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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

• •عینک ژندرمانی

دسکتاپ

یک شرکت فرانسوی برای درمان افراد مبتال به بیماریهای نادر چشم که منجر به نابینایی میشوند،
عینک آفتابی جدید خود را آزمایش میکند.
این شرکت ،تاییدیهای برای آزمایش دو مرحلهای موسوم به " "PIONEERدریافت کرده است که برای
مداوای افراد مبتال به " رتینیت پیگمنتوزا» ،شیوه ای از راه ترکیب ژن درمانی با یک ابزار شبیهسازی
بصری ،آزمایش خواهد کرد.
ژندرمانی ،یک پروتئین حساس به نور را به سلولهای شبکیه چشم میرساند .بیماری "رتینیت
پیگمنتوزا" ،یک بیماری ژنتیکی غیرقابل درمان است که موجب نابینایی میشود.

• •پهپاد شکارچی

کره جنوبی برای تامین امنیت مسابقات المپیک زمستانی 2018پیونگچانگ از پهپادهایی استفاده
میکند که پهپادهای متجاوز را شکار میکنند.
پهپادهاییکهمیتوانندهواپیماهایبدونسرنشینرابااستفادهازتکنولوژیتشخیصچهرهشناسایی
کنند ،از تکنولوژیهایی هستند که در این رویداد استفاده می شوند.
پهپادهای شکارچی مجهز به فناوری تشخیص چهره به عنوان بخشی از اقدام های امنیتی پیشرفته در
المپیک زمستانی کره جنوبی استفاده می شود.

• •کتی که روکش موتورسیکلت می شود

گروهی از طراحان و موتورسواران هنگ کنگی ،کتی برای موتورسواری طراحی و تولید کرده اند که
می توان از آن به عنوان روکش موتورسیکلت استفاده کرد.
این روکش در بخشی از پشت کت که شبیه یک کوله پشتی است ،جمع می شود ،بنابراین اگر روکش
کثیف شود می توان آن را بدون آلوده کردن بقیه لباس جمع کرد« .روکش -کت» موتورسواری برای
فضاهای شهری مناسب است.

• •تردمیلی با حسگر مادون قرمز

به تازگی دستگاه تردمیلی ساخته شده که عالوه بر طراحی جمع و جور مجهز به حسگرهای مادون
قرمز است .این تردمیل که به موبایل فرد متصل می شود ،چنان جمع و جور و کوچک است که می توان
آن را در هر خانه ای جا داد .کاربر می تواند پس از استفاده از این دستگاه سبک آن را زیر تختخواب یا
در کمد نگهداری کند.
اینشرکتچینیدرحقیقتصفحهایباریکودیجیتالیمجهزبهنمایشگریکپارچهاست.اینتردمیل
با استفاده از حسگر اشعه مادون قرمز سرعت را تنظیم می کند.

• •نمایشگرهای فوق دقیق برای هدست های واقعیت افزوده

سه شرکت بزرگ فناوری سرمایه گذاری کرده اند تا نمایشگرهای فوق دقیق کوچکی برای هدست
های واقعیت مجازی و افزوده تولید شود.
تولید نمایشگرهای  OLEDکوچک قابل نصب در هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده زمینه
را برای تولید عینک های جدیدی فراهم می کند که مشکالت دست و پاگیر هدست های فعلی را ندارد
و استفاده از خدمات واقعیت افزوده را هم ممکن می کند.

• •واوخوان؛ مجموعه ای از کتاب های گویا

واوخوان از اپلیکیشنهای تازه واردی است که به منظور نشر کتابهای صوتی برای کاربران ایرانی
تالش میکند.
واوخوان که برای دو پلتفرم IOSو اندروید منتشر شده است مجموعه ای از کتابهای صوتی باکیفیت
در موضوعات مختلف را تدارک دیده که تعدادشان به بیش از ۲۰۰مورد میرسد؛ کتابهایی که همگی
در استودیوهای صدابرداری و توسط گویندگان حرفهای تهیه شد ه است.
کتابهای موجود در واوخوان شامل موضوعات مختلفی مانند رمان ،داستان ،روان شناسی ،مذهبی
و ...می شود .همه این کتابها را می توان دانلود کرد تا به صورت آفالین هم به آنها دسترسی داشت.

• •کیو.آر کدهای خوراکی ،داروهای آینده

تحقیقات جدید دانشگاه کپنهاگ نشان میدهد که داروهای آینده سادهتر بلعیده میشوند و همچنین
از داروها و قرصهای فعلی هوشمندتر هستند.
محققان از تکنولوژی چاپ جوهرافشان برای چاپ "کیو.آر"( )QRکدهای خوراکی استفاده کردند که
میتواند حاوی یک دوز مناسب دارو متناسب با نیازهای خاص بیمار باشد و اطالعات ایمنی ضروری
را قبل از مصرف ارائه کند.
اطالعاتی مانند دوز دارو ،نام بیمار ،تاریخ مصرف ،اطالعات تولید کننده و دستورالعملهای مربوط
به نحوه مصرف دارو ،همه و همه هنگام اسکن کردن کیو.آر کد روی صفحه نمایش گوشی هوشمند
ظاهر میشوند.
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گجت

فراری GTS 308کالسیکباموتوربرقی

فراری  GTS 308در سال  1976یعنی درست
 42سال پیش راهی جاده ها شد .هم اکنون
این خودرو با تغییرات کلی دوباره وارد بازار
شده است.
موتور هشت سیلندر خرجینی این وسیله نقلیه
برداشته شده و قوای محرکه آن برای جابه جایی
از سه موتور تمام الکتریکی 51-HPEVS AC
کمک می گیرد.
یک عدد باتری به ظرفیت  47کیلووات ساعت
درون جعبه های آلومینیومی و فیبرکربنی قرار
گرفته و نیروی الکتریکی مورد نیاز موتور خودرو
را تامین می کند.
با وجود تمام تغییرات ایجاد شده اما جعبه دنده
دستی پنج سرعته خودرو در جای خود باقی
مانده و تمام نیروی الکتریکی تولید شده توسط
موتورهای  51-HPEVS ACرا به چرخ ها منتقل

