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شـادی خـوش کار: اینترنـت بـه 
ظاهـر قطـع نیسـت اما دسـتکاری 
را  دسـتکاری  ایـن  اسـت.  شـده 
بـه صـورت  نهایـی  درنتیجـه  مـا 
اختـال حـس می کنیم امـا مدیران 
شـبکه و عوامل فنی کسـب وکارها 
هـر لحظه بـا آن دسـت وپنجه نرم 

می کننـد.
داخلی  شبکه  دستکاری های 
و  اختاالت  گذشته  هفته ی  در 
داشت.  به دنبال  زیادی  ناپایداری 
شبکه ی  مدیران  کار  حجم 
سازمان ها زیاد شد و مجبور شدند 
و  بررسی  برای  را  زیادی  زمان 
دوباره  تا  کنند  مسائل صرف  حل 
شرکت های  شان  در  شبکه  ارتباط 
برقرار شود. ابر دراک در گزارشی 
تا  زمانی ۱۲  بازه  در  را  اختاالت 
این  نتایج  کرده.  بررسی  آبان   ۱۹
تغییراتی  که  می دهد  نشان  بررسی 
در زیرساخت اینترنت و فیلترینگ 
انجام  حال  در  پورت  سطح  در 
از  بعضی  است  ممکن  و  است 
دستکاری ها راه های آزمایشی برای 

ایجاد فیلترینگ طبقاتی باشد.
از دسترس خارج شدن برخی از 
IPهای کاد فلر، اختال ارتباطات 
روز،  از  ساعاتی  در  شهری  بین 
شبکه ی  روی  محدودیت  ایجاد 
ایرانسل در پروتکل ها، پورت ها و 
تانل ها،  بستن  خاص،  آدرس های 
Well- پورت های  شدن  بسته 
آپلودها،  Known، محدود شدن 
و  فلر  کاد  DNSهای  اختال 
SSL نشدن  تولید  در  اختال 
مسائلی  وب سایت ها  رایگان  های 
اکثر  گذشته  هفته ی  در  که  بودند 
با  کسب وکارها  شبکه  مدیران 
گفته ی  به  شده اند.  مواجه  آن 
ابر  عمومی  روابط  مدیر  راد  سارا 
تجربیات  از  اطاعات  این  دراک 
مدیران شبکه این شرکت، گزارش 
دیگر،  سرویس های  در  کاربران 
سرویس های  استفاده کنندگان 
فعاالن  که  مشکاتی  و  کادفلر 
آن  با  اینترنتی  کسب وکارهای 
و  جمع آوری  بوده اند  رو به رو 
مشکات  این  »ما  شده اند:  تحلیل 
علت یابی  و  تست  را  گزارش شده 

کردیم.«
مشکات شبکه داخلی در هفته ی 
سرور  دو  ارتباط  حد  در  گذشته 
افتاده و  با یکدیگر پیش پا  مجازی 
ابر  گزارش  به  بود.  حتی مضحک 
دراک یکی از مهم ترین اختاالتی 
شد،  شناسایی  مدت  این  در  که 
Well- پورت های  شدن  بسته  
داد  نشان  که  بود   Known
فیلترینگ در سطح پورت در حال 
این  روی  اختال  است.  انجام 
 RDP پورت ها مثل پورت ۲۲ یا
یا هر پورت Well-Known که 
پروتکل  مثل  شده  امن   TLS با 
خارج  از  دسترسی  در   ،SSH
مشکل سازترین  از  یکی  داخل  به 
برای  بود.  گذشته  هفته  اتفاقات 
مثال برای اتصال ssl از یک سرور 
فایل  یک  کپی  و  داخل  به  خارج 
well- پورت ۲۲ که ،Backup

امن   TLS با  و  است   known

شده، کار نمی کند؛ اما با پورت های 
دیگری مثًا پورت ۲5 کار می کند. 
مشکلی که امکان اتصال امن را با 

مانع رو به رو کرده است.
فیلترینگ تانل ها در هفته گذشته 
از  بسیاری  شبکه ی  زیرساخت 
کسب وکارها را دچار مشکل و کار 

مدیران شبکه را چند برابر کرد
ابتدایی،  روزهای  از  همچنین 
فیلترینگ تانل های شبکه  ی داخلی 
اختاالت  اصلی  اهداف  از  یکی 
شدن  بسته  بود.  هفته  یک  این 
تانل ها زیرساخت شبکه  ی بسیاری 
مشکل  دچار  را  کسب وکارها  از 
چند  را  شبکه  مدیران  کار  و  کرد 

