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مقاوم شدن گوشی با 6 Gorilla Glass

طراحی،GT-Rسریعترینسوپراسپورتجهان
نیسان  GT-Rیکی از مشهورترین خودروهای جهان و البته از
بهترین مدلهای اسپورت صنعت خودروسازی ژاپن است.
مدیر بخش طراحی نیسان گفت :نسل جدید نیسان،GT-R
سریعترین سوپر اسپورت دنیا خواهد بود.
«آلفونسو آلبایسا» تأکید کرد که  GT-Rجدید ،با پایبندی به
هویت اصلی ،یک خودروی منحصر بهفرد و خاص خواهد بود.
به گفته وی ،هنوز بر سر قوای فنی و استفاده از موتور برقی در
 GT-Rجدید تصمیمگیری نشده است و احتمال استفاده از
موتور برقی در نسل جدید وجود دارد اما هنوز بهطور صد درصد
قطعی نیست.
وی افزود :بخش زیادی از قوای فنی این مدل ،برقی باشد یا
نباشد ،تولید قدرت باال در آن وجود خواهد داشت .بدون شک
ما از یک پلتفرم جدید استفاده میکنیم و هدف نهایی مشخص
است؛  GT-Rباید سریعترین خودروی کالس خود باشد .باید
در پیست فرمانروایی کند و به تجهیزات پیشرفت ه و مدرن مجهز

• •تشخیص سوزاندن قند و چربی با فوت

تنها با فوت کردن در دستگاهی به نام «لومن»میتوانید بفهمید
که هنگام فعالیت یا در هر حالتی ،در حال سوزاندن قند یا چربی
هستید« .لومن» یک ابزار کوچک و سبک است که تنفس بدن شما
را اندازهگیری میکند و میتواند به شما بگوید که در حال سوزاندن
چربی هستید یا کربوهیدرات.

• •گوشت مصنوعی گاو در رستورانها

یک شرکت هلندی به نام «موسی میت» که پنج سال قبل برای اولین
بار«گوشت آزمایشگاهی»تولید کرده بود ،اعالم کرد برای این که
گوشتهای مصنوعی در آزمایشگاه را وارد رستوران ها کند ،بودجه
دریافت کرده است .این برنامه در سال  ۲۰۲۱عملی خواهد شد.
ربات داروساز محققان دانشگاه «گالسکو» یک ربات داروساز ابداع
کرد هاند که میتواند از هوش مصنوعی برای پیشبینی دقیق
واکنشهای ترکیبات شیمیایی استفاده کند و داروها و فرمولهای
انقالبی را پیشبینی کند .این ربات میتواند توسعه درما نهای
جدید و ...را تسریع و مطالعه شیمیدانان را متمرکزتر کند.

• •قابلیت «حذف فالوئر» در اینستاگرام

اینستاگرام قصد دارد ویژگی «حذف فالوئر» را ارائه کند .به این
وسیله صاحب حساب کاربری می تواند پروفایل مورد نظر خود را از
فهرست فالوئرها حذف کند و اینستاگرام نیز به فرد مورد نظر اطالع
نمی دهد .قبل از این فقط اگر پروفایل کاربران Privateبود ،کاربران
می توانستند فالوئرهای خود را حذف کنند .در غیر این صورت آن ها
فقط قادر به مسدود کردن برخی حساب های کاربری خاص بودند.
ویژگی «حذف فالوئر» ،عالمت xرا کنار نام کاربری فرد نشان می

باشد .این موارد بهمعنی برقی بودن قوای فنی  GT-Rنیست.
این مدل مفهومی که سال  ۲۰۱۴رونمایی و سپس در بازی
ویدئویی گرن توریزمو شش وارد شد ،طراحی تهاجمی دارد و

دهد .به این ترتیب صاحب حساب کاربری می تواند به طور دستی
اجازه ندهد کاربران مورد نظر او را فالو کنند.

