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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

• •جلوگیری از سکته قلبی با اپلیکیشن

دسکتاپ

محققان فنالندی اپلیکیشنی ساخته اند که می تواند ضربان قلب را رصد و به این ترتیب از ایجاد سکته،
لخته خونی یا نارسایی قلبی جلوگیری کند.
معمول ترین نوع آریتمی قلب (کژآهنگی قلب) ،فیبریالسیون دهلیزی یا نوعی ضربان ناهماهنگ قلب
است که به سکته ،لخته خونی یا نارسایی قلبی منجر می شود .کافی است کاربر موبایل را روی سینه خود
قرار دهد و این اپلیکیشن حرکات ریز مربوط به ضربان قلب را ردیابی و تحلیل کند.

• •تنظیم وضعیت سر با بالش هوشمند

 SleepSmart Pillowنام یک بالش هوشمند است که مهم ترین مزیت آن قابل تنظیم بودن ارتفاع بر مبنای
وضعیت قرارگیری سر اشخاص است .برای تسهیل تنظیم ارتفاع ،الیه های متعددی در این بالش گنجانده
شده و برای طراحی آن عادت های خواب هزار نفر از افرادی که به پهلو می خوابند نیز بررسی شده است.
مخترع اصلی این بالش می گوید چون نتوانسته بالش مناسبی برای رفع نیازهای خود در زمان خواب پیدا
کند،مجبورشدههوشمندآنرااختراعکند.همراهبااینبالشیکبرنامهتلفنهمراهعرضهشدهکهکنترل
وضعیت خواب و بیدار شدن با لرزش صدای زنگ را ممکن می کند.

• •گردهافشانی با زنبورهای رباتیک

یک شرکت آمریکایی ،موفق به ساخت نوعی زنبور رباتیک برای انجام کار گردهافشانی در کشاورزی
شده است .جمعیت زنبورهای عسل به شکل هشدار دهندهای در حال از بین رفتن است .برای رفع این
مشکل ،شرکت والمارت در آمریکا ،به تازگی رباتهای زنبور عسل را به ثبت رسانده که در کشاورزی مانند
گردهافشان عمل میکنند .این رباتهای کوچک به طور خودکار ،به گردهافشانی محصوالت میپردازند.

• •Edifice EQB900؛ یک ساعت نیمه هوشمند

Edifice EQB900امکان اتصال به طیف وسیعی از موبایل های هوشمند به وسیله بلوتوث و اپلیکیشن
اختصاصی « »Casio Watch+را دارد .ساعت Edificeجدید کاسیو گرچه یک اسمارت واچ واقعی نیست،
اما برخی قابلیت های نیمه هوشمند را در کنار یک طراحی کالسیک  ،زیبا و همچنین مقاومت در برابر نفوذ
آب تا عمق  ۱۰۰متری داراست .باتری این ساعت به وسیله پنل خورشیدی تعبیه شده در صفحه مدور آن
شارژ می شود و با هر بار شارژ تا پنج ماه کار می کند.

• •ساخت رنگ موی غیر سمی

محققان نوعی رنگ موی غیر سمی از گرافن ساخته اند که به مو آسیب نمی رساند و رنگ آن تا ۳۰بار شست
وشو ثابت می ماند .رنگ موی ساخته شده دور هر تار مو پیچیده می شود و مو را به رنگ گرافن در می آورد.
نه تنها رنگ موی گرافنی غیر سمی است بلکه مولکول های آن بزرگ تر از رنگ های معمول است بنابراین
وارد پوست نمی شود .فرایند رنگ کردن مو کمتر از  ۱۰دقیقه طول می کشد.