می کند و سبب حرکت رو به جلوی خودرو می
شود .به طور قطع تغییر موتور تاثیر منفی روی
عملکرد این فراری کالسیک نگذاشته است و
خودرو می تواند با حداکثر توان به سرعتی در
حدود  300کیلومتر بر ساعت برسد.
برای تبدیل قوای محرکه به یک مدل الکتریکی
در عین حفظ کارایی خودرو تالش بسیاری شده
است و مهندسان خودروسازی زمان زیادی را
برای این خودرو صرف کرده اند .به عنوان نمونه
سیستم تعلیق خودرو از فنر لول های QA1
کمک گرفته و عملکرد خود را ارتقا داده است.
به این ترتیب سیستم تعلیق و فنربندی این
فراری حتی بهتر از گذشته می تواند یک راحتی
و هدایت پایدار را برای سرنشینان و راننده این
وسیله نقلیه فراهم کند و ضربات ناشی از جاده و
الستیک ها را به حداقل برساند.

ساینس

ال جی وی 30
با نسخه  256گیگابایتی می آید

به نظر میرسد ال جی قصد رونمایی از نسخه ویژه ال جی وی  30را
در نمایشگاه  2018 MWCدارد .از پردازنده اسنپدراگون  835تا
بهترین دوربین ،همه در ال جی وی  30قرار دارند.
ال جی حافظه داخلی این گوشی را تنها  64گیگابایت قرار داده بود
اما نسخه پالس ال جی وی  30از حافظه داخلی  128گیگابایتی
برخوردار بود ،با حضور گوشیهای پرچمدار آن هم با حافظههای
 256گیگابایتی ،این ضعف برای ال جی وی  30احساس میشد.
حال کمپانی ال جی اعالم کرده گوشی که در نمایشگاه MWC
 2018رونمایی می شود «ال جی جی  »7است اما به گزارش شبکه
 ET Newsاین گوشی یک مدل خاص از وی  30با نام LG V30s
خواهد بود که با تمرکز روی هوش مصنوعی و به اسم LG Lens
معرفی خواهد شد.
این نسخه برخالف ال جی وی
30و ال جی وی  30پالس
از حافظه داخلی 256
گیگابایتی برخوردار
بوده که  4برابر از
نسخه معمولی و
 2برابر از نسخه
پالس بیشتر است.
قیمت احتمالی
 LG V30Sبنابر
شایعات  920دالر
خواهد بود.

فناوری

 Huawei P20با دوربین سه گانه و
سنسور اثر انگشت در جلو

تاکنون خبرهای مختلفی در مورد خانواده هوآوی پی  20منتشر
شده است .روز گذشته فیلم جدیدی از طرح مفهومی این گوشی
منتشر شد که دید خوبی از پرچمدار هوآوی به ما میدهد.
برخالف شایعاتی که در مورد هوآوی پی  20پالس مطرح شده
است ،هوآوی پی  20سنسور اثر انگشت را در پنل جلویی دارد و
خبری از سنسور در بدنه پشتی گوشی نیست.
هوآوی پی  20دارای یک نمایشگر  5.7اینچی با رزولوشن 1080
× 2280خواهدبود.نسبتتصویرایننمایشگر 19به روی 9است
که اندکی غیراستاندارد و عجیب و غریب است .مغز متفکر هوآوی
پی  20پردازشگر کایرین  970هشت هستهای با فرکانس 2.36
گیگاهرتز است که با هوش مصنوعی ویژه هوآوی با نام  ALهمراه
شده است .براساس آخرین گفتهها احتمال دارد چینیها
از  Mali-G72در پی  20و
پی  20پالس استفاده
کنند که به نسبت قبل،
پیشرفت خوبی در
بخش  GPUبه نظر
میرسد.
هوآوی پی ،20
هفت فروردین
ماه به همراه پی
 20پالس و پی
 20الیت در پاریس
رونمایی خواهد شد.

اس
مارتفون

 2s Mi Mixبا طراحی یکتا و جالب

شیائومی حدود دو سال پیش برای اولین بار شیائومی می میکس
را با طراحی بدون حاشیه رونمایی کرد و نسل بعدی آن یعنی می
میکس  2با طراحی بهتر عرضه شد .حاال می میکس  2اس (Mi
 )2s Mixبا طراحی تمام صفحه که فقط یک زائده تصویر برای
دوربین سلفی روی گوشه باال سمت راست نمایشگر دارد ،عرضه
شده است.
این طراحی به نوعی یکتاست چون برخالف بسیاری از شرکت
ها که دوست دارند زائده تصویر را وسط نمایشگر قرار دهند
اما شیائومی زائده را در اندازه کوچک و روی گوشه سمت
راست نمایشگر در نظر گرفته است .از دیگر مشخصات جذاب
این گوشی می توان به نمایشگر حدود شش اینچی ،چیپست
اسنپدراگون  ،845هشت گیگابایت حافظه رم و  256گیگابایت
حافظه داخلی اشاره کرد .دوربین دوگانه شیائومی می
میکس  2اس با حسگر تصویر
 IMX363سونی همراه
است که رزولوشن 12
مگاپیکسلی دارد.
در رابط کاربری آن
از هوش مصنوعی
استفاده شده و
گفته می شود که
برای تشخیص
چهره سیستمی
شبیه  Face IDاپل
دارد.