را  زیادی  آن ها ساعات  کرد.  برابر 
و  تانل ها  دوباره ی  تنظیم  صرف 
می کنند.  شبکه  ارتباطات  برقراری 
مدت  این  در  آن ها  دیگر  مشکل 
در  شهری  بین  ارتباطات  اختال 
ساعاتی از روز بود. ارتباطات بین 
استانی در دو هفته گذشته حدودا 
از ۸ تا ۱۱ صبح و 5 تا ۷ بعد از 
بود.  مختل  مکرر  به صورت  ظهر 
این مشکل به صورت درون شهری 
هم وجود داشت و به عنوان نمونه 
در  تهران  در  دیتاسنتر  دو  ارتباط 
اختال  دچار  روز  از  ساعاتی 
این  می گیرد  نتیجه  دراک  ابر  بود. 
دیتاسنتر صورت  از سوی  اختال 
دلیل  به  می رسد  نظر  به  و  نگرفته 
تغییراتی باشد که روی زیرساخت 
است.  اعمال  حال  در  اینترنت 
بیشتر  هم  زیرساخت  در  تغییرات 
و  می شود  اعمال  تانل ها  روی 
مورد   tunneling پروتکل های 

هدف قرار گرفته است.
بخش دیگری از این گزارش هم 
می تواند نشان از تفاوت فیلترینگ 
براساس  باشد.  اپراتورها  بین 
صورت  به  ایرانسل  گزارش  این 
 IP فیلترینگ  روی  اختصاصی 
هوشمند عمل می کند و مسیریابی 
هستند   VPN روی  که  IPهایی 
مواجه  مشکل  با  اپراتور  این  در 
از  برخی  همچنین  می شوند. 
همچنان  که   VPN پروتکل های 

زدن  دور  برای  می توان  آن ها  از 
توسط  کرد،  استفاده  فیلترینگ 
ایرانسل باک می شود. در ده روز 
اوج  به  دستکاری ها  این  گذشته 
این  از  پیش  است.  رسیده  خود 
مراکز  ساخت  کمیسیون  رئیس 
باره  این  در  هم  تهران  نصر  داده 
در  »برخی وب سایت ها  بود:  گفته 
نشده اند  فیلتر  خاصی  اپراتورهای 
فساد  از  نشان  موضوع  این  که 
تبعیض  و  فیلترینگ  در  احتمالی 
اپراتورهای مختلف  با  در برخورد 
دارد و ما باید منتظر شفاف سازی و 
این  بیشتر مسئوالن در  توضیحات 

مورد باشیم.«

اختال دیگر این مدت، محدود 
است  اتصال  هر  برای  آپلود  شدن 
اتفاق  زیرساخت  سطح  در  که 
یک  این  بررسی های  می افتد. 
برای  چه  که  داده  نشان  هفته 
اتصال به خارج و چه داخل ایران 
connection آپلود  سرعت 
هم  اتفاق  این  و  شده  محدود  ها 
غیر  هم  و  امن  اتصاالت  برای 
همچنین  است.  شده  اعمال  امن 
سرعت  روی  شدیدی  مشکات 
repository های  به  اتصال 
لینوکس  مختلف  توزیع های 
به  اتصال  ازآنجاکه  و  افتاده  اتفاق 
جنس  از  repositoryها  این 
نتیجه  می توان  بوده   HTTP
گرفت که این محدودیت هم برای 
اتصال های امن و هم غیرامن اعمال 
گزارشی  در  همچنین  است.  شده 
باره  این  در  زومیت  در  قبا  که 
تهیه شده به کاهش شدید سرعت 

اینترنت هنگام آپلود پرداخته شد.
هفته  در  دیگر  اختال  همچنین 
شدن  خارج  دسترس  از  گذشته 
به  فلر  کاد  IPهای  از  برخی 
رنج  یک  روی   IP تک  صورت 
البته  که  بود  پروایدرها  بعضی  در 
شده  مشاهده  هم  این  از  پیش 
ابردراک  گزارش  براساس  بود. 
مشکلی  چنین  عادی  شرایط  در 
 misroute خاطر  به  می تواند 
کنونی،  شرایط  در  اما  بیفتد  اتفاق 

