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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دسکتاپ

شاسی بلند اماراتیدر راه بازار

استارت

ربات های سبیلو

سبیل در حیوانات دارای خاصیت حسی نیست ولی از زیر پوست به فولیکول متصل است ،هنگامیکه سبیل
به جسمی برخورد میکند ،حسگرها تحریکشده و اطالعات دریافتی برای ارسال پاسخ به مغز فرستاده
میشوند .برای طراحی رباتی به این شکل ،سبیل به یک لودسل (نوعی حسگر)  6محوره متصل میشود تا
بتواند اطالعاتی مانند نیروی جانبی ،چرخش ،فشار  ،جهت و شدت خم شدن فولیکول را هنگام برخورد با
اشیاء تقویت کرده و به بخش مربوطه ارسال کند .از این قابلیت میتوان در مأموریتهایی که نیاز به اختفا
دارد ،استفاده کرد.

خودروساز اماراتی ،شاسی بلند خود را
راهی بازار می کند.
کمپانی خودروسازی زاروق موتورز امیدوار
است با معرفی  Sand Racerبه نامی آشنا
در صنعت خودروسازی تبدیل شود.
کمپانی یاد شده ادعا دارد که با این شاسی
بلند ،غیرممکن را ممکن ساخته و عملکرد
یک ابرخودرو را با قابلیت های خودروهای
آفرود در هم آمیخته است.
این خودرو توان خود را از یک موتور 6.2
لیتری  8سیلندر ساخت جنرال موتورز
می گیرد که  518اسب بخار قدرت و 660
نیوتن متر گشتاور تولید می کند .موتور در

اعطای مجوز به هکرها در سنگاپور

سنگاپور که امنترین سیستم سایبری دنیا را دارد ،بهزودی به هکرهای خود مجوز میدهد .اگر سنگاپور این
طرح را اجرایی کند ،از هکرها آزمون نفوذ میگیرد و به آنها مجوز اعطا میکند .آزمون نفوذ ،در واقع کاوش
حفرههای امنیتی است .بنا بر گفتههای اتحادیه بینالمللی ارتباطات دوربرد ،سنگاپور امن ترین سیستم
سایبری دنیا را دارد .مزایای این طرح ،ارائه خدمات به مشتریانی مانند بانکها و دیگر شرکتهایی است که
به سیستم امنیتی پیشرفته نیازمندند .در آمریکا به هکرهایی که سیستمهای امنیتی را زیر نظر دارند ،گواهی
هکر اخالقی اعطا میشود .هک در انگلیس هم به تازگی قانونی شده است.

آتش در باران

فندک پالسمایی  Saberlightبرخالف فندک معمولی و کبریت در آب و هوای سرد و مرطوب هم به خوبی کار
می کند بنابراین افراد را از دردسرهای مربوط به شعله ور کردن شعله کوچک و ناپایدار فندک و کبریت راحت می
کند .شعله این فندک در صورت وزش باد تند و باران شدید هم خاموش نمی شود و اگر چه در تولید آن از همان
تکنیکمتداولدرفندکهایعادیاستفادهشدهاماتولیدپرتویپالسمابااستفادهازجریانالکتریسیتهباعث
می شود شعله این فندک گرم تر و پاکیزه تر باشد .این فندک با یک بار شارژ تا  ۳۰۰دفعه قابل استفاده است و
پس از آن به وسیله پورت یواس بی یک لپ تاپ یا باتری قابل حمل ،قابل شارژ دوباره است.

ساینس

کشف یک بدافزار ویژه مک بوک

کارشناسان امنیت سایبری به تازگی بدافزاری به نام  OSX Dokکشف کرده اند که در دستگاه های مک
بوک مشاهده شده است .این بدافزار وب سایت بانک های بزرگ را کپی و اطالعات بانکی فرد را سرقت
می کند .این بدافزار به وسیله ترکیب روش های فیشینگ و دخالت هکر به دستگاه کاربر منتقل می شود.
این روش حمله به هکرها اجازه می دهد تا در تمام ارتباطات فرد و حتی موارد رمزگذاری شده جاسوسی
کنند .ردیابی آن ها نیز بسیار مشکل است زیرا با ایجاد تغییراتی در سیستم عامل اقدامات امنیتی اپل
را از کار می اندازند.
این بدافزار کپی از وب سایت بانک های بزرگ را تقلید می کند .این سایت های تقلبی از قربانی می
خواهند اطالعات بانکی خود را وارد کند و سپس اپلیکیشنی را روی دستگاه یا موبایل فرد نصب و به
راحتی اطالعات فرد را سرقت می کنند .محققان امنیتی اعالم کرده اند فعالیت های این بدافزار در
اروپا افزایش یافته است.

ژل جادویی

محققان موفق به ساخت نوع جدیدی از ژل شدند که از فوالد مستحکم تر است.
به گفته این محققان ،ژل جدید مانند فوالد بادوام بوده اما تا  5برابر از فوالد کربنی مستحکم تر است .همچنین
این محصول  25برابر از فایبرگالس های معمولی سخت تر است .گفتنی است ،یکی از کاربردهای این ژل ،در
ساخت اندام های مصنوعی بدن است.

فناوری

میانه خودرو قرار گرفته که چرخ های عقب
را به حرکت در می آورد .این خودرو به دو
صندلی ،یک داشبورد دیجیتال و مرکز
کنترل آب و هوا که در شرایط صحرایی
ضروری است مجهز شده و به  CarPlayاپل
نیز دسترسی دارد.
یکی از بنیانگذاران زاروق موتورز عنوان
کرده ما مشتاقیم که شاهد عملکرد
اتومبیل خود روی سطح جاده و همچنین
در خارج از جاده باشیم.
سند ریسر فقط به تعداد  35عدد تولید
می شود و قیمت پایه آن  350هزار پوند
خواهد بود.

