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تعــداد پیام  رســان های بومی و 
رقابت بین آنها به گونه ای اســت 
که باعث شده هر گروه از کاربران، 
یکی از این پیام رسان ها را روی دستگاه خود نصب 
کند. به عبارت دیگر، ما اکنون با جزیره هایی روبه رو 
هستیم که کاربران آن با یکدیگر ارتباط ندارند. 
به عنوان مثال، اگر کاربری پیام رســان »گپ« را 
روی گوشی خود نصب کرده، به کاربری که این 
پیام رســان را ندارد و فرضا از پیام رســان »بله« 
اســتفاده می کند، نمی تواند پیام دهد. اما اکنون 
زیرســاختی در حال توسعه اســت که برقراری 
اتصال بین پیام رسان ها را ممکن خواهد کرد. این 
کار مدتی است که در بعضی  کشورها شروع شده 
و در کشــور ما هم در حال عملیاتی شدن است. 
درصورتی که این موضوع محقق شود، یک پلتفرم 
یکپارچه خواهیم داشت که همه مردم می توانند 

با هم در ارتباط باشند.

برقراریارتباطبینپلتفرمها
مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رســان »گپ« 
در گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه اکنون 
ارتباطات در صنعت آی تی و آی سی تی وارد نسل 
پنجم و ششم شده است، می گوید: »در نسل3 و 
4 دغدغه مردم ارتباطــات پایه بود. به این معنی 
که یک شــرکت موبایل و یک شرکت تلفن ثابت 
نمی توانستند با هم ارتباط برقرار کنند. همچنین 
در دوره ای کاربر یک اپراتور تلفن همراه با کاربر 
اپراتور دیگر نمی توانســت تماس بگیرد. اما پس 
از مدتی زیرســاخت های الزم که بــه آن امکان 
 )Interoperability( عملیات بین 2زیرساخت
برای ارتباط بین تلفن ثابت و موبایل و همچنین 
تماس از ســیم کارت یک اپراتــور تلفن همراه با 

سیم کارت اپراتور دیگر فراهم شد.«
انجیدنی نسل جدید ارتباطات را اکنون بر محور 
پلتفرم هــا می دانــد و ادامه می دهــد: »مجامع 
بین المللی حوزه آی تی و آی سی تی به این نتیجه 
رسیده اند که پلتفرم ها هم دقیقا مانند شبکه های 
موبایل باید با هم ارتباط داشــته باشند تا مردم 

بتوانند از ارتباطات یکپارچه بهره مند شوند.«
او با اشــاره به اینکه این موضــوع در حوزه های 
مختلفی در دنیا تعریف شــده اســت، یادآوری 
می کند که به عنوان مثال، بین پلتفرم های کیف 
پول این ارتباط برقرار شــده و کاربران عملیات 

انتقال از یک کیــف پول به کیف پــول دیگر را 
می توانند انجام دهند.

رواجدردنیا
مدیرعامل پیام رســان »گپ« به اجباری شدن 
ارتباط بین پلتفرم ها در اتحادیه اروپا از چند سال 
پیش اشــاره می کند و می گوید: »به پلتفرم های 
مختلف ازجمله واتســاپ و آی مسیج رسما ابالغ 
شــد که برای الحاق به زیرســاخت های »امکان 
عملیات بین زیرساخت های پیام و تماس« اقدام 
کنند.« به گفته انجیدنی این موضوع در بسیاری 
از کشورها شــکل گرفته و طی 2 تا 3سال آینده 
نمی  توان تصور کرد که پلتفرمی به پلتفرم دیگر 

وصل نباشد.

روشهایرایج
این کار با 2روش در دنیا انجام می شود که یکی از 
آنها به نام RCS hob است که معموال اپراتورهای 
تلفن همراه و شــرکت های تامین کننده نرم افزار 
اپراتــور تلفن همــراه این روش را پیاده ســازی  

می کنند و می فروشند.