• •با  DeLoreanبرای آینده پیام ارسال کنید

 DeLoreanدر اصل یک ربات یادآور است که می توانید با تنظیم برنامه روزانه خود در آن ،از فراموشی در
کارهای مهم اجتناب کنید .روش کار با آن بسیار ساده است .کافی است در ابتدا زبان مورد نظر و منطقه
یا نام کشورتان را برای ربات ارسال کنید .با این کار DeLorean ،منطقه جغرافیایی شما را شناسایی و
ساعتش را با زمان منطقه شما هماهنگ می کند.
پس از آن با استفاده از کلید « ،»Add Notificationیک یادآور تازه درست کنید و در آن به کاری که می
خواهید در تاریخی مشخص انجام دهید ،اشاره کنید.

• •نمایش مسیرهای تردد با ویلچر در گوگل مپس

گوگل به منظور خدمت رسانی بهتر به افراد معلول ،قابلیتی به اپلیکیشن نقشه خود اضافه کرده تا این افراد
بتوانند برای رسیدن به مقصد از مسیرهای ویژه تردد با ویلچر مسیریابی کنند.
برای مسیریابی در مسیرهای ویژه رفت و آمد با ویلچر ،کافی است پس از وارد کردن مقصد در گوگل مپس
و سپس فشردن دکمه  ،Directionsآیکن حمل و نقل عمومی را انتخاب کنید.
بعد از این کار می توانید به تنظیمات اپلیکیشن رفته و حاال وجود یا عدم وجود مسیرهای قابل دسترسی با
ویلچر را در این قسمت بررسی کنید .در صورت مشاهده گزینه  wheelchair accessibleدر این بخش،
می توانید تیک آن را بزنید تا گوگل مپس راهی را انتخاب کند که افراد ویلچرنشین بدون نیاز به باال و پایین
رفتن از پله یا پل هوایی بتوانند راحت به مقصد خود برسند.

5

گجت

 S650پولمن؛لیموزینیفوقاشرافیبرایثروتمندان
کمپانی آلمانی مرسدس بنز مدتی قبل از اعضای فیس لیفت شده خانواده  Sکالس رونمایی کرد.
حاال نوبت نسخه پولمن ( )Pullmanو در واقع لوکس ترین عضو خانواده  Sکالس  ،رسیده و این لیموزین
تشریفاتی در مدل  2019با چهره ای به روزتر راهی میدان خواهد شد.
مرسدس مایباخ پولمن قبلی حامل کد  S600بود ،اما مدل  2019با کد  S650شناخته می شود.
برای تامین نیروی این خودروی اشرافی ،همان موتور شش لیتری V12توئین توربو زیر کاپوت قرار دارد.
این موتور توانمند  630اسب بخار قدرت و هزار نیوتن متر گشتاور تولید می کند.
با این حساب پولمن جدید  99اسب بخار قدرت و  170نیوتن متر گشتاور بیشتری نسبت به
نسخه قبلی دارد .با تکیه بر این نیروگاه قدرتمند پولمن  S650می تواند در عرض  6.5ثانیه به
سرعت  100کیلومتر در ساعت دست پیدا کند.
می توان حدس زد ،تاجران ،مقامات دولتی و خانواده های سلطنتی برخی از مشتریان
مرسدس مایباخ پولمن  S650هستند .از لحاظ ظاهری پولمن  S650المان هایی را از طرح
مفهومی مرسدس مایباخ ویژن شش به امانت گرفته که از بارزترین آن ها می توان به خطوط عمودی
جلوی پنجره اشاره کرد .رینگ های  20اینچی زیبا با  10حفره در کناره ها و امکان انتخاب رنگ های

بیشتر برای بدنه از دیگر شاخصه های ظاهری پولمن جدید هستند .به منظور ایجاد تمایز بیشتر ،خریداران می
توانند لیموزین خود را با ترکیب رنگ دوگانه سفارش دهند.

اسم
ارت فون

فناوری

ساینس

بریدگی نمایشگر  LG G7اختیاری است!

