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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دسکتاپ
• •لباس هوشمند

به تازگی ژاکت جدیدی به نام  Kinesixروانه بازار شده که مجهز به حسگرهای پیشرفته ای است و می تواند
با بررسی دمای محیط بیرون از لباس ،آن را به طور خودکار تنظیم کند تا از سرد یا گرم شدن بیش از حد بدن
فرد جلوگیری شود.
لباس یادشده که توسط شرکت Kinesix Sportsتولید شده هم در منزل و هم در محیط بیرون قابل استفاده
بوده و منابع تولید گرمای آن در جلو ،پشت و آستین ها تعبیه شده اند .فعال سازی منابع تولید گرما به وسیله
بلوتوث و با استفاده از یک برنامه هوشمند همراه ممکن است .در حالت خودکار ،گرم کردن لباس بدون
نیاز به دخالت انسان انجام می شود و حسگرهای گرمایی خود وظیفه صدور فرمان گرم کردن را برعهده
می گیرند .این لباس در برابر نفوذ آب مقاوم و در صورت وزش باد غیرقابل نفوذ است .لباس یادشده دارای
هشت جیب است که دو مورد آن برای قراردادن باتری در نظر گرفته شده است.

• •دستگاه خوشبوکننده مکانیکی هوا

محققان ایرانی موفق به طراحی دستگاه خوشبو کننده مکانیکی هوا با استفاده از انرژی باز و بسته شدن در
با قابلیت تنظیم ارتفاع و میزان پخش مواد شدند .نمونه خارجی این دستگاه وجود دارد ولی دارای معایب و
مشکالتی مانند تعویض زودهنگام باتری ،تکان نخوردن و همگن نشدن محلول درون اسپری و خراب شدن
زودهنگام دستگاه و ...است  ،محققان ایرانی این دستگاه را بدون معایب نمونه خارجی طراحی کرده اند.

• •جاروبرقی هوشمند

پاک کردن برخی نقاط منزل به ویژه قسمت های غیرقابل دسترسی و غیرقابل مشاهده در زیر تخت یا اجاق
گاز و ...کار ساده ای نیست اما یک ربات جاروبرقی این کار را به سادگی ممکن می کند.
 Everybot RS۷۰۰نام ربات جاروبرقی است که از حسگرهای متعدد برای شناسایی بخش های کثیف
فراموش شده منزل و پاکسازی آن ها استفاده می کند .در این ربات یک منبع آب داخلی به طور خودکار برای
پاکسازی محیط خانه مورد استفاده قرار می گیرد و صفحات داخلی آن پس از پرشدن قابل تعویض هستند.
حسگرهای جهت یاب این ربات جلوی برخورد آن با دیوار یا مبلمان را می گیرد و حسگر شناسایی لبه هم از
سقوط آن از ارتفاع یا حاشیه پله جلوگیری می کند .فناوری خاص شناسایی نقاط تاریک تر توسطEverybot
 RS۷۰۰ممکن می شود تا این نقاط به خوبی تمیز شوند.
کنترل ربات یادشده به طور بی سیم ممکن است و بعد از هر بار شارژ تا دو ساعت و نیم قابل استفاده است.

• •جست وجو با رسم دایره به دور اشیاء و تصاویر

شرکت گوگل از قلم هوشمند جدیدی رونمایی کرد که با رسم دایره به دور کلمات یا تصاویر ،جست وجو
دربار هآنراشروعمیکند.اینقلماستایلوس،امکانترسیماشکالونوشتنرادرصفح هلمسیپیکسلبوک
فراهم میکند .براساس ادعای گوگل ،میزان تأخیر قلم جدید به  ۱۰میلیثانیه رسیده و سطح حساسیت
فشار آن برابر  2هزار است .قلم جدید قادر به تشخیص زاوی ه  ۶۰درجهای است.
با این حال ،جذابترین ویژگی آن مربوط به بخشی است که کاربر میتواند با کشیدن دایره به دور آیتمهای
خاص ،جست وجو دربار ه آنها را شروع کند .اگر همیشه خواستار جست وجوی یک تصویر یا یک قطعه متن
با چنین روشی بودهاید ،اکنون انجام این کار ممکن است.

