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«اپ»تکار
جزئیات جدیدی درباره سرویس
پریمیوم واتساپ برای کسبوکارها
آخرین اخباری که درمورد حسابهای تجاری
واتساپ منتشر شد ،از امکان تنظیم عکس کاور
برای بهبود حساب تجاری خبر میداد .اما حاال
به نظر میرسد که واتساپ در حال کار روی
بوکارهاست که
ویژگیهای بیشتری برای کس 
آنها را با سرویس اشتراکی جدید WhatsApp
 Premiumارائه میکند .عالوه بر این،
واتساپ میخواهد امکان ترک بیسروصدای
گروهها را هم برای کاربران فراهم کند.
چند وقت پیش گزارش شده بود که واتساپ
در حال کار روی یک طرح اشتراکی جدید
برای حسابهای تجاری است .با وجود آن،
کسبوکارها میتوانند از ویژگیهای اضافی
مانند امکان اتصال حداکثر  10دستگاه به یک
حساب بهره ببرند .حاال جزئیات جدیدی از این
طرح اشتراکی با نام WhatsApp Premium
فاش شده که نشان میدهد همراه با ویژگیهایی
فقط برای حسابهای تجاری طراحی شده است.
اشتراک جدید واتساپ به حسابهای تجاری
اجازه میدهد تا لینک منحصربهفرد خود را برای
ارتباط برقرار کردن با مشتریان فراهم کنند.
بوکارها هم اکنون نیز میتوانند
هرچند کس 
لینکی که شامل شماره تلفن آنها میشود را به
مشتریان ارسال کنند ،اما با وجود این قابلیت،
لینک با آدرس دلخواه خود را میتوانند تنظیم
کنند.
در حال حاضر جزئیات بیشتری درمورد
 WhatsApp Premiumوجود ندارد ،بنابراین
هنوز مشخص نیست که چه زمانی در دسترس
قرار خواهد گرفت ،هزینه آن چقدر خواهد بود
و آیا در آینده ویژگیهای بیشتری به آن اضافه
خواهد شد یا خیر؟
در حال حاضر زمانی که کاربران از یک چت
گروهی خارج میشوند ،واتساپ خروج آنها را
به تمام اعضای گروه اطالعرسانی میکند .طبق
قابلیت دیگری که باز هم توسط WABetainfo
به آن اشاره شده ،اپلیکیشن پیامرسان متعلق
به شرکت متا ،در حال کار روی قابلیت جدیدی
است تا کاربران بدون اطالعرسانی از گروهها
خارج شوند.
طبق تصویر به اشتراک گذاشته شده،
زمانی که این قابلیت در دسترس قرار بگیرد،
کاربران هنگام خروج از گروهها با پیغامی
مواجه میشوند که میگوید «فقط شما و
مدیران گروه مطلع خواهند شد که آن را ترک
کردهاید».

اسپاتیفای در حال آزمایش قابلیت
نمایش  NFTبرای هنرمندان است
اسپاتیفای هم به جمع شرکتهایی پیوست
که از  NFTحمایت میکنند و ظاهرا این
سرویس پخش موسیقی محبوب در حال
آزمایش قابلیت جدیدی برای هنرمندان است
تا توکنهای غیرقابل معاوضه ( )NFTخود را به
نمایش بگذارند .آزمایش این قابلیت هم اکنون
با دستهای از کاربران اندروید و فقط در ایاالت
متحده آغاز شده و برخی هنرمندان میتوانند
NFTهای خود را به نمایش بگذارند.
سخنگوی اسپاتیفای در بیانیهای به Music
 Allyگفت :اسپاتیفای در حال انجام آزمایشی
است که در آن به گروه کوچکی از هنرمندان
کمک شده تا مجموعههای  NFTخود را از
طریق پروفایلشان تبلیغ کنند .ما به طور
معمول قابلیتهای جدیدی را برای بهبود تجربه
هنرمندان و طرفداران آزمایش میکنیم .برخی
از آنها در نهایت در دسترس کاربران بیشتری
قرار میگیرند و برخی دیگر تنها به عنوان نوعی
آموزش عمل میکنند.
طبق تصاویری که توسط کاربران و منابع
خبری از این قابلیت منتشر شده ،گالری NFT
در صفحه اول هنرمندان قابل دسترس خواهد
بود و پس از کلیک روی آن ،صفحه جدیدی
برای نمایش تمام مجموعههای آنها نشان داده
میشود .همچنین ظاهرا با انتخاب هر یکی از
توکنها ،صفحه دیگری با پیشنمایش بزرگتر
و توضیح مختصری درباره آن به کاربران ارائه
خواهد شد.
منبع:دیجیاتو