• •بزرگ ترین کشتی هوایی توریستی

اولین تصاویر از طراحی داخلی کشتی هوایی لوکس به نام «
 »10 Airlanderساخت شرکت بریتانیایی HAVمنتشر شده که
اتاقهایی مجلل را نشان میدهد که کف تا سقف آن با شیشه طراحی
شده و دید سراسری را فراهم میکند.
کابین مسافران  ۴۶متر طول خواهد داشت که آن را تبدیل به
بزرگ ترین کابین کشتیهای هوایی خواهد کرد.

• •پردازنده کایرین  710ویژه گوشی های میان رده

هوآوی روز گذشته از پردازنده کایرین  710که برای تلفن های
هوشمند میان رده طراحی شده بود ،به طور رسمی رونمایی کرد.
بر اساس اعالم مهندسان هوآوی ،عملکرد پردازنده کایرین  710در
مقایسه با  659 Kirinحدود  75درصد افزایش پیدا کرده و به این
ترتیب با یک چیپست قوی و قدرتمند روبه رو خواهیم بود که توان
پردازشی چند هسته ای آن تقریبا  68درصد رشد را به خود می بیند.

• •ایموجی های تعاملی در استوری های اینستاگرام

فیس بوک همواره در تالش است تا استوری های اینستاگرام را روز به
روز جذاب تر کند و در آخرین اقدام ،شاهد اضافه شدن ایموجی های
تعاملی در این شبکه اجتماعی هستیم.
هم اکنون امکان نشان دادن واکنش به وسیله ارسال ایموجی به
استوری های اینستاگرام برای تمام کاربران فعال نشده است اما
امکان استفاده از شش عکس العمل مانند تشویق کردن ،خندیدن،
تعجب کردن و ...برای برخی کاربران فراهم است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شرکت «کورنینگ» آخرین فناوری خود را برای حفاظت از صفحه نمایش
موبایل با نام “ ”۶ Gorilla Glassمعرفی کرد .شیشههای سخت ،مدت
هاست که برای محافظت از گوشیها در برابر افتادن روی زمین استفاده
میشوند ،اما به طور معمول تنها یک بار جوابگو هستند.
اکنون شرکت کورنینگ “ ”۶ Gorilla Glassرا معرفی کرده و ترکیب
محصول خود را تغییر داده است تا پس از چند بار سقوط ،همچنان
سالم باقی بماند و نشکند .این فناوری در آزمایش ها توانسته به طور
متوسط از ۱۵سقوط متوالی روی یک سطح سخت و از ارتفاع یک متری
فناوری
سربلند بیرون بیاید .این مقاومت ،دو برابر فناوری قبلی یعنی”Gorilla
 ”۵ Glassاست و گفته میشود مقاومت بیشتری نسبت به محصوالت
دیگر رقبای این شرکت دارد .پیشرفتی که در این نسخه حاصل شده،
شامل فرایند مبادله یونی است که در آن یونهای بزرگ صفحه گوشی در دمای
باال به تنگی در کنار هم قرار داده میشوند .همچنین انتظار میرود که نسخه  ۶توانایی
ایستادگی در برابر سقوط از ارتفاع باالتر را نیز داشته باشد.

یادآور میراث گودزیالی ژاپن نیز هست.
با توجه به گفتههای «آلبایسا» ،باید چند سال دیگر منتظر
رونمایی نسل جدید نیسان  GT-Rباشیم.

دسکتاپ

• •شارژر  18واتی اپل در دسترس آیفونی ها

بر اساس گزارش منبع خبری  ،Macotakaraشارژر  18واتی اپل
که به درگاه  USB Type-Cمجهز خواهد بود ،تنها با خرید آیفون به
کاربران تحویل داده می شود چرا که در شرایط فعلی اهالی کوپرتینو،
توانایی تولید مقادیر قابل توجهی از این قطعه سخت افزاری را ندارند
و به این ترتیب ،امکان فروش جداگانه این محصول وجود ندارد و تنها
با خرید آیفون های جدید می توان از آن ها استفاده کرد.