کشفحفرهامنیتیدرلوازمخانگیهوشمند

هواوی  P20 Liteبا طراحی مشابه آیفون X

بریدگی نمایشگر جی  7شرکت ال جی که مشابه آیفون 10
اپل طراحی شده ،یک امکان نرم افزاری و به طور اختیاری قابل
تغییر است.
میانه های سال  2017اپل با ارائه گوشی آیفون  ،10طراحی
نامتعارفی را برای نمایشگر گوشی خود ارائه داد .یک بریدگی
نه چندان دلچسب که بیشتر شبیه یک باگ و اشتباه به نظر می
رسید تا طراحی دلچسب و دلربا! با این وجود این طراحی مورد
تقلید کورکورانه بسیاری از شرکت ها قرار گرفت.
ایسوس ،هواوی و اکنون ال جی در گوشی های جدیدشان از این
طراحی استفاده کردند .پس از آن گوگل نیز با اعمال تغییراتی
در نسخه بعدی اندروید از بریدگی نمایشگر استقبال کرد.
اما در گوشی جدید ال جی ،این امکان وجود دارد تا بریدگی را
از نمایشگر جی  7به طور نرم افزاری حذف کنید و چهره گوشی
را به شکل مورد عالقه و متعارف گوشی های همراه تبدیل کنید.
قدرت این گوشی هوشمند را پردازنده اسنپدراگون 845تامین
خواهد کرد.

این روزها تنها رایانه ها با خطر هک شدن مواجه نیستند بلکه
محققان موفق به شناسایی آسیب پذیری شده اند که امنیت
بسیاری از لوازم خانگی هوشمند را زیر سوال می برد.
بررسی ها نشان می دهد محصوالتی مانند ابزار کنترل و
پایش نوزادان و اطفال ،دوربین های امنیت خانگی ،زنگ
های هوشمند در ،قفل های هوشمند و ترموستات های جدید
همگی به علت وجود یک مشکل امنیتی توسط هکرها قابل سوء
استفاده بوده و نفوذ در آن ها ممکن است.
این حفره امنیتی ،دسترسی به کلمات عبور در نظر گرفته شده
برای این محصوالت را ممکن می کند .در یک بررسی انجام شده
روی  ۱۶مدل مختلف از لوازم خانگی هوشمند مشخص شد
کلمه عبور  ۱۴وسیله از این دست قابل شناسایی است و برای
این کار تنها به صرف  ۳۰دقیقه وقت نیاز است.
همچنین بعد از هک کردن هر یک از این وسایل می توان آن ها
را به شبکه های بوت نت متصل کرد و از این وسایل برای طراحی
حمالت هکری علیه دیگر ابزار و وسایل بهره گرفت.

هواوی پی  20الیت جدیدترین گوشی شرکت چینی هواوی که
از مدت ها پیش شایعاتی مبنی بر ارائه آن با طراحی مشابه آیفون
 Xبه گوش می رسید ،دیروز به طور رسمی در لهستان رونمایی
شد .این گوشی میان رده که دارای نمایشگری مشابه آیفون 10
است ،مانند بیشتر محصوالت هواوی از دو دوربین بهره می برد و
دارای سنسور اثر انگشت در بخش پشتی گوشی است.
دوربین دوگانه شامل سنسورهای 16و دو مگاپیکسلی است.
این محصول میان رده از پردازنده محبوب شرکت هواوی یعنی
 659 Kirinاستفاده می کند که در نیمی از گوشی های این
شرکت مانند میت  10الیت ،پی اسمارت (فیگو) ،آنر  7ایکس و
بسیاری دیگر به کار رفته بود.
چهار گیگابایت رم و  64گیگابایت حافظه داخلی نیز گوشی پی
 20الیت را همراهی می کنند .این گوشی از یک باتری سه هزار
میلی آمپر بر ساعت استفاده می کند و نسبت به دیگر میان رده
های هواوی ،رنگ بندی متنوع تری دارد .همچنین پی  20الیت
از پورت  USB Type-Cاستفاده می کند.