اسمارت فون

 Force Moto Z2به زودی راهی بازار می شود

تولید کاله ایمنی از تار عنکبوت مصنوعی

محققان نوعی تار عنکبوت مصنوعی از هیدروژل ساخته اند که قدرت زیادی دارد و می توان در آینده برای
ساخت کاله ایمنی دوچرخه از آن استفاده کرد .این فیبرها شبیه شبکه و ابریشم هستند و از مواد غیر سمی
به عنوان هیدروژل تولید و در دمای اتاق و با استفاده از آب بافته می شوند ،به عبارت دیگر به روشی تولید می
شوند که حافظ محیط زیست باشند .قدرت این رشته ها از فیبرهای مصنوعی دیگر مانند ابریشم مصنوعی و
مواد طبیعی از جمله موی انسان یا حیوان بیشتر است .از طرف دیگر این مواد ظرفیت رطوبت باالیی دارند و
مانند طناب بانجی می توانند مقادیر کالن انرژی را جذب کنند .برای این ماده کاربردهای متعددی تصور می
شود .به عنوان مثال می توان از آن ها پارچه های بسیار قدرتمند و ارتجاعی برای مصارف پزشکی تهیه کرد.
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گجت

برنامه موبایلی برای جلوگیری از پرخوری
اگر مصرف کالری اضافی و چاق شدن بیش از حد نگرانتان می
کند ،می توانید با نصب برنامه موبایلی  Sweetgreenروی گوشی
تا حدی این مشکل را کمتر کنید .برنامه یاد شده که تنها برای آیفون
عرضه شده به شما کمک می کند تا ساده تر میزان کالری های
دریافتی در هر وعده غذایی را ثبت کنید .این برنامه که با برنامه
 Apple Healthآیفون سازگار بوده و مکمل آن محسوب می شود،
از ابزار متنوعی برای محاسبه میزان مصرف غذا توسط کاربران و
تاثیر آن بر تناسب اندام برخوردار است .این برنامه را می توان به
برنامه های موبایلی سفارش غذا از رستوران هم متصل کرد تا میزان
کالری های دریافتی فرد از این راه هم به راحتی محاسبه شود.
این اتصال به شما کمک می کند تا ارزش غذایی خوردنی هایی
که قصد خرید و سفارش آنها را دارید به راحتی محاسبه کنید و از
محیط این برنامه و بدون خروج از آن برخی اقالم را که نامناسب
یا چاق کننده تشخیص داده اید از سفارش های خود حذف کنید.
با وارد کردن نام هر چیزی که خورده اید در برنامه Sweetgreen
می توانید از میزان کالری دریافتی بدن خود مطلع شوید.

شرکت موتوروال از گوشی هوشمند  Force Moto Z2پرد هبرداری
میکند.بهنظرمیرسدمدلجدیدازسریگوشیهای Motoیکیاز
گوشیهای Force Moto Z2یا Moto X4باشد که در سال۲۰۱۷
بهبازارهایجهانیعرضهخواهدشد.براساسشایعاتقبلیانتظار
میرودگوشیهوشمند ForceMotoZ2مانندگوشیهایMotoX
 Forceو MotoZForceازشیشه Shatterproofیانشکنبهرهبردهو
بهعنوانپرچمدارجدیدسریموتو،درآیندهنزدیکراهیبازارفروش
شود.بهتازگیایوانبالسیکیازافشاکنندگاناطالعاتگوشیهای
هوشمنددرحسابشخصیتوییترخوداطالعاتیراازخطتولیدموتو
( )Motoو محصول جدید این سری منتشر کرد .بر اساس گفتههای
ی با
ایوان خط تولید  Moto Zقرار است به طرفداران موتو یک گوش 
امکاناتشگفتانگیزارائهدهد.ازویژگیهایگوشیجدیدسریموتو
میتوانبهصفحهنمایش ۵٫۵اینچی QHDمجهزبهپوششShatter
،Shieldچیپستاسنپدراگون۸۳۵کوالکام۴،گیگابایترم،دوربین
دوگانهدرپشت ۱GbpsLTE،وپشتیبانیاز MotoModsاشارهکرد.

کنترل موبایل با چشمک زدن
محققانآلمانیمشغولساختنوآوریجدیدیهستندکهبهکاربران
موبایلاجازهمیدهدباحرکتسرتماسهایورودیراپاسخدهند.
بهعبارتدیگربهزودیکاربرانموبایلمیتوانندباحاالتیمانندتکان
دادنسر،لبخندوچشمکزدنباتلفنهمراهخودکارکنند.محققان
درموسسهفرانهوفرآلماندستگاهیبهنام EarFSساختهاندکهامواج
ماهیچههاوهرگونهتغییردرکانالگوشراکهدرنتیجهحرکاتصورت
ایجاد می شود ،اندازه گیری می کند .به گفته محققان یک هدفون
کوچکمخصوص،حتیکوچکترینحرکاتصورتراردیابیمیکند.
برای آنکه هدفون مخصوص نسبت به حرکات بخش های دیگر بدن
مانندراهرفتنواکنشنشانندهد،یکحسگربهدستگاهاضافهشدهکه
سیگنالهایفضایخارجیراثبتمیکند.کاربرباکمکایندستگاه
می تواند تماس های خود را پاسخ دهد یا آنها را رد کند و همچنین به
موسیقیگوشدهد.عالوهبرآنتلفنهایهوشمندباکمکایننوآوری
متوجهمیشوندچهزمانکاربرخستهیامشغولرانندگیاست،حتی
اگرکاربردروضعیتتمرکزباشد،اینتلفنهامیتوانندصدایزنگ
موبایلراقطعکنند.

