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«اپ»تکار
توییتر روی قابلیت «جلوگیری از
منشن» کار میکند
توییتر روی ویژگیهای جدیدی برای جلب نظر
کاربران خود کار میکند که یکی از آنها ،قابلیت
« »Unmentionاست .این ویژگی توییتر از
منشن کردن کاربران بدون نظر آنها جلوگیری
میکند.
همانطور که نام این ویژگی پیداست ،در صورت
فعال بودن ،امکان تگ کردن به سایر کاربران داده
نمیشود« .دومینیک کاموزی» ،یکی از طراحان
محصول با اشتراکگذاری تصویری از این ویژگی
جدید ،توضیح میدهد که گاهی اوقات کاربران
تمایلی به منشن شدن از سوی دیگران ندارند و
قابلیت جدید چنین امکانی را در اختیار آنها قرار
میدهد تا از تگ شدنهای ناخواسته جلوگیری
شود و کاربران با آرامش بیشتری در فضای مجازی
و در این شبکه اجتماعی حضور داشته باشند.
براساس اطالعات منتشر شده از سوی کاموزی،
ظاهرا فعال کردن گزینه  Unmentionکار
پیچیدهای نیست و براساس توضیحات ارائه شده از
سوی وی ،کاربران به راحتی میتوانند این قابلیت
را برای خود در قسمت تنظیمات فعال کنند .در
این صورت سایر کاربران نمیتوانند آنها را روی
توییتهای مختلف منشن کنند.
اگر سایر کاربران شما را در توییتی منشن کردن
باشند ،با فعال کردن گزینه  ،Unmentionنام
شما در آن توییت حذف میشود .یکی دیگر از
قابلیتهای جدید این ویژگی آن است که اگر از
کاربرانی به غیر از فالوورها ،در توییتی شما را منشن
کرده باشد ،نوتیفیکیشن دریافت میکنید و با فعال
کردن گزینه  ،Unmentionدیگر چنین افرادی
نمیتوانند در توییتهای خود نام شما را تگ کنند.
هنوز مشخص نیست توییتر چه زمانی این
ویژگی جدید را در دسترس کاربران قرار میدهد.
بیشک این شبکه اجتماعی قبل از آنکه قابلیت
جدید را در دسترس همه کاربران قرار دهد،
ابتدا آن را به صورت آزمایشی در اختیار تعداد
محدودتری از کاربران قرار میدهد تا فیدبکهای
الزم را دریافت کند.

رمزنگاری سرتاسری
 Google Messagesفعال شد
همه کاربران اپ اندروید مسیجز در سراسر
جهان میتوانند پیامهای خود را با فناوری
رمزنگاری سراسری و با امنیت باالتری ارسال و
دریافت کنند .این قابلیت سال گذشته تنها در
دسترس کاربران نسخه بتای عمومی اپلیکیشن
اندروید مسیجز قرار داشت.
با تالش گوگل فناوری رمزنگاری سراسری به
اپلیکیشن اندروید مسیجز برای کاربران سراسر
جهان اضافه شد و اکنون آنها میتوانند با امنیت
و آرامش بیشتری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
ارسال و دریافت پیام یکی از روشهای معمول
برای ارتباطات محسوب میشود .اما امنیت
این ارتباطات از اهمیت ویژهای برخوردار است
و هیچ کاربری تمایل ندارد شخص دیگری
بتواند دسترسی به دادههای پیامهای ارسال
و دریافتی داشته باشد .گوگل برای مقابله با
چنین نفوذهایی به حریم خصوصی ،رمزنگاری
سرتاسری  E2EEرا مورد توجه قرار داده است.
از سال گذشته خبرهای مختلفی در مورد اضافه
شدن رمزنگاری سرتاسری به اپلیکیشن اندروید
مسیجز منتشر شده بود .در این روش رمزنگاری
اپراتورها و حتی خود گوگل نیز نمیتوانند به
محتوای پیامها دسترسی داشته باشند.
البته باید در نظر داشت که پیادهسازی
رمزنگاری  E2EEنیاز به بسترسازی خاصی دارد
تا بتواند به درستی کار کند .یک شرط مهم آن
است که هر دو طرف از  RCSاستفاده کنند.
این بدان معناست که دو طرف ارتباط به اتصال
اینترنتی فعال نیاز دارند .با توجه به ماهیت
 SMSو  ،MMSباید گفت که رمزنگاری E2EE
نمیتواند در پروتکلهای تقریبا قدیمی اعمال
شود .همچنین این ویژگی تنها برای چتهای یک
در مقابل یک قابل اعمال است و نمیتوان از آن
برای چتهای گروهی استفاده کرد.
منبع:دیجیاتو