دلیل  به  می تواند  اختاالتی  چنین 
فیلترینگ یک وب سایت که روی 
بوده  کادفلر  های   IP از  یکی 
اختال  باعث  درنتیجه،  و  باشد 
به  که  شود  وب سایت هایی  سایر 
می کرده اند.  اشاره   IP آدرس  این 
بررسی های ابر دراک نشان داد در 
شبکه کادفلر تک IP که IPهای 
قبل و بعد آن بدون مشکل بوده اند، 
با اختال  در شبکه ثابت و همراه 
در  اختال  این  است.  بوده  مواجه 
پروایدرهای اینترنت همراه به یک 
از  مواردی  در  و  نبوده  صورت 
شبکه همراه اول دردسترس نبوده 
عاوه  ایرانسل.  از  مواردی  در  و 
هم  فلر  کاد  DNSهای  این،  بر 
اختاالتی  با  فیلترینگ  تأثیر  تحت 
تغییراتی  مثال  برای  بود.  مواجه 
انجام  کادفلر   DNS در  که 
نمی شود  اعمال  ایران  در  می شود 
رفتارهای  از  اختاالت  این  و 
غیرنرمالی هستند که احتماالً در پی 
به وجود  شده  ایجاد  فیلترینگ های 

آمده است.
عدم اتصال به ACME آخرین 
موردی است که این گزارش به آن 
در  مشکل  این  است.  کرده  اشاره 
در  شده  انجام  دستکاری های  پی 
آمده  به وجود  مسیریابی  و   DNS
که باعث اختاالتی در تولید نشدن 
sslهای رایگان وب سایت ها شده 
اصلی،  هدف  نهایت  در  است. 
است  محدودسازی  و  فیلترینگ 
انجام  مختلفی  روش های  به  که 
گزارش  تمرکز  »بیشتر  می شود: 
روی  که  است  دستکاری هایی 
شبکه داخلی دارد صورت می گیرد 
و  فیلترینگ  همان  اصلی  هدف  و 
دسترسی هاست.  محدودسازی 
روی  که  خطاهایی  و  آزمایش  با 
پورت های  و  IPها  و  پروتکل ها 
عمًا  می دهند،  انجام  مختلف 
باعث شده اند که دسترسی ها روی 
شبکه داخلی هم با اختال مواجه 
باشد. این موضوع را بیشتر کسانی 
داخلی  شبکه های  مدیریت  که 
دارند  عهده  به  را  کارها  و  کسب 
به  قرار است  حس می کنند. وقتی 
کشور  از  خارج  در  که  سروری 

دارند وصل شوند و نمی توانند.«
روزانه  اتفاق های  سرعت 
تشخیص  نمی توان  و  است  زیاد 
برنامه ای  چه  براساس  داد 
اعمال  جدید  محدودیت های 
آزمایش ها  این  اما  می شوند، 
فیلترینگ  جهت  در  احتماالً 
دراک  ابر  گزارش  است.  طبقاتی 
دستکاری های  اینکه  به  اشاره  با 
گذشته  هفته ی  در  داخلی  شبکه 
بسیار  اختاالت  و  ناپایداری 
می گوید  داشته  به دنبال  زیادی 
تجربه  و  مشاهدات  براساس  که 
گذشته،  هفته های  در  فیلترینگ 
محدودیت  ایجاد  بر  اصلی  تمرکز 
است  همراه  اینترنت  شبکه  روی 
این  از  دسته ای  می رسد  نظر  به  و 
راه های  آزمایش   دستکاری ها 
آن چه  ایجاد  برای  باشد  جدیدی 
عنوان  طبقاتی  فیلترینگ  عنوان  با 

می شود.

