنـت در دنیـا یـاد می شـود. بـه عنـوان پرسـرعت ترین و بـا کیفیت تریـن 
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زاویـه دید

ــتره  ــر گس ــر روز ب ــه ه ــی ک ــازی کنون ــای مج ــد در دنی ــد بدانی بای
ــر را  ــر کارب ــات ه ــناس اطاع ــای ناش ــا گروه ه ــراد ی ــود اف ــزوده می ش آن اف
ــد.  ــب می زنن ــه جی ــل ماحظــه ب ــا درآمدهــای قاب ــد و از آنه جمــع آوری می کنن
روزنامــه گاردیــن در آخریــن شــماره خــود طــی گــزارش ویــژه اعــام کــرد رفتــار 
ــال  ــه دنب ــه ب ــطل های زبال ــه در س ــت ک ــرادی اس ــد اف ــی مانن ــز اینترنت مراک
پســماندها می گردنــد تــا پــس از جمــع آوری، آنهــا را بــه مراکــز بازیافــت 
ــگاه اول  ــا در ن ــن زباله ه ــد. ای ــد کنن ــب درآم ــق کس ــن طری ــند و از ای بفروش
بــی ارزش هســتند امــا بــرای مراکــز بازیافــت ارزش زیــادی دارنــد. اطاعاتــی کــه 
شــرکت های فنــاوری از مــا جمــع آوری می کننــد هــم بــه همیــن شــکل اســت. 
ایــن داده هــا کــه ظاهــر چنــدان ارزشــمندی ندارنــد، بیشــترین درآمــد را بــه آنهــا 
ــی  ــه داده های ــت هم ــه دق ــی ب ــز دولت ــاوری و مراک ــرکت های فن ــانند.  ش می رس
ــا  ــد ب ــن فرآین ــد و ای ــع آوری می کنن ــد را جم ــا می مان ــا برج ــی م ــه از زندگ ک
ــع باشــیم، اطاعــات  ــدون آنکــه مطل ــا ب ــه انجــام می شــود ت روش هــای نوآوران
خــود را در اختیــار آنهــا بگذاریــم. روش هــا و اهــداف جمــع آوری اطاعــات هــر 
ــرای  ــرزی ب ــد و م ــچ ح ــه هی ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــود و بای روز گســترده تر می ش

آنهــا در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
روزنامــه گاردیــن بــر اســاس یــک بررســی امنیتــی جدیــد اعــام کــرد اطاعــات 
کاربــران در انــواع مختلــف رد و بــدل می شــود. در ایــن بررســی مشــخص شــد 
اپلیکیشــن ارتباطــی واتــس اپ نــام و شــماره تلفــن مشــترکان خــود را در اختیــار 
ــی  ــز تبلیغات ــه مراک ــا را ب ــور آنه ــی مذک ــبکه اجتماع ــذارد و ش ــوک می گ فیس ب
می فروشــد. در ایــن میــان برخــی اســتارت آپ ها نیــز حاضرنــد بــه فیس بــوک 

پــول قابــل ماحظــه ای پرداخــت کننــد تــا از وضعیــت باتــری گوشــی بــه 
عنــوان یــک ردپــای دیجیتالــی اســتفاده کننــد و از ایــن طریــق بتواننــد شــما را در 

دنیــای مجــازی زیــر نظــر بگیرنــد.
در گــزارش مشــترک شــرکت اوراکل و دانشــگاه MIT اعــام شــده اســت، 
شــرکت های فنــاوری از فــروش داده هــای کاربــران ســاالنه درآمــدی بالــغ بــر ۲00 
ــات  ــروش اطاع ــا ف ــوارد ب ــیاری از م ــد و در بس ــت می آورن ــه دس ــارد دالر ب میلی
ــار منتشــر شــده  ــق آم ــد. طب ــد را از آن خــود می کنن ــن درآم ــم ای شــخصی و مه
ــتگاه  ــارد دس ــش از ۱5 میلی ــادی بی ــال ۲0۱5 می ــان س ــا پای ــزارش، ت ــن گ در ای
الکترونیکــی متصــل بــه اینترنــت در سراســر جهــان موجــود بــوده اســت کــه ایــن 

ــذرد.  ــم می گ ــتگاه ه ــارد دس ــرز 50 میلی ــال ۲0۲0 از م ــم در س رق

اپليکيشن جدید گوگل  برای اندرویدی ها   
شـرکت گـوگل برنامـه جدیـدی را بـرای گوشـی های اندرویـدی طراحـی کـرده 
کـه امـکان جسـتجو را بـرای کاربـر افزایـش می دهـد. از ایـن پـس کاربـران 
گوشـی های اندرویـد بـرای جسـتجوی اطاعـات ذخیره شـده در اپلییکیشـن های 

گوشـی هوشـمند خـود از یـک روش جدیـد اسـتفاده خواهنـد کرد.
ایـن برنامـه جدید کـه توسـط شـرکت گـوگل طراحـی شـده In Apps نـام دارد.