چند راه حل برای تعمیر وسایل خانه

ممکن است تصور کنید تعمیر کردن وسایل خانه کار سخت و عجیبی باشد .اما همه
وسایل اینگونه نیستند .تعمیر وسایل درون خانه هم به دخل و خرج شما کمک میکند هم
محیط زیست را کمتر آلوده میکند.
خراب شدن یک وسیله خانگی پدیدۀ رایجی است که با توجه به باال رفتن قیمتها فشار
روانی زیادی را نیز روی افراد وارد میکند .در غالب اوقات تعمیر یک وسیلۀ خانگی سادهتر
از حد تصور است و واقعا ًنیاز به تعمیزکار ندارند و شما خودتان میتوانید با کمی مهارت آن
را تعمیر کنید .سایر وسایل خانگی نیز ممکن است به خاطر یک مشکل ساده از کار بیفتند.
چیزی که مهم است این است که بدانید مشکالت رایجی که برای یک وسیلۀ خاص بوجود
میآیند چیست .در وسایل برقی همواره قبل از هر کاری ورودیهای برق را بررسی کنید.
پریزهای مختلف را چک کنید ،گاه مشکل از قطعی سیم اتصال است .همۀ وسایل برقی
قطعات متحرکی دارند که تعویض آنها بسیار آسان است .این قطعات به خاطر تحرکی که
دارند بیشتر دچار فرسایش میشوند .بنا براین همیشه این قطعات را چک کنید شاید نیاز
به تعویض داشته باشند .قبل از هرچیز سعی کنید شناختی کلی از سیستم هر دستگاه
پیدا کنید .با وجود اینترنت و فیلمهای آموزشی فراوان رسیدن به این شناخت چندان کار
دشواری نیست .در ادامه برخی از موارد شایع را برایتان توضیح میدهیم.
جارو برقی
اغلب مشکالت جاروبرقیها به دلیل وجود رشتهای در هم پیچیده یا تسمه ایجاد می
شود .تعویض تسمه کار سختی نیست .با باز کردن جاروبرقی میتوانید تسمه را ببینید و
آن را جدا کنید و با توجه به مدل جاروبرقیتان یک تسمه جدید جایگزین کنید.
ابزار برقی
تعمیر برخی از ابزار برقی مانند دریلها کار نسبتا ًراحتی است ،مخصوصا انواع قدیمی
آن .معموال ًاجزای این وسایل به سادگی قابل جایگزینی هستند .اما قبل از شروع کار آنها
از پریز بکشید.
تلفنهای همراه
ما فقط در اینجا در مورد صفحههای خراب و جایگزینی باتری صحبت میکنیم و اینکه
تعویض آن چقدر سخت است بستگی به ساخت تلفن دارد .تعویض صفحه در آیفون
آسانتر از گلکسی سامسونگ است و در واقع کامال ً ساده است .در پایین دو پیچ وجود
دارد (اگرچه شما به یک پیچ گوشتی مخصوص آیفون نیاز دارید) .آن را باز کنید ،کابلهای
اتصال صفحه را جدا کرده و صفحه جدیدی روی آن قرار دهید .و در حالی که تلفن باز
است ،می توانید یک باتری جدید نیز در آن قرار دهید .مانند الستیکهای اتومبیل ،باتری
تلفن شما پس از دو سال فرسوده میشود و باید تعویض شود.
در این موارد ممکن است به کمک احتیاج داشته باشید:
تبلتها
تعویض باتری در آیپد دشوارتر از آیفون است زیرا بهم چسبیدهاند .میتوانید کیتهایی
را با لیوانهای مکش و بستههای ژل تهیه کنید که در مایکروویو قرار میدهید تا چسب
شل شود.
لپ تاپها
در لپ تاپ دل یا اچ پی ،تغییر باتری نسبتا ًآسان است .مک و لپ تاپ های مایکروسافت
سرفیس سختتر هستند.
عدم تخیله آب لباسشویی و ظرفشویی
این مشکل غالبا ًبه خاطر شلنگها است .جمع شدن رسوب در شلنگها تخیله و آبگیری
را مسدود میکند .تعویض یا جرم گیری شلنگها نیز کار سختی نیست.
برای این وسائل خودتان را به زحمت نیندازید:
تلویزیونهایقدیمی
اگر تلویزیون شما از نوع تلویزیونهای قدیمی است بهتر است از درست کردن آن صرف
نظر کنید .تعمیر کردن این تلویزیونها با وجود پرتو کاتدی و المپ خالء کار راحتی نیست
و احتمال نفجار آن وجود دارد .اما اگر تلویزیون شما از نوع تلویزیونهای جدید است
میتوانید به تعمیر کردن آن فکر کنید .اگر تلوزیون روشن نمیشود ،ممکن است به خاطر
صفحه تغذیه باشد ،که به طور کلی قبل از هر چیز دیگر خراب می شود.این صفحه به
راحتی جایگزین می شود.
مایکروویو
سوئیچ ها یا  LEDهای جلو کامال ً ساده هستند .سیستم تولید انرژی ماکروویو کمی
حساس است و اگر غیراصولی آن را تعمیر کنید ،دچار مشکل شود .به طور کلی بهتر است
تعمیر ماکروویو را فراموش کنید و آن را به یک تعمیرکار بسپارید.
منبع :ایرنا زندگی