چطور در دام روانشناسهای زرد نیفتیم؟

این روزها ،بازار «روانشناسی زرد» بیش از هر زمان دیگری داغ شده و متاسفانه هر
روز افراد بیشتری در دام آن میافتند .ناروانشناسان که بسیاری از آنها تحصیالت
مرتبط هم ندارند ،با وعدههای «فستفودی» و پررنگ و لعاب مثل موفقیت ،ثروت،
اعتمادبهنفس و ،...افراد را به خود جذب کرده و از این طریق درآمدهای کالن کسب
میکنند .ممکن است در ابتدای امر ،فرد تصور کند که واقعا شرایطش بهتر شده ،اما
این فقط یک احساس کاذب موقتی است و دیری نمیپاید که مشکالت بازمیگردند و
نه تنها مشکل فرد حل نمیشود؛ بلکه تنش نیز در او بیشتر میشود.
مشاورههای ناروانشناسانه نگرش افراد را نسبت به سودمندی روانشناسی تغییر
میدهد .آنها ممکن است به این نتیجه برسند که «روانشناسی تاثیری در بهبود
حالشان ندارد» و برای همیشه شانس خود را برای بهرهبردن از علم روانشناسی و
بهبود واقعی از دست بدهند.
ناروانشناسان ویژگیهای مشترک زیادی دارند .شما میتوانید با شناخت این
ویژگیها آنها را شناسایی کنید .اما چه ویژگیهایی؟ هرچند که برخی از این افراد
علیرغم داشتن مدرک تحصیلی مرتبط به این نوع کالهبرداری روی میآورند ،اما
بسیاری از روانشناسان زردی که در فضای مجازی فعالیت میکنند ،درواقع اصال
روانشناس نیستند .مشاورههای ناروانشناسان ،برخالف روانشناسان واقعی
هیچگونه منبع علمی و استناد آماری ندارد .درواقع آنها نظرات شخصی خود را به
عنوان «علم روانشناسی» به مردم میفروشند.
این افراد ،به صورتی کامال اغراقآمیز به شما وعده «تغییرات اساسی در زمان کوتاه»
را میدهند و قول میدهند که مشکل چندینساله شما را یکشبه حل کنند! در حالی
که براساس اصول علمی« ،تغییر رفتار» یک فرایند مداوم ،تدریجی و نسبتا طوالنی
مدت است و نمیتوان ره صدساله را یکشبه طی کرد!
این افراد درست مثل فالگیرها ،تعدادی ویژگی و مثال کلی را بیان میکنند که
مشترک هستند و در اکثر مردم درصدی از آنها وجود دارد .از چیزهایی صحبت
میکنند که همه خواستار آن هستند مثل خوشبختی ،پول ،سفر و عشق! آنها
همان چیزی را به شما میگویند که مایل به شنیدن آن هستید .در نقطه مقابل،
روانشناسی علمی ،چیزی را به شما میگوید که «نیاز» دارید بشنوید تا در شما
تغییرات واقعی و پایدار اتفاق بیفتد.
یک روانشناس با رویکرد علمی ،مسئله را برای شما توصیف و تحلیل میکند ،او
در مسیر حل مشکل شما را هدایت میکند ،اما هرگز به جای شما انتخاب نمیکند.
او پیامدهای مثبت و منفی راهکارهای مختلف را برای شما توضیح میدهد ،اما
درنهایت مسئولیت تصمیمگیری به عهده خود شما خواهد بود .در مقابل ،یک
ناروانشناس به راحتی برای شما نسخه میپیچد و دستور میدهد ،مثال میگوید:
«برو طالق بگیر!»
ایجاد تغییر یک فرایند پیچیده و تدریجی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.
یک روانشناس ماهر ،این را میداند و هرگز در اول کار به شما «قول» تغییر حتمی
نمیدهد .او میتواند قول بدهد که هرکاری که الزم است را برای شما انجام بدهد،
اما نتیجه به عوامل مختلفی وابسته است که بسیاری از آنها در اختیار روانشناس
نیست .برعکس ،ناروانشناسان همان اول کار به شما قول میدهند که در کوتاهترین
زمان ،مشکل شما به طور کامل برطرف میشود و شما خوشبخت خواهید شد!
مسائل مربوط به ذهن و روان انسان ،دارای ظرافتهای بسیار است و از یک فرد به
فرد دیگر میتواند متفاوت باشد .یک روانشناس باید با دقت به صحبتهای مراجع
گوش کند تا بتواند به جنبههای مختلف مسئله پی ببرد .در بیشتر جلسات حرفهای
روانشناسی ،مراجع بیشتر حرف میزند و درمانگر بیشتر گوش میکند .برعکس ،از
نظر ناروانشناسان همه به یک علت خیانت میکنند ،همه به یک دلیل تجاوز میکنند
و !...آنها اصال به صحبتهای شما اهمیت نمیدهند و فقط محتوای کلی را میپرسند
و بعد بدون توجه به ابعاد مختلف یک مسئله ،سخنرانی مفصل خود را آغاز میکنند
و برای همه یک نسخه میپیچند.
یک روانشناس قبل از تشخیص مشکل و ارائه هرگونه راهکار ،تمامی زوایای
مسئله را بررسی میکند و به عمق آن پی میبرد .این کار ممکن است ساعتها زمان
ببرد .اما ناروانشناسان با خواندن چند خط پیام یک فرد در فضای مجازی و بدون
داشتن اطالعات کافی ،بالفاصه برچسبهای مختلفی مثل «وسواسی»« ،دوقطبی»،
«مرزی» و ...به افراد میزنند« .برچسبزنی» از آفتهای بزرگ ناروانشناسی است و
آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به سالمت روان افراد وارد میکند.
منبع :ایرنا