فناوری
آزمون و خطا برای فیلترینگ طبقاتی
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قفل گوشی های 
اندرویدی به راحتی 

باز می شود!
به صورت  امنیتی  محقق  نوشت: یک  دیجیاتو 
فی  د تصا
شده  موفق 
برای  راهی 
دور زدن قفل 
ی  شی ها گو
به  مجهز 
 ۱۰ اندروید 
پیدا   ۱۳ تا 
پچ  که  کند 
ماه  امنیتی 
 ۲۰۲۲ نوامبر 
دریافت  را 
طریق  از  مهاجم  روش  این  در  نکرده اند. 
تعویض  با  و  دستگاه  به  فیزیکی  دسترسی 
آسیب پذیری  یک  به واسطه  می تواند  سیم کارت 
خطرناک، از الک اسکرین یا صفحه قفل عبور 
 ،Bleeping Computer گزارش  به  کند. 
یک محقق امنیتی به نام »دیوید شوتز« توانسته 
گوشی های  به  مرحله ای  پنج  فرایند  یک  طی 
می گوید  او  کند.  نفوذ   5 پیکسل  و   ۶ پیکسل 
این آسیب پذیری در حال حاضر توسط گوگل 
برطرف شده، اما حداقل به مدت شش ماه در 
حمله  این  اجرای  برای  است.  بوده  دسترس 
که  دفعه ای  آخرین  از  دستگاه  قفل  کافیست 
خاموش و روشن شده، حداقل یک بار توسط 
مالک آن باز شده باشد. با این کار دیگر لزومی 
به واردکردن رمز عبور نیست و می توان دستگاه 
اثر  همین  اما  کرد.  باز  انگشت  اثر  با  فقط  را 
انگشت هم قابل دور زدن است. برای استفاده 
از این آسیب پذیری باید سیم کارت را تعویض 
کرده و پین آن را سه بار اشتباه وارد کنید. سپس 
با صفحه بازیابی PUK مواجه می شوید که با 
را  کارت  سیم  پین  می توانید  مربوطه  رمز  ارائه 
تعیین  را  جدید  پین  که  زمانی  کنید.  بازنشانی 
اسکرین  الک  خودکار  به طور  گوشی  کردید، 
به وجود  زمانی  واقع  در  رد می کند. مشکل  را 
PUK سیستم به  از ورود رمز  می آید که پس 
امنیتی  بسته شدن صفحات  فرمان  بار  دو  اشتباه 
 PUK صفحه  تنها  نه  کار  این  با  می دهد.  را 
بسته می شود، بلکه الک اسکرین هم پشت سر 
گذاشته می شود و فرد می تواند به صفحه هوم 
وارد شود. شوتز در ماه ژوئن ۲۰۲۲ این مشکل 
این  بود و درنهایت  به گوگل گزارش کرده  را 
به   ۲۰۴۶5-۲۰۲۲-CVE کد  با  آسیب پذیری 
رسمیت شناخته شد. اهالی ماونتین ویو باالخره 
در تاریخ ۷ نوامبر آپدیتی را برای رفع این ایراد 
هزار   ۷۰ امنیتی  محقق  این  به  و  کردند  منتشر 

دالر جایزه دادند.
IBM یک قدم دیگر 

به ساخت ابرکامپیوتر 
کوانتومی نزدیک تر شد

مبین احمدی: به نوشته ی تک کرانچ و رویترز، 
کیوبیتی   ۴۳۳ کوانتومی  پردازنده ی   IBM
است.  کرده  معرفی   Osprey نام  به  جدیدی 
در سال ۲۰۲۱  که   )Eagle( قبلی  پردازنده ی 
در   IBM داشت.  کیوبیت   ۱۲۷ شد،  معرفی 
سال های اخیر شروع به حرکت در مسیری کرده 
برای  کوانتومی  پردازنده ای  تولید  مقصدش  که 