ماشین
بازی

برای ایران

معرفی تجهیزات خودرویی که نبود آنها مشکلی ایجاد نمیکند!

همه میدانیم که کمبود چیپها یکی از چالشهای بزرگ صنعت
خودرو است .به نظر میرسد اکثر خودروسازان تحت تأثیر این مشکل
قرار گرفتهاند و طیف مشکالت پیش آمده از کاهش فروش تا بازنگری
کامل درباره آینده سبد محصوالت خود را شامل شده است.
کمی به عقب بازگردیم .همانند اکثر چیزهایی که این روزها به
سرخط خبرها راه یافتهاند ،این مشکل ناشی از همهگیری کروناست.
خودروسازان برای رویارویی با کرونا اقدام به کاهش تولید کردند که
این امر نتیجه قرنطینه و کاهش فروش خودرو بود .البته تقاضا برای
وسایل الکترونیکی همچون لپتاپها ،کنسولهای بازی و تلویزیونها
افزایش یافت چراکه افراد مدت بیشتری را در خانه سپری میکردند.
خودروسازان همچون قبل نیازی به چیپهای زیاد نداشتند.
سازندگان چیپ ها طبیعتا ً توجه خود را به افزایش تقاضای ناشی از

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

وسایل الکترونیکی معطوف کردند؛ اما با پایان یافتن قرنطینه بخش
خودرویی بسیار سریعتر از پیشبینیها احیا شد هرچند تقاضا برای
وسایل الکترونیکی کاهش نیافت و خودروسازان با مشکل تأمین
چیپها روبهرو شدند.
اما هماکنون میبینیم که خودروسازان به تقال افتاده و با کمبود
چیپها در فکر این هستند که چگونه با حذف برخی ویژگیها از
خودروها همچنان بتوانند خط تولید خود را فعال نگ ه دارند.
اوایل سال جاری میالدی بود که پژو اعالم کرد  ۳۰۸دیگر با پشت
آمپرهای دیجیتال عرضه نخواهد شد .اخیرا ً نیز جنرال موتورز گفته
اقدام به حذف سیستم استارت/استاپ از برخی محصوالت خود
خواهد کرد .این تصمیم نتیجه مستقیم کمبود چیپ ها بوده است.
ظاهرا ً افراد زیادی هم از این تصمیم حمایت کرده و آن را در جهت