ماشین
بازی

زخم و قلم

ویترین

جذابترین ویژگی سال های اخیر بی ام و

خودروسازان در زمینه استفاده از صداهای غیرواقعی برای
خودروهای الکتریکی خود خالقتر از هر زمان دیگری نشان میدهند.
به خاطر اینکه قوای محرکه الکتریکی چنین خودروهایی فاقد صداست
به همین خاطر از نظر جذابیت رانندگی در سطح پایینی قرار میگیرند
زیرا راننده نمیتواند ارتباطی عاطفی با خودرو برقرار کند .خبری از
لرزش یا صدا در پیشرانه نیست اما بیامو برای ایجاد جذابیت بیشتر
در خودروهای الکتریکی با هانس زیمر تماس گرفته است تا سیستم
الکتریک آیکنیک ساندز را معرفی کند .ما پس از بررسی این تکنولوژی
در بی ام و  M50 i4میتوانیم بگوییم با یک ویژگی شگفتانگیز روبرو
هستیم.
ما هماکنون در میانه یک تست چندروزه با بیامو  M50 i4هستیم
و صدای شتاب گیری تولیدی توسط هانس زیمر یکی از بخشهای

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

موردعالقه در این خودرو بوده است .این سیستم نه تنها عملکرد
خوبی دارد بلکه یکی از جذابترین ویژگیهای بکار رفته در محصوالت
بیامو محسوب میشود.
این سیستم را میتوان از طریق حالتهای انتخابی سواری روشن
یا خاموش کرد .آیکنیک ساندز بر اساس حالت رانندگی انتخاب شده
توسط راننده تغییر میکند .این سیستم در حالتهای کامفورت یا اکو
پرو اگرچه قابلتشخیص است اما صدای کمتری دارد .ولی در حالت
اسپرت شاهد صدای بیشتری هستیم و به هر دستور راننده در بخش
گاز و ترمز واکنش نشان میدهد .البته این تکنولوژی فقط صدای
شتاب گیری و ترمز نیست و پیچیدگیهای بیشتری دارد.
زمانی که پدال گاز را فشار دهید آیکنیک ساندز به خوبی به میزان
فشار روی پدال واکنش نشان میدهد .زیمر و تیم بیامو تالشهای

