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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دسکتاپ
• •شارژ باتری با آب دهان

فرض کنید در محلی دور از همه جا گیر افتاده اید و باتری تلفن همراهتان تمام شده و به برق و یا حتی انرژی
خورشیدی هم دسترسی ندارید ،در این شرایط می توانید به این ایده روی بیاورید؛ شارژ باتری با آب دهان.
ایده ای که محققان دانشگاه بینگامتون در نیویورک در سر می پروراندند و باتری را تا به آن جا توسعه دادند
که با آب دهان شارژ می شود.
این فرایند قدم دیگری در توسعه سلول های سوخت میکروبی ( )MFCsاست که جریان های الکتریکی را از
طریق باکتری های موجود منتقل می کند.

• •تشخیص کاالی اصلی از بدل با هوش مصنوعی

شناسایی کاالهای اصل و غیرتقلبی از بدل های قالبی و بی کیفیت چالشی مهم در بسیاری از کشورها بوده
که هوش مصنوعی این مشکل را هم برطرف کرده است.
گروهی از محققان سازوکار منحصر به فردی ابداع کرده اند که در قالب آن الگوریتم هوش مصنوعی خاصی
برای تشخیص دادن کاالهای اصلی از تقلبی به کار گرفته می شود.
این الگوریتم که توانایی خودآموزی و ارتقای توانمندی های خود را نیز دارد در سیستم ها و دستگاه های
مختلف قابل به کارگیری است و به این وسیله قاچاقچیان و فروشندگان محصوالت تقلبی دیگر نمی توانند
سر مشتریان خود کاله بگذارند.
محققان دانشگاه نیویورک می گویند با الگوریتم یاد شده ،شناسایی ویژگی های منحصر به فرد و بسیار کوچک
کاالهای اصل که برای انسان قابل تشخیص نیست ،ممکن می شود بنابراین دستگاه مجهز به این الگوریتم به
سادگی تشخیص می دهد که کدام کاال اصل و کدام یک تقلبی است.

• •پودری برای شارژ تجهیزات نظامی

ارتش آمریکا پودری از آلومینیوم ساخته که قابلیت شارژ تجهیزات نظامی را دارد.
بسیاری اوقات سربازان باید تجهیزات سنگین نظامی را با خود به میدان جنگ حمل کنند ،عالوه بر آن باید
باتری های سنگین وزنی برای به کار انداختن تجهیزات همراه خود داشته باشند.
این درحالی است که ارتش آمریکا مشغول ساخت سیستم هایی برای برداشت انرژی جنبشی راه رفتن فرد
بوده است اما از طرف دیگر آزمایشگاه ارتش ،پودری از آلومینیوم ساخته که پس از حل شدن در آب انرژی
زیادی تولید می کند.
به گفته محققان این پودر را می توان برای چاپ پهپادهای سه بعدی و ربات هایی به کار برد که با حل کردن
بخش هایی از دستگاه ،خود را شارژ کنند .در پایان ماموریت این دستگاه ها نیز از بین می روند .درحال حاضر
محققان مشغول کار روی کاربردهای بیشتر این ماده هستند اما در آینده نزدیک سربازان این ماده را برای
شارژ دستگاه ها در میدان جنگ با خود حمل خواهند کرد.

• •رایانه های قوی برای مریخ

یک شرکت تولید کننده رایانه قصد دارد همراه موشک اسپیس ایکس چند ابررایانه به فضا بفرستد .هدف این
ماموریت ساخت رایانه هایی قدرتمند برای حضور در مریخ است.
این درحالی است که وجود مداوم اشعه های کهکشانی در فضا ،روی رایانه ها تاثیر می گذارد و آنها را از کار
می اندازد .به همین دلیل شرکت هیولت پاکارد و ناسا مشغول بررسی عملکرد فناوری ابرریانه ها در ایستگاه
فضایی بین المللی همراه موشک ماشینی به نام  ،Spaceborne Computerبه فضا می رود که هدف آن
بررسی قابلیت نرم افزارهای جدید برای ردیابی و اصالح مشکالت ناشی از تابش اشعه خورشید و کهکشان
به رایانه هاست.
نتیجه این تحقیق در نهایت به بهبود کیفیت رایانه های روی زمین نیز منجر می شود اما به هرحال هدف آن
ارسال رایانه به مریخ است.

• •هشدار  Gmailدر صورت وجود لینک های فیشینگ

از حدود دو هفته دیگر ،کاربران اپلیکیشن Gmailدر گجت های اپلی با تپ روی لینک های مشکوک هشداری
را در مورد ورود به دامنه ای نامطمئن و احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ مشاهده خواهند کرد.
البته کاربر در صورت تمایل همچنان می تواند لینک مذکور را مشاهده کند ،اما در این حالت نیز قبل از ورود
با هشداری مواجه می شود که به او اعالم می شود در حال بازدید از یک سایت با محتوای جعلی و تقلبی است.
البته این اخطارها تنها هنگام کار با اپلیکیشن  Gmailظاهر خواهند شد.
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گجت