ایـن برنامـه جالـب در داخـل گـوگل اپ )Google app( گوشـی های اندرویـدی 
قـرار دارد کـه کاربـر می توانـد از طریـق آن زمانیکـه در یـک برنامـه دیگـری 
مثـل Gmail یـا YouTube و ... قـرار دارد، مـوارد دیگـری را از قبیـل تماس هـا، 

عکس هـا و ویدئوهـا جسـتجو کنـد.
In Apps بـه صـورت آفایـن عمـل می کنـد و نیـازی بـه داشـتن اینترنـت برای 

فعال کـردن آن نیسـت.
ایـن  دیگـر  قابلیـت  از 
برنامـه ایجـاد تنظیماتـی 
اسـت که بـه وسـیله آن 
شـدن  ظاهـر  می تـوان 
برخـی از اپلیکیشـن ها را 
در نتیجه جسـتجو حذف 

کـرد.
اعـام  گـوگل  شـرکت 

اندرویـد  کاربـران گوشـی  تمامـی   Google app روزرسـانی  بـه  بـا  کـرده کـه 
باشـند. داشـته  دسترسـی  برنامـه  ایـن  بـه  می تواننـد 

حذف اپليکيشن های قدیمی و ناسازگار از اپ استور   
سیسـتم عامـل موبایـل iOS هر سـاله آپدیت هـای مختلفـی را دریافـت می کند، ایـن امر باعث می شـود 
اپلیکیشـن ها نیـز بـرای ایـن کـه بـا ایـن سیسـتم  عامـل سـازگاری کامـل داشـته باشـند بایـد حتمـا 
به روز رسـانی شـوند.حاال اپل قصـد دارد در یـک خانه تکانی بـزرگ اپلیکیشـن های قدیمی و ناسـازگار را 
از اپ اسـتور حـذف کند. توسـعه دهندگان نرم افـزاری در بسـتر iOS، ایمیلـی را دریافت کرده انـد مبنی بر 
این که اگر اپلیکیشـن سـاخت دسـت آنهـا، با اسـتانداردهای مـورد نظر اپل سـازگار نباشـد از اپ اسـتور 
حـذف خواهد شـد. اپل قرار اسـت نظر خـود را در خصـوص اپلیکیشـن های مشـکل دار در اپ اسـتور به 
توسـعه دهندگان اعـام کنـد و یک مهلـت 30 روزه بـرای رفع مشـکل بـه توسـعه دهندگان می دهد. اپل 
بـرای اپلیکیشـن های جدیـدی سیاسـت تـازه ای را اتخـاذ کـرده و اعام داشـت نـام اپلیکیشـن ها  نباید 
از 50 کاراکتـر بیشـتر باشـد. البتـه ایـن سیاسـت جدیـد نیـز بی دلیـل نیسـت چـرا کـه توسـعه دهندگان 
نرم افـزاری یـاد گرفته انـد از نام هـای بسـیار طوالنـی در اپلیکیشـن های خـود اسـتفاده کننـد؛ از قـرار 
معلـوم ایـن کار باعث می شـود تا اپلیکیشـن ها در اپ اسـتور رتبه های بهتری در جسـتجو داشـته باشـند. 

در نسـخه جدید iOS ۱0 شاهد 
نـام  بـا  بـود  خواهیـم  ویژگـی 
introduces Search Ads این 

توسـعه دهندگان  بـه  ویژگـی 
اجـازه می دهـد تـا بـرای قـرار 
بـاالی  رتبه هـای  در  گرفتـن 
اسـتور  اپ  در  جسـتجو  نتایـج 
هزینـه ای را پرداخـت کنند. این 
شـهریور  هفدهـم  از  تغییـرات 
اعمـال  اسـتور  اپ  در  مـاه 

می شـود. اپ اسـتور اپـل در حـال حاضـر میزبـان بیشـتر از ۲ میلیـون اپلیکیشـن اسـت.

                                                              درآمد ساالنه ۲۰۰ ميليارد دالری از فروش اطالعات کاربران                          
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    ایران میزبان اولین المپیک ربات های انسان نما  ال جی یخچال هوشمند مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد

   ساعت هوشمند اندرویدی    بزرگترین نمایشگاه فناوری اروپا )IFA( در شهر برلین

   ساخت استخر موج مصنوعی در استرالیا

   استفاده بیش از حد از فضای مجازی!!
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