• •ربات فیزیوتراپ

محققان دانشگاهی در سنگاپور ربات ماساژوری ساخته اند که قابلیت تقلید حرکات دست انسان و انجام
فیزیوتراپی را دارد .ربات متخصص ماساژ کمر و پا فعالیت خود را در سنگاپور آغاز کرده است .این ربات
حرکت کف دست انسان و انگشتان او هنگام ماساژدرمانی و فیزیوتراپی را تقلید می کند.
ربات یادشده در حقیقت پاسخی به کمبود نیروی کار انسانی و چالش مربوط به کیفیت در صنعت خدمات
درمانی این کشور است و در مرکز درمان های سنتی چینی فعالیت خود را آغاز کرده است .محققان معتقدند
با کمک این ربات می توان دردهای مزمن بدن انسان را مدیریت کرد.

• •قابلیت های جدید تلگرام

موسس پیام رسان تلگرام از قابلیت های تازه در نسخه جدید این شبکه پیام رسان خبر داد .این آپدیت ها
شامل ویژگی های جدیدی مانند قابلیت مکان یابی زنده ( )Live Locationsو اشتراک گذاری آن و پلیر
جدید موسیقی است .همچنین۴.۴ UIتلگرام از زبان هایی مانند فرانسه ،اندونزی ،ماالیی ،روسی ،اکراینی
و در آینده نزدیک فارسی پشتیبانی می کند.
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چریباخطتولید برقیبه اروپا میرود
خودروساز چینی چری در پی ورود به بازار اروپا در
سال  2019یا  2020است و وعده داده که با طیفی
از مدل های تمام برقی وارد این بازار خواهد شد.
مدیر عامل این خودروساز Anning Chen ،با اعالم
برنامه تکنولوژی آینده چری اظهار کرد« :تمام مدل ها
برقی یا میکرو هیبرید ،هیبریدی یا هیبریدی شارژی
خواهند بود و خودروی برقی باتری نیز خواهیم
داشت ».چری در نمایشگاه خودروی فرانکفورت
ماه گذشته نیرومحرکه های هیبریدی خود را معرفی
کرد که شامل یک موتور برقی  113اسب بخار در
کنار موتور  1.5لیتری توربوشارژ بنزینی  147اسب
بخار بود .چری برای حضور در بازار اروپا Exeed TX

را عرضه خواهد کرد که یک شاسی بلند پنج سرنشین
به طول  4.7متر و فاصله بین دو محور  2.7متر است.
طراحی بدنه ساده این خودرو در شانگهای و توسط
 James Hopeکانادایی انجام شده که یکی از طراحان
سابق فورد بوده و روی پروژه های  GT90کانسپت و
موستانگ  2005نیز کار کرده است.
وزن این خودرو حدود هزار و 700کیلوگرم برای
نسخه شارژی است که از باتری لیتیوم یونی  12کیلو
وات ساعت بهره می برد و طیف حرکتی تمام برقی 70
کیلومتری فراهم می کند.
گفته می شود شتاب صفر تا  100این خودرو  6ثانیه
و بیشینه سرعت آن  200کیلومتر بر ساعت است.