استفاده در پردازش های امروزی است.
کیوبیت کوچک ترین واحد ذخیره ی اطاعات 
است.  کوانتومی  اطاعات  مقدار  از  معیاری  و 
کنترل کیوبیت )مخفف کوانتوم بیت( کار ساده ای 
نیست. در واحد بیت، معیارهای صفر و یک یا 
شاهد  را  یکدیگر  از  مجزا  خاموِش  و  روشن 
هستیم؛ با این حال، کیوبیت می تواند هر دو معیار 
براساس  را  خاموش(  و  )روشن  یک  و  صفر 
وضعیت آن ها  اجرا کند. کیوبیت به طورویژه بر 
ذرات زیراتمی نظیر الکترون ها به همراه فوتون ها 
می شود  باعث  موضوع  همین  است.  متکی 
بتوان  که  باشد  به گونه ای  کیوبیت  کلی  ماهیت 
سیستم های  تبدیل  اصلی  دلیل  به عنوان  آن  از 
مبتنی بر رایانش کوانتومی به ابررایانه های آینده 
حال  در  به طورمداوم  می گوید   IBM کرد.  یاد 
حوزه ی  در  کوانتومی  فناوری  پیشرفته ترکردن 
بزرگ ترین  تا  است  نرم افزار  و  سخت افزار 
مسائل امروزی در حوزه ی پردازش رفع شوند.
IBM در نقشه راه پردازنده های کوانتومی خود 
اعام کرده است که در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ 
کیوبیتی   ۱٬۱۲۱ پردازنده ی  به ترتیب   ۲۰۲5 و 
کیوبیتی   ۱٬۳۸۶ پردازنده ی  و   Condor
کیوبیتی   ۴٬۰۰۰ پردازنده  ی  و   Flamingo
 IBM تابه امروز  را می سازد.   Kookaburra
بماند؛  پایبند  خود  نقشه راه  به  است  توانسته 
کیوبیت های  تعداد  که  کنیم  فراموش  نباید  اما 
پیچیده  بسیار  پازلی  از  بخشی  تنها  پردازنده، 
است. در دنیای پردازش کوانتومی، کاهش نویز 
و زمان همدوسی نیز به اندازه ی تعداد کیوبیت ها 
بزرگ رایانه   اساسًا  دستگاه  این  دارند.  اهمیت 
که  می آید  به حساب   IBM جدید  کوانتومی 
در  را  کوانتومی  پردازنده ی  چندین  می تواند 
بین  ویژه،  فناوری هایی  با  و  دهد  جای  خود 
آن ها ارتباط برقرار کند تا در نقش پردازنده ای 
 IBM .واحد با قدرت بسیار فراوان ظاهر شوند
بزرگ رایانه ی  که  است  کرده  اعام  همچنین 

جدیدش را تا پایان سال ۲۰۲۳ تولید می کند.

گجت نیوز نوشت: به نظر می رسد خورشید خندان یا همان چهره ژولیده ای که یادآور فانوس های 
ناسا  توسط  گذشته  ماه  طی  و  است  هالووین 
منتشر شده بود، تنها یک پوزخند بی ضرر نیست. 
فیزیک  استاد  کیتینگ،  برایان  پروفسور  گفته  به 
دانشگاه کالیفرنیا، این تصویر که در پرتو فرابنفش 
تحت  که  را  آنچه  است،  شده  کشیده  تصویر  به 
عنوان »حفره های تاجی« شناخته می شود را نشان 
بادهای  از  شده  تشکیل  پرتوهای  این  است.  داده 
باعث  می توانند  الکتریکی،  بار  و  خورشیدی 

اختاالت شدید در جو زمین شوند.
کیتینگ در مصاحبه ای با واشنگتن پست گفته که 
تکه هایی  این خورشید خندان،  دهان  و  هر چشم 
صد  چند  که  هستند  ستاره  یک  بیرونی  الیه  از 
درجه سرد شده اند. با این حال، قطعاتی که توسط 
با  است،  شده  گرفته   UV طیف  در  ناسا  ماهواره 
چشم غیرمسلح انسان قابل مشاهده نیستند. با این 
گاز  کم چگالی  و  خنک  کمی  بخش  چند  تفاسیر، 

برخورد  ما  به جو سیاره  تندبادها  باشد؟ هنگامی که  داشته  معنایی می تواند  برای ساکنان زمین چه 
می کنند، می توانند باعث ایجاد شفق های قطبی زیبایی شوند. زیرا ذرات خورشید و گازهای زمین 
باورنکردنی در  به طرز  دارد که  نیز  را  پتانسیل  این  پدیده مذکور هم چنین  تنیده می شوند.  در هم 
ارتباطات راه دور اختال ایجاد کند. برای رسیدن این بادها به زمین، مقدار قابل توجهی از ذرات 
باردار الکتریکی از شاخه های خورشید الزم است. در یک سناریوی حداکثری، انفجار باد خورشیدی 

