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یکشنبه  ۲۹مهر ۱۱ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۸

 GAC؛مدلیارزانباطیفحرکتیباال
 GACمیتسوبیشی موتور تولید خودروی  Eupheme EVجدید
را برای بازار چین آغاز کرده است که یک خودروی برقی ارزان
بوده است و ادعا می شود طیف حرکتی  ۴۱۰کیلومتر با هر بار
شارژ دارد.
 Euphemeبر اساس کراس اوور  GACGS۳ساخته شده است
و در واقع نسخه ای تکامل یافته از  GAC GE۳تمام برقی است
که سال گذشته به فروش رسید.
 GE۳دارای یک موتور برقی روی محور جلو با قدرت ۱۶۳
اسب بخار و گشتاور  ۲۱۴فوت پوند است و طیف حرکتی ۳۱۰
کیلومتر با هر بار شارژ دارد .هنوز مشخص نیست Eupheme

دسکتاپ

پهپادهای بدون برق
پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ می گویند با استفاده از طراحی دانه
های قاصدک می توان پهپادهایی تولید کرد که بدون نیاز به هیچ
منبع تامین برق قادر به طی کردن مسافت های طوالنی با استفاده
از جریان باد باشند و به این شیوه میزان آلودگی هوا را بسنجند.

شیشههایی با قابلیت مقابله با اشعههای مضر

محققانایرانیبافناورینانو،شیشههاییبرایعینکتولیدکردهاند
که مانع عبور نورهای مضر به چشم میشود .شیشه این عینکها
قابلیت ممانعت از عبور نورهای مضر برای چشم را دارد و از چشم
افراد در برابر اشعههای مضر خورشید محافظت میکنند.

چین ،ماه مصنوعی به آسمان می فرستد

چین قصد دارد تا  ۲۰۲۰میالدی یک ماه مصنوعی به آسمان
بفرستد .این ماه هشت برابر درخشان تر از نمونه واقعی است.
مقامات چینی جزئیات کمی درباره این پروژه منتشر کرده اند اما به
گفته آن ها ایده اصلی پروژه از یک هنرمند فرانسوی گرفته شده است
که گردنبندی از آینه ها را در اطراف زمین تصویر کرده بود اما برخی
کارشناسان و شهروندان به دلیل تاثیر منفی این پروژه روی حیوانات
و مشاهدات ستاره شناسی با آن مخالف هستند.

دستمال کاغذی آنتی باکتریال

بسیاری از مصر فکنندگان محصوالت بهداشتی ،استفاده از
ترکیبات گیاهی را به مواد شیمیایی ترجیح میدهند و دلیل این
موضوع زیست سازگاری مواد مبتنی بر ترکیبات گیاهی است.
به تازگی دستمال کاغذی آنتی باکتریالی ساخته شده که به
دلیل بهر همندی از ترکیبات آنتی باکتریال گیاهی ،از خواص
میکرو بکشی برخوردار است .محققان عصاره گیاه آویشن را با

استفاده از فناوری جدیدی تبدیل به نانو ذرات بلوری و در نهایت از
این نانوذرات برای تولید دستمال کاغذی استفاده کرده اند.

تدریس ربات ها در دانشگاه

یک استاد آمریکایی رباتی مجهز به هوش مصنوعی ساخته است که
می تواند در دانشگاه تدریس کند Bina۴۸ .اولین رباتی است که به
کمک یک انسان موضوع های مختلفی مانند اخالق ،نظریه جنگ و
استفاده از هوش مصنوعی را تدریس می کند.

عصای سفید هوشمند

به تازگی یک محصول نوین با عنوان عصای سفید هوشمند ساخته
شده است که با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی به نابینایان این
امکان را می دهد تا بتوانند چهره افراد را تشخیص دهند.

دوربین تلویزیونی فیسبوک

فیسبوک از تولید محصولی هوشمند به نام پورتال خبر داده است
که مجهز به دوربین بوده و برای رقابت با محصوالتی همچون آمازون
اکو عرضه شده است .دوربین یاد شده که  Ripleyنام دارد می تواند
یک تلویزیون را به پورتالی برای فیسبوک تبدیل کند و امکانات
گستردهای در دسترس کاربران قرار دهد.

ماهواره هایی به اندازه قرص نان

یک استارتاپ کالیفرنیایی قصد دارد از اوایل تابستان ٢٠١٩
میالدی ماهواره هایی کوچک به اندازه یک قرص نان به فضا بفرستد.
این تالش نشانگر افزایش تقاضا توسط شرکت های مختلف و دولت
هایی است که تمایل دارند کشتی ها ،محصوالت کشاورزی و
وضعیت آب و هوا را از فضا رصد کنند.

مشاور هوشمند پوست

بهتازگیآینههوشمندیساختهشدهکهباتحلیلپوستفرد،حداقل
 ۱۰عیب در صورت کاربر را ردیابی می کند و به او می گوید از چه
محصوالتی برای رفع آن استفاده کند.

 EVچقدر توان خواهد داشت اما گمان می رود عملکردی مشابه
 GE۳داشتهباشد GAC.میتسوبیشیاعالمکردکهEupheme
 EVرا در  12شهر اصلی چین عرضه می کند و سپس اواخر
امسال آن را به بازارهای دیگر می برد .مدیر عامل میتسوبیشی
در بیانیه ای اعالم کرد :عرضه  Eupheme EVنقش اصلی
تکنولوژی خودروی برقی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان
چینی در صنعت خودروی چین را نشان می دهد .مشخص
نیست که میتسوبیشی این خودرو را به دیگر بازارهای آسیایی یا
اروپا نیز صادر خواهد کرد یا نه اما  Eupheme EVنمونه جذابی
از یک خودروی برقی ارزان با طیف حرکتی باالست.
 Mini Premiuدوربینی است که درون یک نمایشگر لمسی تعبیه
شده است تا تصویر صورت فرد را نشان دهد .این آینه مجهز به یک
دستگاه تحلیل پوست است .این گجت صورت فرد را بررسی می
کند و حداقل  ۱۰عیب مانند چین و چروک ،خطوط عمیق ،حلقه
های سیاه ،نقاط تیره ،نقاط قرمز ،زمختی پوست ،منافذ باز پوست،
کم آبی پوست و رنگ پوست را می یابد.