درستی دانستهاند.
سؤال امروز این است :کدام تکنولوژی خودرویی اهمیت چندانی
ندارد و میتوان آن را از خودروها حذف کرد؟
دوربینهای دید عقب
ما درباره دوربینهای دندهعقب یا حتی سیستمهای دید محیطی
صحبت نمیکنیم .در این مورد تنها به دوربینهای جانبی نصب شده
بجای آینهبغلهای سنتی اشاره میکنیم .بله آینهها میتوانند میدان
دید محدودی داشته باشند اما دوربینها هم مزیتهای زیادی ندارند.
مرسدس میگوید این دوربینهای جانبی باعث خستگی راننده و
سرنشینان شده و به همین خاطر آنها را روی  EQSنصب نکرده
است.
نمایشگر برای همهچیز
زمانی که بحث نمایشگرهای داخل خودروها میشود قطعا ً
مزیتهایی وجود دارد .استفاده از نمایشگرها در موقعیت درست
میتواند باعث بهبود عملکرد سیستمهایی همچون ناوبری شود؛
اما زمانی که مجبور میشوید برای پایهترین عملکردها همچون دما،
سرعت فن یا باز کردن جعبهداشبورد از نمایشگر لمسی استفاده کنید
وضعیت مضحکی به وجود خواهد آمد .شما استفاده از دست خود
برای فعال کردن عملکردهای ساده را در عین نگاه کردن به جاده از
یاد خواهید برد و مشغول گشتن در منوها و زیرمنوها خواهید شد.
ترمزهای پارک الکترونیکی
صادقانه باید گفت ما طرفدار ترمز پایی بکار رفته در محصوالت
قدیمی مرسدس و سایر شرکتها هم نیستیم .به نظر ما هیچچیزی
به اندازه شنیدن صدای کشیدن ترمزدستی سنتی لذتبخش نیست.
اگر ترمزهای پارک الکترونیکی جزو قربانیان کمبود چیپ ها باشند
شک داریم که دردسر بزرگی ایجاد شود .متأسفانه درست مثل
قضیه ناپدید شدن گیربکسهای دستی ،ترمز پارکهای الکترونیکی
نیز همهگیر شدهاند و همچنین حذف ترمزدستی سنتی باعث ایجاد
فضای بیشتر در کابین شده و طراحی کنسول مرکزی اکثر خودروهای
جدید را تغییر داده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

از بین بردن سرطان با استفاده از رادیوداروها و نانوذرات

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود سعی دارند تا
رادیوداروها و نانوذرات را برای مقابله با سرطان به کار ببرند.
به گزارش ایسنا و به نقل از هلث نیوز اکسپرس ،پژوهشگران
دانشگاه ویسکانسین -مدیسن آمریکا ،روش جدیدی را برای درمان
سرطان ابداع کردهاند که با استفاده از انرژی اشعه چرنکوف،
سلولهای سرطانی را به صورت موثرتری هدف قرار میدهد و از
بین میبرد .این روش ،پرتو حاصل از لومینسانس چرنکوف را به
عنوان منبع انرژی برای فعالسازی ذرات پلیمری نیمهرسانا که
سلولهای سرطانی را از بین میبرند ،به کار میگیرد.
طی چند دهه گذشته ،پژوهشهای بسیاری در مورد درمان
فوتوداینامیک انجام شدهاند که در آنها یک منبع خارجی نور برای
فعال کردن نانومواد با هدف درمان سرطان به کار گرفته میشود.
در هر حال ،این روش به خاطر توانایی نور خارجی برای نفوذ
به بافتها ،با محدودیتهایی همراه است .لومینسانس چرنکوف
اخیرا به عنوان یک منبع انرژی برای درمان سرطان پیشنهاد شده
است.
اگرچه لومینسانس چرنکوف به عنوان یک منبع نور ،سودمند
است اما این منبع نور معموال ضعیف است .زاخاری روزنکران،
از پژوهشگران این پروژه گفت :خبر خوب این است که منبع نور