می تواند شبکه های برق را تحت تاثیر قرار داده و منجر به قطعی برق شود.
در سال ۲۰۱۴، رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا تصویری از فعالیت های خورشیدی را ثبت کرد 
نامنظم  که ظاهری مانند فانوس های هالووینی داشت و به خورشید خندان معروف شد. علی رغم 
بودن این رویدادها، اما ایجاد یک طوفان خورشیدی بزرگ و مهیب در حال حاضر غیرممکن نیست. 
به رویداد  و  از خورشید سرچشمه می گرفت  که  ژئومغناطیسی عظیم  در سال ۱۸5۹، یک طوفان 
کارینگون معروف شد، چندین ایستگاه تلگراف را به آتش کشید. چنین طوفان هایی ممکن است هر 
سال به دفعات رخ دهند. اما کیتینگ معتقد است که زمین برای مدتی طوالتی از تهدیدات ناشی از 
این رویدادهای مغناطیسی جان سالم به در برده است. با وابستگی ما به ارتباطات مبتنی بر فناوری، 
یک انفجار حفره تاجی بزرگ می تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد. طوفان های خورشیدی 
توسط مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی اداره ملی افیانوسی و جوی ایاالت متحده، در مقیاس پنج 

سطح رتبه بندی شده اند.

فتودینامیک، شیوه ای تازه برای درمان سرطان
ایرنا نوشت: دانشمندان به روشی جدید به نام فتودینامیک دست یافته اند که امیدی تازه  برای درمان 
سرطان ایجاد کرده است. درمان فتودینامیک یکی از روش های درمان سرطان است که از سیستم های 

برای   )photo-uncaging( نور  رهاسازی 
فعال کردن یک عامل مبارزه با سرطان در محل، در 
تومور استفاده می کند. رهاسازی نور عبارت است 
از فعال سازی مولکول های پوشش دار بیوشیمیایی 
آزادسازی  که  فوتولیز  طریق  از  قفس(  )در 
فعال  پیام رسان های  یا  ترکیبات  فیزیولوژیکی 
زیستی را تقلید می کند. با این حال، عوامل مناسب 
تنظیمات  در  باشند،  پایدار  مریی  نور  در  باید 
کم اکسیژن اثر ضد توموری داشته باشند و با نور 
تحریک  می کند  نفوذ  بافت  به  که  کم انرژی  قرمز 
شوند؛ به دست آوردن ترکیب این ویژگی ها مشکل 
از مؤسسه علوم صنعتی  تیم پژوهشی  است. یک 
در دانشگاه توکیو، اکنون بن سازه )پلتفرم( جدیدی 
را ایجاد کرده اند که برای اولین بار از کمپلکس های 
به  دستیابی  برای  فتالوسیانین   )III( اُرگانورودیوم 

این ترکیب از ویژگی ها استفاده می کند. روش های متداول فتودینامیک بر تولید گونه های اکسیژن 
فاقد  از سرطان ها دارای محیط های  اما، بسیاری  برای کشتن سلول های تومور تکیه می کنند؛  فعال 
اکسیژن هستند. برای رفع این مشکل از سیستم های رهاسازی نور استفاده شده است که در آن ها 
 )uncaged( عامل به شکل غیرفعال تجویز می شود و پس از آن، در محل تومور فعال یا رهاسازی
می شود. آن ها رادیکال های آلکیل را که می توانند با و بدون حضور اکسیژن باعث مرگ سلولی شوند، 
رهاسازی می کنند. رادیکال های آلکیل در حضور اکسیژن به آلدئیدهای پایانی تبدیل می شوند و این 

آلدئیدهای پایانی می توانند باعث مرگ سلولی شوند.
کار با این لیزرهای پالسی نانوثانیه ای برای کارکنان پزشکی نسبتًا آسان است. آن ها در ادامه نشان 
آزاد   )Pc( فتالوسیانین   )III( ارگانورودیوم  فعال شدن کمپلکس های  از  ترکیباتی که پس  دادند که 
شدند، برای سلول های HeLa، یک رده سلولی سرطانی، سمی هستند که نشان می دهد این ترکیبات 

در صورت آزادشدن، توانایی مبارزه با سرطان را در داخل تومور خواهند داشت.
کازویوکـی ایشـی، یکـی از اعضـای تیـم پژوهشـی، می گویـد: فنـاوری جدیـد می توانـد تولیـد 
فتوشـیمیایی طیـف گسـترده ای از رادیکال هـای آلکیـل و آلدئیدهـا را امکان پذیـر کنـد و انتشـار 
انتخابـی محـل مولکول هـای مختلـف زیسـت فعال را ممکـن می سـازد. ایـن روش به عنـوان یـک 
پیشـرفت در سـایر سیسـتم های رهاسـازی نـور ، یـک راه جدیـد هیجان انگیـز برای درمان سـرطان 

بـا فتوتراپـی بـاز می کند.

