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دسکتاپ

دویل؛ابرخودروی ۵۰۰۰اسب بخاری اماراتی
نمایشگاه خودروی دوبی  ،۲۰۱۷میزبان ابرخودروی  5هزار اسب
بخاری دویل  16خواهد بود که با مشخصات فنی باورنکردنی معرفی
میشود.
ابرخودروی پنج هزار اسب بخاری دویل  )Devel Sixteen( 16محصول
یک شرکت نوپای اماراتی ،برای اولین بار در سال  ۲۰۱۳معرفی شد.
نمون ه نمایش دادهشد ه در آن زمان ،قابلیت حرکت نداشت ولی براساس
ادعای تیم مهندسی دویل ،ابرخودروی آ نها به لطف پیشرانه ۱۶
سیلندر Vشکل به همراه چهار توربوشارژ ،توانایی رسیدن به سرعتهای
باالی  ۴۸۲کیلومتر بر ساعت خواهد داشت.
بر اساس گفته مقامات دویل ،رانندگی با دویل  16راحت است و تمام
تجهیزات و قابلیتهای کالس ابرخودروها را به همراه دارد.
ساینس

آیفون ایکس در هوای سرد از کار می افتد
باگ بزرگ دیگری در گوشی جدید آیفون ایکس (آیفون )10
پیدا شده است .این گوشی در هوای نزدیک صفر درجه کار
نمیکند.
کاربران شکایت کردهاند که گوشیشان در هوای سرد از کار
افتاده است و حاال اپل با تایید موضوع میگوید مشکل کار
نکردن نمایشگر اولد آیفون ایکس به دلیل تغییر ناگهانی آب و
هواست و به زودی با آپدیت نرمافزاری مشکل را حل میکند.
اپل یادآور شده است که محصوالت مجهز به آی او اس مانند
آیفون ایکس باید بین صفر تا  35درجه سانتیگراد باشد تا
کار کند .در حالی که مشکل جدید  Coldgateحتی زمانی که
درجه هوا به صفر هم نرسیده ،بروز کرده و تاچ آن کار نمیکند.
اپل هنوز نتوانسته به کاربران بگوید اگر هوا ناگهان سرد شود،
آن ها با آیفون ایکس خود چکار کنند .انتظار کاربران با خرید
گوشی گران قیمت هزار دالری بیش از این ها بوده و امید است
مشکل فقط نرمافزاری باشد و نه سخت افزاری .قرار شده رفع
باگ  Coldgateدر نسخه  11.2عرضه شود.

• •تقویت سیگنال مودم با فویل آلومینیومی

پیچیدن فویل آلومینیومی دور یک آنتن مودم برای سیگنال وای-فای آن از سا لها
قبل مطرح شده  ،اما به تازگی دریافتهاند که این موضوع ممکن است درست باشد.
محققان دانشکده دارتموث یک بازتابنده سفارشی ابداع کرد هاند که میتواند سرعت
وای-فای را افزایش دهد« .شیا ژو» ،استادیار علوم کامپیوتر در دانشکده دارتموث ،با ارائه
یک تحقیق توضیح داد که چگونه یک بازتابنده سفارشی پیچیده شده در اطراف آنتنهای
مودم ،میتواند سیگنالهایی را که در آن ها بیشتر مورد نیاز است جهتدهی و هدایت کند.
به گفته وی با توجه به روند رو به افزایش سیگنالهای وای-فای ،یک بازتابنده میتواند به
بهبود امنیت مودم نیز کمک کند.

با توجه به شایعات ،قدرت پنج هزار اسب بخاری و حداکثر سرعت بیش
از  ۴۸۲کیلومتر بر ساعت ،دویل  16را فراتر از هر خودروی جادهای در
تاریخ نشان میدهد .در مقایسه با ابرخودروهای مشهور ،قدرت دویل
 ،16پنج برابر قدرت مکالرن  P1خواهد بود.
پیشرانه V16و۱۲.۳لیتریآن توسطمهندسانشرکتآمریکاییاستیو
موریس ساخته شده است که البته برای خودروهای ویژه مسابقات درگ
طراحی شده بود .نمایشگاه خودروی دوبی  ،۲۰۱۷از  ۲۳آبان آغاز به
کار میکند که البته ،دویل  ۱۶تنها خودروی پرقدرت موجود در این
نمایشگاه نخواهد بود .مدل جدید شورولت کوروت  ZR1با پیشرانه
هشت سیلندر  Vشکل به قدرت  ۷۵۰اسب بخار ،برای اولین بار در این
نمایشگاه بهطور رسمی رونمایی خواهد شد.

• •کشف حفره امنیتی در نرم افزارهای آنتی ویروس

اسمارت فون

مشکل نمایشگرهای لمسی در
پیکسل دو ایکس ال
کاربران از مشکل جدیدی در پیکسل دو ایکسال گوگل
خبر دادهاند که لبههای نمایشگر ،لمس کاربران را تشخیص
ن ها را اجرا نمی کند.
نمیدهد و دستورات آ 
بهنظر میرسد مشکالت پیکسل دو ایکسال گوگل (Google
 )XL 2 Pixelتمامی ندارد ،تنها چند روز پس از این که مشخص
شد صفحهنمایش این گوشی هنگام باز و قفل شدن چشمک
میزند ،کاربران گزار ش داد هاند که نمایشگر پیکسل دو
ایکسال به لمس کاربران واکنشی نشان نمیدهد.
ب ه نظر میرسد ،کاربران بیشتر در لمس لبههای صفحهنمایش
با مشکل مواجه هستند البته گوگل از این مسئله مطلع است
و وعده داده با انتشار یک بهروزرسانی نر مافزاری ،ایراد را
برطرف کند.
یکی از کارمندان گوگل اعالم کرده که تیم توسعهدهنده در
حال تحقیق روی این مشکل است و با انتشار یک بهروزرسانی
ن را برطرف خواهد کرد.
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گجت