را میتوان با پلیمرهای رسانا تقویت کرد که این کار ،ظرفیت آن
را برای هدف قرار دادن و از بین بردن سلولهای سرطانی افزایش
میدهد .هدف ما از این پژوهش ،درک نحوه استفاده بهینه از
رادیوداروها و نانوذرات برای ایجاد ایدهآلترین نانوسیستم درمان
سرطان است.
پژوهشگران دریافتند نانوذرات پلیمری نیمهرسانا که نسبت به
نور حساس هستند ،لومینسانس چرنکوف را به صورت چشمگیری
برای از بین بردن سلولهای سرطانی تقویت میکنند .پژوهشهای
صورت گرفته با روش برشنگاری با گسیل پوزیترون یا پت اسکن
نیز جذب تومور توسط این نانوذرات پلیمری را به صورت واضح
نشان داد .بررسیها مشخص کردند که این روش به عنوان یک
نانوسیستم بدون محدودیت درمان سرطان ،از توانایی زیادی
برخوردار است.
روزنکران گفت :این پژوهش ،گام مهمی برای استفاده از
نانوموادی به شمار میرود که با نور فعال میشوند و همچنین به
کار گرفتن رادیوداروها به عنوان منبع فعالسازی .مفهوم اصلی
پژوهش که به کار بردن پلیمرهای نیمهرسانا برای مهار و تقویت
نور حاصل از رادیوداروها است ،میتواند کاربردهای جالبی در
آینده داشته باشد.

ویترین
انتشار «دفترچ ه پیداشده حوالی
خیابان انقالب»

رمان «دفترچ ه پیداشده حوالی خیابان انقالب»
یزاده منتشر شد.
نوشت ه حسین رحمت 
به گزارش ایسنا ،این کتاب در  ۲۲۴صفحه و با
قیمت  ۵۰هزار تومان توسط نشر سنگ منتشر شده
است .در معرفی «دفترچ ه پیداشده حوالی خیابان
انقالب» توسط ناشر عنوان شده است :این رمان
یزاده است که حال و هوای
سومین کتاب رحمت 
نسل خودش ،جوانان ده ه شصتی را دارد .با همان
دغدغهها ،رابطهها و مسائلی که این نسل تجربه
کرده است .رمان در بستر یک داستان عاشقانه
حسرتآلود ،تصویر زندهای از این نسل ارائه
میدهد که روابط و موقعیتهای انسانی ،مهمترین
عناصر آن محسوب میشود.
یزاده در دانشگاه کارشناسی
حسین رحمت 
مهندسی پزشکی خواند اما از ابتدای ده ه  ۹۰به
طور جدی وارد دنیای نوشتن شد .او نخستین
کتابش را در  ۲۶سالگی با نام «انتخواب ،انتخاب
بیخوابی» منتشر کرد و چهار سال بعد ،رمان دوم
او به نام «آنها که نیستند» به بازار آمد.

«خاطراتم در زندان زنان» منتشر شد
کتاب «خاطراتم در زندان زنان» خاطرات نوال
السعداوی با ترجمه آزاده پورصدامی و ناهید
پورصدامی منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب که شرایط سیاسی
مصر را در دوره سه رئیسجمهوری جمال
عبدالناصر ،انور سادات و حسنی مبارک بازگو
میکند ،در  ۲۵۶صفحه و در نشر تا با همکاری
نشر نونوشت به چاپ رسیده است.
در معرفی ناشر از نوال السعداوی آمده است:
نوال السعداوی (۱۹۳۱-۲۰۲۱م) ،پزشک ،فعّال ِ
برابری ِ حقوق زنان و نویسنده مصری ،بیش از ۵۰
اثر در کارنامه ادبی خود ثبت کرده و کتابهایش
به بیش از  ۳۰زبان ترجمه شده است .در سال
 ،۲۰۲۰مجله تایم او را به عنوان یکی از  ۱۰۰زن ِ سال
معرفی کرد .چهرهای که بعضی او را سیمون دو
بووار جهان عرب لقب دادهاند و بعضی دیگر هم
ِ
او را زنی وحشی و خطرناک خواندهاند .نوال در
دفاع از خود پاسخ داده« :من حقیقت را میگویم
و حقیقت وحشی و خطرناک است ».وقتی به او
پیشنهاد شد که لحن ِ انتقادهایش را مالیمتر کند،
از موضع ِ خود عقبنشینی نکرد و گفت« :نه .من
باید صریحتر ،و تهاجمیتر باشم ،چون جهان دارد
پرخاشگرتر میشود ،و ما به مردمی نیاز داریم تا با
صدای ِبلند علیه ِ بیعدالتی صحبت کنند».