بسیار زیادی برای هماهنگی فوقالعادهی این سیستم با دستورات
راننده انجام دادهاند زیرا راننده میتواند بیوقفه گاز و ترمز را تنظیم
کند .واکنش صدای تولیدی به این تغییرات بسیار احساسبرانگیز
است .البته واضح است که شما میدانید این صداها مصنوعی هستند
اما به خاطر مهندسی دقیق این صداها و واکنش عالی به دستورات
راننده شاهد هماهنگی بسیار خوب بین اجزای مختلف خودرو با
آیکنیک ساندز خواهید بود و حس متفاوتی را در خودرویی الکتریکی
تجربه خواهید کرد .بهترین راه برای توصیف این سیستم شبیه راندن
یک کشتی فضایی در فیلمی علمی تخیلی است.
همچنین به خاطر اینکه صداهای موردبحث در دنیای واقعی وجود
ندارند و این نوع سیستمها به تازگی معرفی شدهاند ،مالک با روی
باز از چنین سیستمی استقبال خواهد کرد .زمانی که جنگ ستارگان
را تماشا میکنید درباره صدای  TIEسؤال نمیکنید بلکه صدای
آنها را شگفتانگیز میدانید .همین موضوع درباره آیکنیک ساندز
بیامو صدق میکند .صداهایی که از خودرو به گوش میرسد جدید
و درعینحال جذاب هستند و مهم نیست که این صداها بهصورت
مصنوعی تولید میشوند.
واقعا ً این تکنولوژی جذابی است .شبیه زمانی که آئودی V10 R8
یرانید ،دوست دارید پدال گاز  M50 i4را
یا پورشه  GT3 ۹۱۱را م 
فشار دهید و صدایی شبیه کشتی فضایی را بشنوید .باور اینکه
خودروسازی همچون بیامو چنین صدایی را در یک خودرو قرار داده
است سخت خواهد بود اما باید آن را جزو جذابترین ویژگیهای چند
سال اخیر محصوالت باواریا دانست.
نکته دیگر اینکه برخی خودروهای اسپرت بنزینی در سالهای اخیر
از صداهای غیرواقعی برای جذابیت بیشتری سواری استفاده کردهاند
اما فکر میکنیم صدای تولیدی در  M50 i4جذابتر از اکثر صداهای
محصوالت درونسوز هستند M50 i4 .جذابیتهای دیگری نیز دارد
که از جمله آنها میتوان به سرعت باال ،هندلینگ خوب و فضای بار
زیاد اشاره کرد اما تا به اینجا آیکنیک ساندز بیش از هر چیزی دیگری
نظر ما را به خود جلب کرده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

پستانک هوشمند جایگزین آزمایش خون میشود

یک پستانک بیسیم و بیوالکترونیک میتواند نیاز به خونگیری از
نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه را از بین ببرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینسدیلی ،نمونه خون نوزادانی که
در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند روزانه دوبار برای نظارت
بر الکترولیتهای خون گرفته میشود .این پستانک هوشمند میتواند
نظارت مستمرتری بر سطح یونهای سدیم و پتاسیم در خون فراهم
کند .این الکترولیتها کمآبی بدن نوزاد را به پزشکان و پرستاران هشدار
میدهند .کم آبی یک عارضه خطرناک برای نوزادان بهویژه آنهایی است
که نارس یا با سایر مشکالت سالمتی متولد شدهاند.
محققان این پستانک هوشمند را بر روی تعدادی از نوزادان در
بیمارستان آزمایش کردند و نتایج حاصل با دادههای به دست آمده از
نمونهبرداری طبیعی از خون آنها قابل مقایسه بود.
جونگ هون کیم ،دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه
ایالتی واشنگتن و یکی از نویسندگان این مقاله میگوید :ما میدانیم
که نوزادان نارس اگر در ماه اول تولد از مراقبتهای درمانی با کیفیتی
برخوردار شوند ،شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند .به طور معمول،
در محیط بیمارستان ،دو بار در روز از نوزاد خون گرفته میشود ،بنابراین
تنها دو داده در طول روز به دست میآید .این دستگاه یک روش
غیرتهاجمی برای نظارت بر غلظت الکترولیت نوزادان در لحظه است.