فناوری

نقابی که آیفون را فریب داد
یک شرکت امنیتی موفق به طراحی نقابی شده که با استفاده
از آن می توان قابلیت امنیتی فیس آی دی را فریب داد .این
نقاب قابلیت باز کردن قفل گوشی آیفون را با نگاه کردن به آن
ممکن می کند.
اپل در گوشی جدید آیفون ایکس قابلیت فیس آی دی یا
شناسایی چهره مالک گوشی را جایگزین تاچ آی دی یا اسکنر
اثر انگشت کرده است.
شرکت Bkavمی گوید برای این که نشان دهد استفاده از فیس
آی دی نمی تواند امنیت کاربران آیفون را به طور کامل تامین
کند ،نقاب یادشده را طراحی کرده است.
اپل مدعی بود فیس آی دی تا حدی ایمن است که شانس این
که بتوان آن را با نمایش چهره فرد دیگری فریب داد یک در
میلیون مورد است اما حاال مشخص شده که این ادعا درست
نیست Bkav .برای فریب هوش مصنوعی فیس آی دی اپل از
مواد مختلفی در تهیه بخش های مختلف این ماسک استفاده
کرده است.

تحقیقات یک کارشناس اتریشی نشان می دهد حفره امنیتی در نرم افزارهای آنتی ویروس
به هک شدن رایانه منجر می شود .یکی از قوانین اصلی و ساده جست وجوی ایمن در اینترنت
استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس است تا رایانه کاربر ایمن بماند .ایده استفاده از چنین
نرم افزارهایی جالب است اما تحقیقات اخیر نشان داده حتی بهترین نرم افزارهای آنتی
ویروس هم به طور کامل نمی توانند از رایانه محافظت کنند.
یک مشاور سایبری اتریشی حفره امنیتی به نام  AV Gaterدر بسیاری از برنامه های آنتی
ویروس کشف کرده که از قابلیت «بازیابی فایل ها از بخش قرنطینه» رایانه برای هک آن
استفاده می کند .این حفره به کاربر اجازه می می دهد بخشی از بدافزار را از فایل قرنطینه به
نقطه ای از رایانه قربانی انتقال دهد و آن را فعال کند.

• •مشکل بلندگوی مکالمه آیفون 10

به گزارش کاربران ،اسپیکر مکالم ه آیفون  ۱۰در پخش صدای بلند مشکل دارد و خشخش
میکند .با عرضه هر آیفون جدید تعدادی گزارش از مشکالت آن می رسد و اینبار نوبت
خریداران آیفون  )iPhone X( ۱۰است .براساس گزارشهایی که در شبکههای اجتماعی و
بخش نظرات سایتهای مختلف مشاهده شده است ،از بلندگوی مکالم ه آیفون  ۱۰صدای
خش خش به گوش میرسد.

• • اولین آپدیت نوکیا 7

نوکیا  7یکی از گوشیهای جدید شرکت نوکیاست که بهصورت انحصاری برای بازار چین
عرضه میشود و زمان زیادی از معرفی آن نمیگذرد .این دیوایس به تازگی اولین بهروزرسانی
خود را دریافت کرده است.
شرکت نوکیا انتشار اولین بهروزرسانی برای نوکیا 7را آغاز کرده است که حجمی حدود172
مگابایت دارد .با این به روزرسانی عملکرد دوربین به ویژه در شناسایی چهره بهبود بسیاری
خواهد یافت و با آپدیت کردن دستگاه میتوانید شاهد افزایش پایداری سیستم ،مصرف
بهینهتر و بهبود در عملکرد شبکه باشید.

• •Boomerang Mail؛ جایگزینی برای اپلیکیشن جیمیل

اگر برای مدیریت ایمیل ها به چیزی فراتر از جیمیل احتیاج دارید ،نسخه جدید
 Boomerang Mailرا به عنوان یکی از گزینه های خوب جایگزین به شما پیشنهاد می
کنیم .نتیجه کار ،خلق اپلیکیشنی است که به لطف بهروزرسانی های مستمر حاال به یکی
از قدرتمندترین ایمیل های شخص ثالث تبدیل شده و گزینه خوبی برای جایگزینی جیمیل
به شمار می آید.
دالیل زیادی وجود دارد که بومرنگ را جایگزین جیمیل کنید .اولین آن بهره گیری از هوش
مصنوعی برای مدیریت ایمیل هاست .به لطف دستیار هوشمند این اپلیکیشن بسیاری از
کارها را می توانید با دادن فرمان های صوتی انجام دهید .به عنوان مثال با فرمان صوتی
 ،Brief Meاز اپ بخواهید که یک آمار کلی از ایمیل های جدید و مواردی را که پاسخ نداده
اید به شما ارائه کند .حتی می توانید از این دستیار هوشمند زمان قرارهای مالقات هایتان
را هم بپرسید یا از آن بخواهید که به بعضی ایمیل ها پاسخ خودکار بدهد.