مدیرعامل پیام رسان »گپ« روش دیگر را روش 
مرکز تبادل پیام یــا اصطالحا MXP می داند که 
درواقع یک پل بین راهی است برای پلتفرم هایی 

که می خواهند به یکدیگر پیام منتقل کنند.
انجیدنــی یــادآوری می کند که حتــی ممکن 
اســت این پلتفرم ها پیام رسان نباشند. مثال یک 
فروشگاه دار در دیجی کاال که یک مارکت پلیس 
محسوب می شــود، می تواند از طریق این مرکز 
تبادل پیام به یــک کاربر که از یک پیام رســان 

استفاده می کند، پیام ارسال کند.
به گفته او، در ایران هم این طرح از چند سال پیش 
مطرح شده  و پروژه MXP یک پروژه حاکمیتی 

است که باید توسط دولت راهبری شود.

ردوبدلپیاموتماسصوتی
مدیرعامــل پیام رســان »گــپ« با اشــاره به 
اینکه اکنــون این کار برای انتقــال پیام در حال 
عملیاتی شدن اســت، گام بعدی را امکان تماس 

صوتی بین کاربران می داند.
انجیدنی توضیح می دهد کــه به این ترتیب یک 
کاربر از یک پیام رسان می تواند با کاربری در یک 

پیام رسان دیگر تماس برقرار کند که برای کاربران 
بسیار جذاب خواهد بود.

درواقع، کاربری کــه به عنوان مثــال از »گپ« 
اســتفاده می کند، می تواند با دوســت خود که 
فرضا »بله« دارد، تماس بگیــرد. به گفته او، این 
ویژگی های کاربــردی باعث می شــود که حق 
انتخاب مردم افزایش پیدا کند؛ چراکه هر کاربر 
ممکن است از رابط کاربری یک پیام رسان خاص 
رضایت داشته باشد و کاربر دیگر از رابط کاربری 
پیام رســانی دیگر. به این ترتیب، کاربران دیگر 
این دغدغه را ندارند که اطرافیان آنها یا هر کسی 
که می خواهند با او ارتبــاط برقرار کنند، از کدام 
پیام رسان اســتفاده می کند و در نتیجه کاربران 

می توانند با کل جامعه کاربری در ارتباط باشند.
مدیرعامل پیام رسان »گپ« می گوید: »ما این کار 
را آزمایش کردیم و می توانیم با پیام رســان های 
خارجی هم در ارتباط باشــیم و آنهــا را به دایره 
کاربری خود اضافه کنیــم. با انجام موفقیت آمیز 
این پروژه عمال یک جامعه کاربری 200میلیونی 
خواهیم داشــت که می توانند با هــم در ارتباط 

باشند.«

جذاب سازی  پیام رسان های بومی
وزارت ارتباطات قصد دارد با راه اندازی زیرساختی فنی کاری کند که همه کاربران پلتفرم های بومی بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند

شکستآسترازنکادرساخت
واکسناستنشاقیکووید

اولین مرحله کارآزمایی بالینی واکسن اسپری بینی آسترازنکا 
با شکست مواجه شــد. به گزارش گاردین، توسعه یک واکسن 
استنشاقی که از راه بینی از ابتال به کووید پیشگیری کند از اوایل 
همه گیری در دستور کار شــرکت های بزرگ سازنده واکسن 
بود اما حاال با توجه به آنکه اســپری بینی آسترازنکا نتوانسته 
است در نخستین مرحله کارآزمایی بالینی عملکرد قابل قبولی 
داشته باشد، این امید تا حدی کمرنگ شده است. نتایج ضعیف 
این کارآزمایی باعث شــده است تا دانشــمندان از طرح های 
توسعه اسپری به شکل کنونی دست بکشند. حاال امید آنها به 
فرمول های مختلف واکســن و دستگاه های تحویل پیچیده تر، 
مانند نبوالیزرهایی است که می توانند داروها را به عمق ریه ها 
برسانند . دکتر ســندی داگالس، محقق ارشد این آزمایش در 
مؤسسه جنر آکسفورد گفت: »اسپری بینی در این مطالعه آنطور 
که ما انتظار داشتیم عمل نکرد. تحویل واکسن ها به بینی و ریه ها 
همچنان یک رویکرد امیدوارکننده است، اما این مطالعه نشان 
می  دهد که احتماال چالش هایی در تبدیل اسپری  های بینی به 

