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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

 BMWX3برقیدر راه بازار

شرکت بیامو مدل برقی  X3را با نام احتمالی
خواهد کرد.
 IX3روانه بازار
شر کت

خودروسازی بی.ا م.و معتقد است که تولید
خودروی الکتریکی اصلیترین اولویت
خودروسازان در آینده خواهد
بود .همچنین بیام و
پیشوند  Iرا برای

• •واکنش یک تابلو به حرکت افراد

• •ردیابی مکان کاربران اندروید با گوگل

• •کمتر قبض آب بپردازید

محققان با طراحی دستگاهی ویژه به خانوارها کمک می کنند
تا در مصرف آب صرفه جویی کنند و رقم درج شده در قبض های
آب خود را کاهش دهند.
دستگاه یادشده که Buoyنام دارد با استفاده از هوش مصنوعی
خود و الگوریتم های اختصاصی طراحی شده می تواند میزان
مصرف آب را در خانه های شخصی کاهش دهد Buoy .پس از
اتصال به شبکه وای – فای منزل و سیستم انتقال آب از میزان
مصرف آب روزانه برای شست وشو ،استحمام ،شستن ظرف ها
و ...به طور آنی و لحظه به لحظه مطلع می شود.
سیستم یادشده سپس با استفاده از الگوریتم های خود میزان
آب مصرف شده و هدر رفته در هر مورد را مشخص می کند و در
صورتی که فرد در زمان استفاده از آب اسراف کند ،به وسیله
گوشی تلفن همراه برای وی پیام هشدار ارسال می کند.

• •ربات هفت تیرکش با قابلیت رانندگی

روس ها ربات هفت تیرکش با قابلیت رانندگی ساختند.
روسیه بی سروصدا در حال تولید حسگری پیشرفته با
کاربردهای نظامی در ایستگاه های فضایی است .قرار است
این حسگر برای تولید ربات انسان نمای پیشرفته ای به کار
گرفته شود که در فضای خارج از زمین قادر به انجام فعالیت
های پیچیده نظامی و رزمی باشد.
ربات یادشده که  FEDORنام دارد قادر به شلیک همزمان با

• •انتشار اولین تصویر گلکسیS 9

برای اولین بار تصاویری از گلکسی  S9جدیدترین پرچمدار
شرکت سامسونگ که قرار است در  ۲۰۱۸میالدی رونمایی
شود منتشر شده که شباهت زیادی به بقیه موبایل های این
تولید کننده ندارد .قسمت جلوی این موبایل را نمایشگری
تمام صفحه پوشانده است .این طرح شبیه بقیه موبایل های
سامسونگ نیست و فقط از گوشه های خمیده دستگاه وجه
تمایز تلفن های هوشمند این تولید کننده را می توان متوجه
شد .پشت دستگاه دو دوربین ماژولی به طور عمودی قرار
گرفته است .یکی دیگر از نکات تمایز این موبایل مکان حسگر
اثر انگشت است که زیر دوربین قرار گرفته است.

• •آپدیت گوگل برای رفع صداهای ناهنجار 2 Pixel

گوگل با انتشار آپدیتی جدید در صدد رفع مشکل صداهای
ناهنجار گوشی 2 Pixelاست .در جریان ماه گذشته ،گوگل یک
به روزرسانی برای حل مشکل صداهای غیر معمول در Pixel
 2منتشر کرد که باز هم شاهد شکایتهای دیگری از سوی
برخی کاربران از باقی ماندن صدای ناهنجار خفیف در زمان
پاسخ به تماسها بودیم که این کمپانی عرض ه یک به روزرسانی
دیگر برای حل این مشکل را تایید کرد Orrin .مدیر جامعه
کاربران گوشیهای پیکسل  2گفته که در حال کار روی یک
به روزرسانی نرمافزاری دیگری هستیم که هفته آینده منتشر
می شود که به حل این مشکل در دستگاههای  2 Pixelدر زمان
پاسخ به تماس ها ،خواهد پرداخت.