میزو  16با سنسور دوربین  12مگاپیکسلی
بر اساس تصویر جدید لو رفته ،دوربین گوشی میزو  16به سنسور 12
مگاپیکسلیمجهزخواهدبود .بهتازگیمدیرعامل Meizuتصاویرنمونه
شکار شده توسط دوربین گوشی میزو  16را در شبکه های اجتماعی
به اشتراک گذاشت که از کیفیت باال و جزئیات دقیق آن حکایت دارد.
این شرکت چینی در نظر دارد دو مدل از گوشی  16 Meizuرا
رونماییکندکههردوازحاشیههایاطرافنمایشگرونسبتنمایشگر
به بدنه باال برخوردار خواهند بود ،اما اثری از صفحه نمایش برش خورده
در آن ها دیده نمی شود .در زیر نمایشگر ،هر دو گوشی از پردازنده هشت
هسته ای اسنپدراگون  845بهره می برند که با توان  2.8گیگاهرتز به
فعالیت می پردازند .بهترین مدل پرچمدار جدید این شرکت با حافظه
داخلی 128و رم هشت گیگابایتی عرضه می شود .سنسور اثر انگشت تعبیه
شده در نمایشگر این محصول نیز به طور رسمی تأیید شده است.

ساینس

• •تاکسی هوایی با سرعت  ۴۰۰کیلومتر در ساعت

رولزرویس که در تولید خودروهای لوکس شهرت فراوانی دارد در
صدد تولید تاکسی هوایی خاصی است که می تواند بین چهار تا پنج
مسافر را با خود حمل کند.
این محصول قابلیت برخاستن از جای خود به طور عمودی را دارد
و حداکثر سرعت آن به  ۴۰۰کیلومتر در ساعت می رسد .حداکثر
برد این تاکسی هوایی بعد از هر بار شارژ شدن به طور کامل به ۸۰۰
کیلومتر می رسد که در میان نمونه های مشابه کم نظیر است.

• •دنالی ،XLبزرگترین خانه متحرک دنیا

دنالی ،XLخانه متحرک ساخت یک شرکت آمریکایی است که
زندگی در هر جایی را ممکن میکند.
شرکتآمریکاییتیمبرکرفتتاینیهومزچندسالیاستکهباتولید
خانههای متحرک در قالب تریلرهای کوچک و بزرگ ،طرفداران
زیادی پیدا کرده و محصوالت متنوع و باکیفیت آن هر روز مشتریان
زیادی را ب ه خود جلب میکند .جدیدترین محصول این شرکت ،خانه
متحرک  Denali XLبا مساحت  ۳۷متر مربع ،فضای مدرن ،کاربر
پسند و جادار را پیشنهاد میکند.

پرچمدار آینده سونی با قیمت نجومی
به تازگی مشخصات اکسپریا ایکس زد 3در یک فروشگاه اینترنتی منتشر
شده است .بر اساس مشخصات منتشر شده ،این دستگاه به پردازنده
کوالکام اسنپدراگون 845مجهز می شود .این گوشی هوشمند دارای
شش گیگابایت رم و 64گیگابایت حافظه داخلی است .نمایشگر مورد
استفاده در این محصول 5.7اینچی است .صفحه نمایش این اسمارت
فون از رزولوشن  1080 × 2160پیکسل بهره می برد .سونی برای
تامین انرژی این محصول خود یک باتری سه هزار و  240میلی آمپر
اسمارتفون
ساعتی را در نظر گرفته است .در بخش پشتی این دستگاه دوربین
اصلی دوگانه قرار می گیرد .دوربین اصلی اکسپریا XZ3از سنسورهای
 19و  12مگاپیکسلی بهره می برد .در بخش جلویی این دستگاه یک
دوربین  13مگاپیکسلی تصاویر کاربران را ثبت می کند .بر اساس گزارش ها،
اکسپریا  XZ3با مالیات به قیمت  994.97دالر به فروش می رسد .

