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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دسکتاپ
• •سرنگ های هوشمند در تیررس هکرها

وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داده که امکان کنترل هکرها بر سرنگ های هوشمند و استفاده های
خطرناک از آن ها وجود دارد .نوعی از سرنگ های هوشمند در بیمارستان های آمریکا به کار گرفته می شود
که برای تزریق داروی بیهوشی و مانند آن کاربرد دارد و اکنون متخصصان به این نتیجه رسیده اند که چنین
فناوری می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
به تازگی وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داده که امکان هک شدن و اعمال کنترل گروه های خرابکار بر
این سرنگ ها وجود دارد .در واقع ثابت شده که می توان این سرنگ ها را به صورت کنترل از راه دور برای موارد
غیرقانونی به کار گرفت .این کارشناسان از شناسایی  ۸شکاف امنیتی در این فناوری پزشکی خبر داده اند.

• •پیچ گوشتی هوشمند در راه بازار

شرکت بوش پیچ گوشتی هوشمند  Bosch GOرا عرضه کرده که مجهز به سیستم خاصی موسوم به
 E-clutchاست .این پیچ گوشتی در مورد میزان سفت کردن پیچ ها ،نحوه بستن آن ها و حتی سرعت فعالیت
پیچ گوشتی تصمیم می گیرد.
این وسیله از نظر ابعاد و ظاهر تفاوت زیادی با پیچ گوشتی های عادی ندارد ولی باعث می شود کاربران از
مشکالت بستن پیچ ها روی برخی سطوح سخت و ناهموار رهایی یابند و بدون فشار آوردن بیش از حد بتوانند
از خوب متصل شدن سطوح مختلف به یکدیگر مطمئن شوند.
سرعت حرکت این پیچ گوشتی قابل تنظیم است و حداکثر میزان آن به  ۳۶۰دور در دقیقه می رسد ،البته
کاربران می توانند در صورت تمایل از این محصول به عنوان یک پیچ گوشتی عادی استفاده کنند .در داخل
این پیچ گوشتی یک باتری  ۳.۶ولت و  ۱.۵آمپری وجود دارد که برای  ۹۰دقیقه استفاده کافی است.

• •ساخت جلیقه ضدگلوله با الهام از  3جانور

پژوهشگران موسسه فناوری ماساچوست ( )MITبا استفاده از مواد اولیه موجود در دنیای حیواناتی مانند
صدف ،نیزه ماهی و عنکبوت به دنبال ساخت جلیقه ضد گلوله مقاوم و ارزانقیمت هستند.
محققان معتقدند که با افزودن مواد مشخص به فرمول ساخت صدف میتوان زرههای قدرتمندی به کمک
چاپگر سهبعدی تولید کرد که غیرقابل نفوذ هستند.
با الهام از فرایند ساخت صدف در دنیای نر متنان میتوان کاله ایمنی تولید کرد که در عین سبکی و
خوشفرمی دارای ساختار مستحکم و غیرقابل نفوذ حتی در برابر گلولههایی با کالیبر بیشتر است.
براساس آخرین آزمایش انجام شده توسط محققان دانشگاه میشیگان مشخص شد که هر رشته از تار عنکبوت
قادر به تحمل فشاری معادل 10هزار برابر وزن خود است .ساخت جلیقه ضدگلوله یا لباس مقاوم در برابر نفوذ
اشیای تیز از تار عنکبوت یا کرمهای ابریشم اصالح ژنتیک شده از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و
توانایی تحرک و نفس کشیدن را برای انسان با مشکل مواجه نخواهد کرد.