مشکل عجیب گوشیهای پیکسل  3گوگل

برخی کاربران گوشیهای پیکسل  3و پیکسل  3ایکس گوگل می
گویند دوربین گوشی های یاد شده مشکالت عجیبی دارند و همین
موضوع سبب می شود برخی اوقات عکسهای گرفته شده ذخیره
نشوند .برخی افراد گفتهاند این مشکل زمانی رخ میدهد که برنامه
دوربین برای مدت زیادی استفاده نشود یا بعد از گرفتن عکس
دوربین به سرعت قفل شود .برخی هم این مشکل را به قابلیت دوز
اندروید برای صرفه جویی در مصرف باتری نسبت دادهاند.

اسپری برای زدودن گرد و غبار

محققان ایرانی نوعی اسپری تولید کرده اند که تا یک هفته مانع بروز
گرد و غبار به اجسام میشود.
این اسپری پس از پخش شدن روی سطح وسایل خانه مانند میز ،کمد
و تلویزیون گرد و غبار و خاک را از روی آن پاک می کند و تا یک هفته
مانع بروز گرد و غبار یا خاک روی این لوازم میشود.

واتس آپ  2حالت جدید معرفی کرد

واتس آپ برای باقی ماندن در بازار به شدت رقابتی پیامرسانها،
هموارهدرحالانتشاربهروزرسانیهاییاستتابتواندتجربهکاربری
و نرخ مشارکت کاربران خود را ارتقا دهد .به این منظور تیم سازنده
آن اعالم کرده است که این روزها روی دو حالت جدید به نامهای
 Vacationو Silentکارمیکند.بهگفتهتیمواتسآپ،قابلیتSilent
 Modeبرای دیوایسهای اندرویدی منتشر شده است .بااین ویژگی
میتوان نشان  Muteبودن چتها را به طور کامل مخفی کرد اما
قابلیت  Vacation Modeهنوز در مراحل توسعه قرار دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

تشخیص زردی با تلفن هوشمند
محققان ایرانی موفق شدند با فناوری نانو ،حسگری طراحی کنند که
کمتر از  ۱۰دقیقه بیماری زردی کودکان را با یک قطره خون تشخیص
می دهد .در این طرح با توجه به ویژگی های خاص ،نانو کاغذ سلولزی
باکتریایی و نقاط کربنی فتولومینسانسی در ترکیب با فناوری تلفن
های هوشمند حسگری قرار دارد که قادر است به عنوان یک کیت
تشخیصی ارزان ،سریع ،حساس ،کاربر پسند ،قابل حمل و دوستدار
محیط زیست برای اندازه گیری میزان بیلی روبین و آزمایشگاه های
کلینیکی استفاده شود.

فناوری

آیفون؛ تماس های مزاحم را شناسایی می کند
اپل به تازگی حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت کرده است که به طور خودکار
تماس مزاحم را ردیابی می کند و می تواند روی نمایشگر آیفون پیام
هشدار بفرستد .در این حق امتیاز اپل سیستمی را توضیح می دهد که
در آن تلفن همراه تماس های ورودی را بررسی می کند تا از اصلی یا
جعلی بودن آن ها اطمینان حاصل کند.
این سیستم اطالعات مانند عوامل شناسایی تجهیزات شبکه ،سرور و
همین طور اطالعات روتر را جست و جو می کند .در نهایت هشداری
برای صاحب تلفن همراه ارسال یا تماس را مسدود می کند.

ساینس

چسب الکترونیک برای تشخیص استرس

امروز افراد زیادی از استرس و نگرانی رنج می برند و تشخیص این موضوع
هم کار ساده ای نیست اما یک چسب زخم الکترونیک می تواند به رفع این
مشکلکمککند.شرکت VivaLNKمحصولیمشابهچسبزخمهای
عادی تولید کرده که ضد آب بوده است و با چسباندن آن روی پوست و
باالی قلب می توان از وجود استرس در افراد مطلع شد.
چسب یاد شده مجهز به حسگر پیشرفته ای است که با کنترل منظم
ضربان قلب و توالی و دقت در آن استرس را شناسایی می کند .از این
ابزار می توان برای کنترل وضعیت تنفس ،میزان فعالیت فیزیکی هر
اسمارتفون
فرد در روز و کمیت و کیفیت خواب افراد بهره گرفت.

ویندوز  ۱۰سریع تر می شود

به دنبال شناسایی دو آسیب پذیری در ویندوز در ابتدای سال  ۲۰۱۸وصله
های عرضه شده برای برطرف کردن آن ها رایانه ها را کندتر کرد و حاال
مایکروسافت به دنبال رفع این مشکل است.
این آسیب پذیری ها که مربوط به تراشه های تولیدی شرکت اینتل بود
مشکالت زیادی برای میلیون ها کاربر ویندوز در سراسر جهان ایجاد
کرد و بررسی های بعدی نشان داد وصله های نرم افزاری عرضه شده
توسط مایکروسافت برای رفع این مشکالت سبب کندتر شدن عملکرد
رایانه های شخصی شده است .قرار است به زودی مایکروسافت با به
روزرسانی بعدی ویندوز سرعت آن را بهینه سازی کند.

پالس