ساینس

 10 Mateبا  ۴حافظه داخلی

در حالی که تنها یک هفته تا رونمایی از جدیدترین پرچمدار
هوآوی زمان باقی مانده است تصویر صفحه نمایش 10 Mate
فاش شد.
عکسهای لو رفته از این مدل تنها نیمه باالیی صفحه نمایش
 10 Mateرا نشان میدهد که دوربین سلفی ،گیرنده و سنسور
مجاورتی این مدل در کنار هم قرار گرفتهاند .گیرنده دیگری نیز
در باالی صفحه نمایش این مدل به چشم میخورد که کارایی آن
هنوز مشخص نیست.
گفته میشود این شرکت مدل  Porsche Edition 10 Mateرا
مناسب مشتریان لوکسپسند خود طراحی کرده که نسبت به
دیگر مدلها قیمت باالتری دارد .مدلهای  10 Mateبر حسب
رم و حافظه داخلی قیمتهای متفاوتی دارند .هوآوی اعالم
کرده که  10 Mateرا با  ۴نوع حافظه داخلی  ۱۲۸ ،۶۴و ۲۵۶
گیگابایتی روانه بازار میکند که مدل گرانتر آن  ۲۵۶گیگابایت
حافظه داخلی و  ۸گیگابایت رم دارد .از مشخصات دوربین این
مدل خبری در دست نیست اما به نظر میرسد که این مدل دارای
دوربینهای دوگانه  ۱۲و  ۲۰مگاپیکسلی باشد.

اسم
ارت فون

دوربین  TrueDepthبرای آیپد پرو

کمپانی اپل قصد دارد سال ۲۰۱۸قابلیت فیس آی دی (Face
 )IDرا به همراه دوربین  TrueDepthبه آیپد پرو اضافه کند.
کمتر از یک ماه دیگر گوشی آیفون 10عرضه میشود و کاربران
میتوانند برای اولینبار به قابلیت فیسآیدی دسترسی پیدا
کنند .اپلی ها همچنین قصد دارند سال  ۲۰۱۸این ویژگی
جالب را به آیپد اضافه کنند.
این موضوع میتواند کمکم سیاست اپل برای حذف کامل
دکم ه فیزیکی هوم از دیوایسهایش را نشان دهد.
تحلیل گر شناختهشد ه دنیای فناوری اعالم کرد که تبلت آیپد
پرو سال  ۲۰۱۸قرار است عالوه بر داشتن قابلیت  Face IDاز
دوربین  TrueDepthنیز بهره ببرد .مینگ چی کو در اظهارات
جدیدش در مورد آیفونهای  ۲۰۱۸نیز صحبت کرده است .او
عقیده دارد که اپل در آیفونهای سال آیندهاش نیز از قابلیت
فیس آی دی استفاده خواهد کرد و تاچآیدی را برای همیشه
به فراموشی خواهد سپرد .در سال  ،۲۰۱۷ویژگی فیس آی
دی به طور انحصاری در اختیار گوشی آیفون  Xبود و پیشبینی
میشود که این انحصار در سال آینده از بین برود.

فناوری

رایانه کوله پشتی با فناوری واقعیت مجازی
یک شرکت تجاری رایانه شخصی جدیدی طراحی کرده که
مانند یک کوله پشتی قابل حمل است و دسترسی به خدمات
واقعیت مجازی را برای عالقه مندان ممکن می کند.
این رایانه متشکل از یک کیس تخت و مستطیل شکل است که با
استفاده از چند خار و گیره به یک صفحه پالستیکی متصل می
شود و این مجموعه با استفاده از دو بند و به شکل یک کوله پشتی
به راحتی قابل حمل و جابه جایی است.
رایانه مجهز به پردازنده های نسل هفتم  Core i۷و پردازنده
گرافیکی  ۱۰۸۰ GTXاست و کاربران باید برای خرید بخش
مربوط به کوله این رایانه  ۵۰۰دالر اضافی بپردازند اما خرید
کیس به طور مجزا با پرداخت  2هزار دالر ممکن است.
این رایانه مجهز به باتری قابل شارژ قدرتمندی است و کاربران
می توانند با اتصال هدست واقعیت مجازی به آن از اجرای بازی
های مختلف و برخی نرم افزارهای سازگار با این فناوری لذت
ببرند .در این رایانه از  ۳۲گیگابایت رم دی دی ار  ۴و حافظه
های اس اس دی  PCIeاستفاده شده که  ۱۷برابر سریع تر از
هارددیسک های سنتی است.