• •ساعت هوشمند اپل با قابلیت سلوالر

اپل از جدیدترین ساعت هوشمند خود با قابلیت سلوالر رونمایی کرد .این دستگاه دارای یک سیم کارت و
صفحه نمایشی است که به عنوان یک آنتن عمل می کند.
سری  ۳اپل واچ مانند نمونه های قبلی به کاربران اجازه برقراری تماس مستقیم را می دهد اما در این نسخه
برقراری تماس به وسیله یک سیم کارت یکپارچه و صفحه نمایشی که به آنتن تبدیل می شود انجام می شود،
بنابراین الزم نیست برای این کار ساعت نزدیک موبایل باشد.
عالوه بر آن ساعت هوشمند جدید دارای قابلیت های مختلف برای ورزش ،پردازشگر دو هسته ای سریع تر
و باتری با عمر  ۱۸ساعت است .با توجه به ویژگی های گفته شده این دستگاه قدرتمندترین ساعت هوشمند
اپل به حساب می آید .این ساعت هوشمند را می توان به دستگاه های بدنسازی در باشگاه ها متصل کرد،
عالوه برآن دارای یک مربی هوشمند و قابلیت ضد آب است.

• •کارخانه خودکار با بازوی رباتیک

کارخانه پرینتر سه بعدی  Voodooبه طور کامل خودکار است .این کارخانه که با پرینتر سه بعدی کاال تولید
می کند با کمک یک بازوی رباتیک به طور کامل خودکار شده است.
در گذشته کارگران این کارخانه مجبور بودند ناوگان پرینترهای سه بعدی را فعال کنند اما اکنون با استفاده
از یک بازوی رباتیک کارخانه اتوماتیک شده است.
بازوی رباتیک به قفسه ای از پرینترها متصل است و هنگامی که عملیات یکی از پرینترها تمام می شود ،بازو
سینی آن را جابه جا می کند.
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پراجکت وان؛توفانتکنولوژیمرسدسبنز
ابر خودروی مرسدس  AMGبا نام پراجکت وان در
نمایشگاه خودروی فرانکفورت  ۲۰۱۷رونمایی شد.
پراجکت وان می تواند در کمتر از  ۶ثانیه سرعت
خود را از صفر به  ۲۰۰کیلومتر بر ساعت برساند،
حداکثر سرعت این خودرو  ۳۵۰کیلومتر بر ساعت
است ،قدرت تولیدی آن بیش از هزار اسب بخار بوده
و در نهایت می تواند تنها با اتکا به باتری های خود و به
صورت تمام برقی تا  ۲۵کیلومتر مسافت را طی کند.
در بخش فنی پراجکت وان از یک موتور شش سیلندر
وی شکل با حجم  ۱.۶لیتر استفاده شده که متعلق به
خودروی فرمول یک مرسدس بنز است.
این پیشرانه توانایی دورگیری تا  ۱۱هزار دور بر دقیقه
را دارد.

تنفس این موتور توسط یک توربوشارژر برقی تامین
می شود که به گفته مرسدس بنز سبب شده تا راندمان
حرارتی موتور تا  ۴۰درصد افزایش پیدا کند .یک
موتور الکتریکی نیز به این موتور درون سوز
متصل شده است تا با هم یک مجموعه
هیبریدی را تشکیل دهند.
به این ترتیب پراجکت وان روی محور
عقب خود قدرتی معادل  ۶۷۱اسب
بخار را دریافت می کند .سیستم
برقی این خودرو نیز دارای ولتاژ ۸۰۰
ولت است که به گفته مرسدس بنز دو
برابر بیشتر از ولتاژ خودروهای پالگین
هیبریدی متداول است.