کیم خاطرنشان کرد :نمونهبرداری میتواند به طور بالقوه برای نوزادان
دردناک باشد و فاصلهی زیادی در اطالعات به دست آمده ایجاد میکند،
زیرا معموال ًیک بار در صبح و یک بار در عصر انجام میشود .روشهای
دیگری برای آزمایش بزاق نوزاد وجود دارد اما این روشها شامل
دستگاههای حجیم و سختی میشود که نیاز به جمعآوری جداگانه نمونه
دارند.
محققان با استفاده از یک پستانک معمولی که به صورت تجاری
موجود است ،سیستمی ایجاد کردند که از بزاق نوزاد از طریق کانالهای
میکروسیال نمونه برداری میکند .هر زمان که نوزاد پستانک را در دهان
خود نگه میدارد ،بزاق به طور طبیعی به این کانالها راه مییابد ،بنابراین
دستگاه به هیچ نوع سیستم پمپاژی نیاز ندارد.
کانالها دارای حسگرهای کوچکی در داخل خود هستند که غلظت
یون سدیم و پتاسیم در بزاق را اندازه گیری میکنند .سپس این دادهها
به صورت بیسیم با استفاده از بلوتوث به فرد مراقبت کننده از بیمار
منتقل میشود.
محققان در مرحله بعدی قصد دارد تا قطعات این سیستم را مقرون به
صرفهتر و قابل بازیافت کند .سپس ،آنها تالش خواهند کرد تا آزمایش
بزرگتری با پستانک هوشمند برای تعیین کارایی آن انجام دهند.
به گفت ه کیم ،توسعه این دستگاه بخشی از یک تالش گستردهتر برای

کمک به کاهش اختالل در درمان بیماران کوچک بخش مراقبتهای
ویژه است.
کیم میگوید :شما اغلب تصاویر بخش مراقبتهای ویژه نوزادان را
میبینید که در آن مجموعهای از سیمها به نوزادان وصل میشود تا
وضعیت سالمتی آنها مانند ضربان قلب ،تعداد تنفس ،دمای بدن
و فشار خون مورد بررسی قرار بگیرد .ما میخواهیم از شر این سیمها
خالص شویم.

کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در
ایران» به چاپ دوم رسید

انتشارات آگاه ،چاپ دوم کتاب «دولت و

سیاست اجتماعی در ایران» اثر معصومه
قاراخانی را روانه بازار کرد.
به گزارش مهر ،کتاب دولت و سیاست
اجتماعی در ایران اثر معصومه قاراخانی عضو
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی توسط
انتشارات آگاه به چاپ دوم رسید و به بهای ۳۲
هزار تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
این اثر در سال  ۱۳۹۸به چاپ رسیده بود.
این اثر حاصل  ۱۰سال مطالعه و پژوهش در
این حوزه است .بخشی از این مباحث را از رساله
دکتریاش با عنوان تحلیل سیاست اجتماعی در
ایران برگرفته که برخی از یافتههای آن پیشتر در
مقاالت داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
نویسنده با وسعت بخشیدن به آن مطالب
و توسعه و تقویت بحثها به ویژه در بخش
رویکردهای نظری و نیز با روش شناسی تحلیلی
سیاست اجتماعی و همچنین بررسی وضعیت
آموزش و پژوهش سیاست اجتماعی در ایران
تالش کرده است مطالبی سودمند را با بیانی
ساده در اختیار عالقه مندان این حوزه مطالعاتی
قرار دهد.
«دولت و سیاست اجتماعی در ایران» حاصل
مطالعهای پیشرو در حوزه سیاست اجتماعی در
ایران است و سوای پرداختن به دانش مفهومی
سیاست اجتماعی ،تحلیلی علمی از سیاست
اجتماعی در ایران ارائه میدهد.
مؤلف از سویی ادبیات نظری و پژوهشی تحلیل
سیاست اجتماعی را مرور میکند و از سوی دیگر
با گشودن دریچهای به سیاستهای آموزش و
سالمت و مسکن (سه کارویژه اصلی دولت)
تصویری تجربی از روند سیاست اجتماعی در
ایران ارائه میدهد .بدین ترتیب این اثر هم به
کار پژوهشگران عالقهمند به این حوزه کاربردی
میآید و هم میتواند بهمنزله الگویی تحلیلی در
حوزه سیاست اجتماعی برای آموزش دانشجویان
در مقاطع تحصیالت تکمیلی استفاده شود.
محتوای کتاب معطوف به دو هدف است؛
نخست ،ارائه تحلیل و تصویری علمی از سیاست
اجتماعی در ایران و دوم فهم و افزودن بر دانش
سیاست اجتماعی .کتاب در شش فصل و یک
پی گفتار تنظیم شده است.