حقیقت ترسناک پشت تصویر خندان ناسا !

دیجیاتو نوشت: نشان ۹۱۱ داکار 
 ۱۹۸۴ پاریس  داکار  مسابقات  به 

با یک ۹۱۱  اشاره دارد که پورشه 
تقویت شده در آن پیروز شد.

ابرخودروهای  عرضه  روند 
گویا  و  دارد  ادامه  همچنان  آفرود 
پورشه از قافله عقب نمانده است. 
این برند آلمانی مدل آفرود پورشه 
۹۱۱ داکار را معرفی کرده که آماده 

خودروی  نمایشگاه  در  رونمایی 
جاری  ماه  اواخر  در  لس آنجلس 

در  خودرو  این  است.  میادی 
واقع یک پورشه ۹۹۲ است که به 
مجهز  محرک  چرخ  تمام  سیستم 
شده، ارتفاع آن افزایش پیدا کرده، 
تایرهای آفرود روی آن نصب شده 
و ظاهر آن تا حدودی تغییر کرده 

است تا برازنده نام داکار باشد.

حال  در  نیز  المبورگینی 
یک  استراتو،  هوراکان  آماده سازی 
ابرخودرو آفرود چندمنظوره است. 
یک  به عنوان  اولین بار  این خودرو 
کانسپت در سال ۲۰۱۹ به نمایش 
نزدیک  تولید  به  اکنون  و  درآمد 
البته ۹۱۱ داکار زودتر  شده است. 
از استراتو راهی بازار خواهد شد. 
در  و  است  تولید  آماده  مدل  این 
خواهد  رونمایی  آینده  روزهای 
فروش  به   ۲۰۲۳ سال  در  و  شد 
خواهد رسید. هنوز هیچ تصویری 
منتشر  داکار   ۹۱۱ نهایی  نسخه  از 
تصاویری  پورشه  اما  است؛  نشده 
حال  در  را  اولیه ای  نمونه های  از 
کرده  منتشر  بیابان  در  آزمایش 
برنامه  یک  از  بخشی  این  است. 
توسعه سخت گیرانه است که ۹۱۱ 
هزار   ۳۰۰ از  بیش  آن  در  داکار 
را  آفرود  مایل   ۶۰۰۰ شامل  مایل 

طی می کند.
راننـدگان آزمایشـی پورشـه در 
پیسـت آزمایشـی شـاتو دالسـتور 
در جنوب فرانسـه مسـتقر شده اند 
شـنی  مسـیرهای  لطـف  بـه  کـه 
بـرای  مناسـبی  محـل  آفـرود  و 
تمریـن رالـی داکار اسـت. رومین 

گفتـه  پورشـه  راننـده  دومـاس، 
اسـت: »تمـام تیم هـای داکار برای 
بـه  خـود  خودروهـای  آزمایـش 
اینجـا می آینـد. من می دانسـتم که 
۹۱۱ در جـاده چـه قابلیتـی دارد، 
امـا از عملکـرد آن در آفرود کامًا 

شـگفت زده شـدم.«
در این برنامه توسعه، پورشه ۹۱۱ 
داکار ۲۰۲۳ همچنین به بیابان های 
دریاچه های  و  دبی  و  مراکش 
شد.  برده  سوئد  آریپلوگ  یخ زده 
آفرود،  تایرهای  ارتفاع،  که  جایی 
سیستم  و  کالیبره  شده  ترمزهای 
تعلیق تنظیم شده پورشه ۹۱۱ داکار 
در آنجا به چالش کشیده می شوند.
نایب رئیس  موزر،  فرانک 
در   ۷۱۸ و   ۹۱۱ محصوالت 
این باره گفت: ۹۱۱ داکار می تواند 
نهایت  خود  مفهومی  مزایای  از 
کم،  وزن  ترکیب  ببرد.  را  استفاده 
قدرتمند  موتور  بیشتر،  ارتفاع 
محور  دو  بین  فاصله  و  عقب  در 
کوتاه، تجربه رانندگی لذت بخشی 
را فراهم می کند. پورشه ۹۱۱ داکار 
در   ۲۰۲۲ نوامبر   ۱۶ تاریخ  در 
لس آنجلس  خودروی  نمایشگاه 

رونمایی خواهد شد.

اسپرت ترین خودرو آفرود جهان معرفی شد