یک گزینه قابل اعتماد وجود دارد.«

تزریق آسان تر به نسبت تزریق با سوزن و پتانسیل مسدود کردن 
ویروس ها در مبدا ورود به بدن، ازجمله مزایای واکســن های 
استنشاقی از طریق بینی است. درحالی که واکسن  های موجود 
در پیشگیری از بیماری  های شدید بسیار خوب هستند، اما در 
مهار گسترش ویروس بسیار کمتر مؤثر هســتند. اما به گفته 
محققان واکسن های استنشاقی حتی می توانند میزان انتقال 

ویروس را هم بسیار کاهش دهند.
محققان ایــن مطالعه می گویند اگرچه واکســن بــرای افراد 
شرکت کننده هیچ مشکل ایمنی ایجاد نکرده است اما اثربخشی 
الزم را در انسداد ویروس ها نشان نداده است. دانشمندان سطح 
آنتی بادی های مخاطی و سیستمیک علیه کووید را که به ترتیب 
در دستگاه تنفسی و جریان خون یافت می شوند، اندازه گیری 
کردند. شــواهد کمی از آنتی بادی های مخاطــی پس از یک 
اسپری بینی وجود داشت. پس از 2 دوز، تعداد انگشت شماری 
از شــرکت کنندگان آنتی  بادی  های مخاطی داشتند، اما سطح 
آنها فقط به ندرت و به طور متوسط باالتر از سطحی بود که پس 

از عفونت کووید مشاهده شد. 

کشفزندگیمیکروبیدرمریخ
دانشمندان فرانسوی روز گذشته اعالم کردند که مریخ باستانی 
احتماال محیطی دارد کــه می تواند یک دنیای زیرزمینی مملو 
از موجودات میکروســکوپی را در خود جــای دهد. به گزارش 
گاردین، این یافته ها نمــای تاریکی از راه هــای کیهانی ارائه 
می دهند. نویسنده اصلی این مطالعه، بوریس ساتری، که اکنون 
یک محقق فوق دکتری در دانشگاه ســوربن است، می گوید: 
زندگی - حتی زندگی ساده مانند میکروب ها - ممکن است در 
واقع باعث نابودی خود شود. نتایج البته کمی هنوز مبهم هستند، 
اما فکر می  کنم بسیار هیجان انگیز به حساب می آید. آنها ما را به 
چالش می کشند تا در نحوه تعامل زیست کره و سیاره آن تجدید 
 ،Nature Astronomy نظر کنیــم. در مطالعه ای در مجلــه
ساتوری و تیمش گفتند که از مدل  های آب و هوا و زمین برای 
ارزیابی قابلیت سکونت پوســته مریخ در 4میلیارد سال پیش 
اســتفاده کردند، زمانی که تصور می  شد ســیاره سرخ مملو از 
آب و بســیار مهمان  نوازتر از امروز اســت. آنها حدس زدند که 
میکروب های هیدروژن مولد متان ممکن است در آن زمان زیر 
سطح رشد کرده باشند و چند ده سانتی متر خاک برای محافظت 
از آنها در برابر تشعشعات شدید ورودی روی آنها را گرفته باشد. 

محققــان حشــره ای ناشــناخته را که 
در یــک کهربــا بــه دام افتاده اســت، 
کشــف کرده انــد کــه قدمــت آن را 
بیــن ۳۵ تــا ۴۷میلیون ســال تخمین 
می زنند. ایــن گونه  از حشــره که قبالً 
 Calliarcys کشف نشده بود اکنون
antiquus نــام گرفتــه اســت. ایــن 
حشــره متعلــق به گونه هــای مگــس 

یک  روزه است.

  ۳۵ 
میلیون سال

 ســتاد فنــاوری نانــو در قالــب نانومچ، 
۴ نــوع خدمت حمایتــی بــه طرح های 
فناورانــه ایــن حــوزه ارائه داده اســت و 
در این راســتا تاکنون تعــداد ۵۴طرح، 
موفــق بــه پذیــرش نهایــی در برنامــه و 
بهره منــدی از حمایت هــای نانومــچ 
شده اند. نانومچ با هدف افزایش نرخ 
موفقیت و کاهش زمان تجاری ســازی 
طرح ها ۴ بسته حمایتی شامل بسته 
تســهیالت، بســته خدمــات، بســته 
مشاوره و بســته آموزش تعریف کرده 

است.

  ۵۴ 
طرح

فضا
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