 Vبرای میت  10و میت  10پرو
خدمات  IP
هوآوی اعالم کرده که عالوه بر خدمات پس از فروش رایج ،برای گوشیهای میت
 Vارائه میکند .هوآوی مدعی است که برای
 10و میت  10پرو خدمات  IP
گوشیهای خاص و پرچمدار خود ،عالوه بر خدمات رایج ،خدمات  VIPکه
سطحی باالتر از خدمات رایج در بازار است را به کاربران ارائه می کند تا
رضایت حداکثری آنها با ارائه این خدمات ویژه تامین شود .این طرح ویژه
خدماتی مانند تعویض رایگان صفحه نمایش میت  ۱۰و میت  ۱۰پرو در
صورت شکستن یا آسیب دیدن بر اثر سقوط ،ضربه و هر آسیب فیزیکی است.
در شرایط عادی ،در صورتی که صفحه نمایش گوشی تلفن کاربر دچار
آسیبدیدگی شود ،این سرویس امکان تعویض نمایشگر رایگان را در اختیار کاربر
قرار میدهد .البته تعویض رایگان نمایشگر گوشی فقط یک بار قابل استفاده است.
گفتنی است این خدمات به مدت  ۶ماه از تاریخ فعال سازی فقط برای یک بار قابل ارائه
است .در این سرویس از قطعات اصلی و اورجینال هوآوی می شود.

فناوری

تحقیقی نشان داده موبایل های اندروید وضعیت مکانی
کاربران خود را رصد می کنند .جالب آن که حتی هنگامی که
قابلیت های مکان یابی دستگاه خاموش باشد ،باز هم دستگاه
حرکات کاربر را ردیابی می کند.
یک خبرنگار پس از تحقیقات متوالی دریافته گوگل مشغول
جمع آوری اطالعات کاربران اندروید است .به عبارت دیگر
موبایل هایی که دارای سیستم عامل اندروید هستند اطالعات
مکان فرد را جمع آوری می کنند.

این دستگاه ها حتی زمانی که خاموش هستند هم اطالعات
را جمع آوری کرده و پس از اتصال به اینترنت آن را منتقل می
کنند و پس از خارج کردن سیم کارت از دستگاه نیز اطالعات
فرد منتقل می شود.

دو اسلحه ،عبور و پرش از موانع مختلف و باال رفتن از بلندی،
رانندگی و ...است .روسیه قصد دارد این ربات را برای انجام
برخی ماموریت ها تا سال  ۲۰۲۱به فضا بفرستد.

کمپانی روسی  Caviarآیفون  10ساخته که در آن از  344قطعه الماس و 14
یاقوت استفاده شده است.
شرکت « »Caviarبا طالکاری و به کارگیری سنگ های قیمتی در محصوالت
مختلف مانند نوکیا  ،3310یک دستگاه چند صد دالری را به جواهر چند
هزار دالری تبدیل می کند.
حال این کمپانی نسخه ویژه ای از آخرین محصول اپل آماده کرده که با پنل
پشتی از جنس طال 344 ،قطعه الماس در ابعاد مختلف 14 ،عدد یاقوت و
نشان طالیی فدراسیون روسیه؛ قیمتی معادل  40هزار دالر خواهد داشت.
جالب است بدانید که این نمونه از آیفون  10به افتخار تاج امپراتوری کاترین دوم
(ملکه روسیه طی سال های  1762تا  )1796طراحی شده و برای منحصر به فرد
بودن ،تنها یک واحد از آن ساخته شده است.
گفتنی است موبایل مورد بحث با نام کامل « »Tesoro Oil Black Onyx Editionنسخه 64
گیگابایتی آیفون  10بوده که در حالت عادی  999دالر قیمت دارد.

اسمارت فون

• •هواپیمایی با  2برابر سرعت صوت

یک شرکت آمریکایی قصد دارد مدت سفرهای هوایی طوالنی
را به طرز چشمگیری کاهش دهد .در این زمینه هواپیمایی می
سازد که با دو برابر سرعت صوت پرواز کند.
شرکت «ویرجین گلکتیک» تصمیم دارد پروازهای مافوق سریع
را در مقاصد مختلف به فهرست کاری خود بیفزاید و به همین
دلیلمشغولساختهواپیماییمافوقصوتاست.اینشرکت
فعال حوزه پروازهای فضایی ادعا می کند در چنین سفری
مدت زمان بین بوستون تا پکن یا سیدنی به سانفرانسیسکو
کاهش قابل توجهی می یابد.