اسم
ارت فون

آیفون ایکس؛ گرانترین
آیفون تاریخ

سرانجام پس از انتظار زیاد شرکت اپل به طور رسمی آیفون ایکس
(آیفون  )10را معرفی کرد.
اپل برای اولین بار قیمتی هزار دالری برای نسخ ه پای ه آیفونش در
نظر گرفته که آنرا به گرانترین آیفون طول تاریخ تبدیل میکند.
طراحی آیفون ایکس با یک صفحه نمایش  5.8اینچی بیحاشیه
یشود.
از نوع اولد سوپر رتینا با رزولوشن  2436در  1125آغاز م 
دستگاه یاد شده در رنگهای خاکستری و نقرهای در دسترس
خواهد بود .پوشش جلو و عقب دستگاه همان شیشهای است که
روی آیفون  8قرار دارد و با یک نوار فوالدی ضدزنگ در اطراف
دستگاه مزین شده است.
به سبب صفحه نمایش دستگاه ،حاشیه های پنل جلویی بسیار
کاهش یافته و این موضوع باعث حذف شدن دکمه هوم شده است.
با حذف دکم ه هوم تاچ آیدی نیز در این تلفن جایی ندارد و اپل آن
را با فناوری تشخیص چهره (فیس آیدی) جایگزین کرده است.
فیس آیدی در واقع روشی برای شناسایی چهره دارنده دستگاه
است که ب ه منظور تایید هویت صاحب دستگاه استفاده میشود.

تولید مدل پراجکت وان به شدت محدود است
۲۷۵
و مرسدس قصد دارد فقط
دستگاه

ساینس

رونمایی از گوشی تاشوی سامسونگ در
سال آینده

بعد از سال ها وعده و انتظار به نظر می رسد سامسونگ قصد دارد
سال آینده از گوشی پیشرفته خود با نمایشگر تاشو رونمایی کند.
عرضه چنین گوشی نقطه عطفی در صنعت تولید گوشی های
هوشمند محسوب شده و منجر به کاهش ابعاد و فضای اشغال شده
و حمل و نقل ساده تر آن می شود.
سامسونگ اولین بار در سال  ۲۰۱۳موفق به عرضه نمونه اولیه
یک نمایشگر منعطف  OLEDبه نام  Youmشد ولی این نمایشگر
برای استفاده عمومی مناسب نبود .از آن زمان  ۴سال می گذرد
و سامسونگ هنوز نتوانسته گوشی با نمایشگر تاشو برای کاربرد
همگانی تولید کند.
عرضه این گوشی در سال آینده تولید تلفن های همراه دارای
نمایشگرهای بزرگ تر را ساده می کند و احتماال بازار فروش رایانه
های لوحی را کسادتر خواهد کرد.
همچنینگفتهمیشودایننمایشگرهاکهازنوعیپالستیکخاص
تولید می شوند ،در برابر آب و ضربات ناگهانی مقاومت می کنند و
در مجموع ماندگاری بیشتری دارند.

از آن را تولید کند که هر یک از آن ها به قیمت ۲میلیون
و  ۲۷۰هزار دالر به فروش خواهند رسید.

 ۵۰درصد شارژ آیفون
در  ۳۰دقیقه

فناوری

تمام مد لهای جدید آیفون ،از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی
میکنند .باتری این مدلها میتواند در عرض ۳۰دقیقه ،از صفر تا
 ۵۰درصد شارژ شود .در بخش باتری ،اپل تاکنون پشت سر رقبای
اندروید خود قرار میگرفت اما اکنون با این بهبود قابل توجه،
باتری آیفونهای جدید چیزی از رقبای اندروید خود کم ندارد.
بنا بر ادعای اپل ،شارژ  ۵۰درصدی آیفو نهای جدید در ۳۰
دقیقه ،بسیار سریعتر از شارژ یک ساعت و نیمی آیفون  ۷است.
ب ه منظور انجام شارژ سریع ،به یک تبدیل برق  USB-Cنیاز است؛
اما این رابط به همراه آیفونهای جدید و درون جعبه آنها عرضه
نخواهد شد .آیفونها همیشه با شارژر  ۵ولتی و یک آمپری عرضه
میشدند؛ اما در صورتی که برای شارژ مدلهای جدید آیفون از
یک شارژر  ۵ولتی و  ۲.۱آمپری جداگانه استفاده کنید ،قادر به
شارژ سریع آنها خواهید بود.
اپل شارژ بیسیم را درون جعب ه آیفون  ۸یا آیفون ایکس قرار نداده
است؛ در نتیجه برای آیفونهای جدید ،باید بودجهای جداگانه به
منظور خرید لوازم جانبی در نظر گرفت.