مکالرنF1؛خودرویی افسانهایدرتاریخ
به جرأت میتوان مکالرن  F1را برترین یا حداقل یکی
از خودروهای افسانهای دانست.
 ۲۰۱۷سالی است که  ۲۵سال از عمر ابرخودروی
مکالرن  F1می گذرد.
پیشرانه این خودرو  ۶.۱لیتر حجم دارد و حداکثر
قدرت تولیدی آن نیز به  ۶۲۷اسب بخار در دور موتور
۷هزار و ۵۰۰دور بر دقیقه میرسد.
این تنها قدرت باالی پیشرانه نیست ،بلکه صدای
تولیدی موتور ،واکنش فوق العاده سریع به پدال گاز
و مهندسی برتر این پیشرانه همگی در باالترین سطح
قرار دارند و امروزه نیز با گذشت این همه سال از ارزش
ن کم نشده است.
آ 
 F1خودروی بسیار سریعی است و زمانی که وارد بازار
شد توانست عنوان سریعترین خودروی جهان را از

آن خود کند .سال  ۱۹۹۸مکالرن توانست رکورد
سرعت خودروهای تولید انبوه را شکسته و سرعت
 ۳۸۶کیلومتر بر ساعت را بر جای بگذارد.
این رکورد تا سال  ۲۰۰۵در دستان مکالرن باقی
مانده بود تا اینکه بوگاتی ویرون وارد میدان شد و
رکورد مکالرن را شکست.
هنوز تعدادی از متخصصان
و مهندسان مکالرن
هستند که به مناطق
مختلف جهان
سفر میکنند تا
مد لهای  F1را
سرویس یا تعمیر
کنند.

فناوری

ساینس

اسمارت فون

موبایل تان را تبدیل به آزمایشگاه کنید

تلفن هوشمند با فناوری شناسایی صورت

رونمایی از  ۴گوشی جدید ایسوس

محققان دستگاهی ساخته اند که با اتصال آن به موبایل می توان
آزمایش های پزشکی را با همان دقت تجهیزات بزرگ انجام داد.
هنگامی که این دستگاه به موبایل متصل می شود ،قابلیت
تحلیل نمونه خون ،ادرار و آب دهان را دارد.
برایان کانینگهام مدیر آزمایشگاه میکرو و نانوتکنولوژی دانشگاه
ایلینوی آمریکا در این باره می گوید :دستگاهی که ما ساختیم
قابلیت انجام سه نوع آزمایش تشخیصی را دارد بنابراین در عمل
می توان هزاران تست ساخته شده را با آن منطبق کرد.
محققان این دستگاه را دو بار آزمایش کردند .ابتدا از آن برای
ردیابی نشانگرهای بیماری یا شرایط سالمتی در زنان باردار
استفاده کردند.
در مرحله دوم آزمایش  PKUبرای نوزادان را انجام دادند تا به
طور غیر مستقیم آنزیم حیاتی برای رشد معمول بدن را ردیابی
کنند.

یک شرکت فناوری تلفن هوشمندی با فناوری شناسایی صورت
و درجه استحکام تجهیزات نظامی در هند رونمایی کرد.
شرکت ال جی به تازگی اولین موبایل از تلفن های هوشمند
سری  Qرا در هند رونمایی کرد .این موبایل ماه جوالی در کره
عرضه شد و دارای فناوری شناسایی صورت و درجه استحکام
تجهیزات نظامی است.
 LGQ۶دارای صفحه نمایش  ۵.۵اینچی با وضوح فول اچ
دی  ۲۱۶۰در  ۱۰۸۰پیکسل ،پردازشگر اسنپدراگون ۴۳۵
کوالکام بوده و سیستم عامل آن نیز دستگاه اندروید نوقا ۷.۱.۱
است .همچنین از مشخصات دیگر دستگاه دوربین پشتی ۱۳
و دوربین جلویی  ۵مگاپیکسلی ۳ RAM،گیگابایتی و حافظه
داخلی آن نیز  ۳۲گیگابایت اعالم شده است.
در این دستگاه باتری  ۳هزار میلی آمپری به کار رفته و با شبکه
های  ۴G، LTEو وای فای قابلیت همخوانی دارد.

 ۴ ZenFoneدارای نمایشگر  ۵.۵اینچی ۴ ،گیگابایت رم
همراه با  ۶۴گیگابایت حافظه داخلی ،دوربین دوگانه  ۱۲و ۸
مگاپیکسلی و دوربین سلفی  ۸مگاپیکسلی و ...است.
 Selfie ۴ ZenFoneدیگر گوشی این مجموعه دارای نمایشگر
 ۵.۵اینچی ۴ ،گیگابایت رم و  ۶۴گیگابایت حافظه داخلی،
دوربین های دوگانه  ۲۰و  ۸مگاپیکسلی در جلو و دوربین ۱۶
مگاپیکسلی در عقب می باشد.
 Selfie Pro ۴ ZenFoneگوشی دیگراین مجموعه نیز دارای
پردازنده اسنپدراگون  ،۶۲۵دوربین های دوگانه  ۲۴و ۵
مگاپیکسلی در جلو و دوربین  ۱۶مگاپیکسلی در عقب است.
در نهایت  Max ۴ ZenFoneمجهز به نمایشگر  ۵.۲اینچی ۳ ،
گیگابایت رم و ۳۲گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش ،باتری
۴هزار و ۱۰۰میلی آمپری و دوربین دوگانه ۱۳و ۵مگاپیکسلی
در کنار دوربین سلفی  ۸مگاپیکسلی می باشد.