مشخصاتنوا 3هوآویدرفضایمجازیقرارگرفتهکهبهامکاناتسختافزاری
و نرمافزاری محصول آینده شرکت هوآوی اشاره میکند.
براساس مشخصات فاش شده ،محصول آینده هوآوی از یک نمایشگر ۵.۹۳
اینچی برخوردار است .این نمایشگر از نسبت ۱۸به ۹بهره برده و از رزولوشن
 ۲۱۶۰در  ۱۰۸۰پیکسل استفاده میکند.
یک تراشه کایرین  ۶۷۰ها ی سیلیکون نیز در نوا  3استفاده شده که از
پردازنده  ۸هستهای با فرکانس  ۲.۲گیگاهرتز بهره میبرد.
برای تامین انرژی الزم نوا  3از یک باتری غیرقابل جداسازی با ظرفیت ۳هزار
و ۳۴۰میلیآمپر ساعت استفاده شده است .محصول جدید هوآوی از ارتباطات
 4G LTEبرخوردار شده و همچنین قابلیتهای متعددی برای عکاسی حرفهای دارد.
گویا هوآوی در نوا  3از دو ترکیب دوربین دوگانه استفاده میکند ،به این حالت که دوربین
اصلی و دوربین سلفی از دو ماژول برخوردار هستند .دوربین اصلی از دو ماژول  ۲۰و ۱۶
مگاپیکسلی تشکیل شده است.

رونمایی از آیفون  10با  344قطعه الماس

دسکتاپ

در چین تابلویی از  ۳هزار گل ساخته شده که نسبت به حرکات
افراد واکنش نشان می دهد و نقوش آن تغییر می کند.
یک دوربین حرکت افرادی که از جلوی آن می گذرند را ثبت می
کند و به رایانه ای سیگنال می فرستد .این رایانه نیز پیامی برای
 ۸۰۰موتور موجود در تابلو ارسال می کند .این تابلو نقش هایی
که از پیش تعیین شده را نمایش می دهد.

نوا  3هوآوی؛ نمایشگری با نسبت  ۱۸به ۹

ساینس

خودروهای الکتریکی خود انتخاب کرده و چند
سالی است که خودروهای برقی با این کد در
سبد محصوالت این شرکت آلمانی قرار دارند.
اما آخرین محصولی که بی.ام.و با این کد اقدام
به معرفی آن کرده است IX3 ،خواهد بود که در
حقیقت یک خودروی برقی تولید انبوه است
و براساس پرفرو شترین خودروی شاسی
بلند این شرکت یعنی مدل  X3تولید
خواهد شد.
این اتومبیل که نسخ ه الکتریکی  X3به
شمار میرود ،هم اکنون تنها خودروی
شاسی بلند الکتریکی است که این
خودروساز تولید آن را به طور رسمی
تأیید کرده و احتمال دارد تا سال ۲۰۱۹

وارد بازار شود .همچنین مدل  IX3در کنار مدل
 I5تولید خواهد شد؛  I5نیز یک خودروی سدان
تمام برقی است که برای تولید آن در سال۲۰۲۰
برنامهریزیشدهاست BMW.همچنینامیدوار
است که ورود این دو اتومبیل به خط تولید ،بتواند
فروش خودروهای برقی این شرکت را افزایش
دهد؛ طوریکه تا سال ،۲۰۲۵حدود ۲۵درصد
از فروش محصوالت بیام.و را خودروهای برقی
تشکیل دهند .این خودروساز هم اکنون فروش
مناسبی از کالس خودروهای هیبریدی دارد؛
طوریکه امسالصد هزار دستگاه خودروی
پالگین هیبریدی به فروش رسانده است و
تخمین زده میشود که  ۲۰۰هزار دستگاه به
فروش خواهد رسید.
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