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5 سطح چاپ پشت و روي هم

چـاپ اطالعـات متغییـر روي لیبـل 

استقبال گسترده چاپخان هداران
از قدرتمندترین برند 

ماشی ناالت لیبل جهان در ایران

ماشین افست 8 رنگ یووي جهت چاپ بر روي کلیه برچس  بها
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به دلیـل اسـتقبال ضعیـف کاربـران از نسـخه ی 
بازطراحی شـده ی اسـکایپ، مایکروسـافت اعـالم 
نسـخه ی  از  پشـتیبانی  بـه  کـه  اسـت  کـرده 
کالسـیک ایـن سـرویس تمـاس ویدئویـی ادامه 
خواهـد داد. مایکروسـافت ماه گذشـته اعالم کرد 
 )Skype( کـه نسـخه ی ۷.۰ دسـکتاپ اسـکایپ
یـا همان اسـکایپ کالسـیک را در ماه سـپتامبر 
کاربـران  نتیجـه  در  و  انداخـت  کارخواهـد  از 
و کسـب وکارها ناگزیـر بـه ارتقـا بـه نسـخه ی 
بـود.  خواهنـد  اسـکایپ   ۸.۰ بازطراحی شـده ی 
امـا به دنبـال آنچـه ردموندی هـا از آن بـا عنـوان 
اسـکایپ  می کننـد،  یـاد  مشـتری«  »بازخـورد 
کالسـیک فعال »بـرای مدتـی« به فعالیـت ادامه 
خواهـد داد تـا تمـام ویژگی هایـی را کـه کاربران 

به تازگـی پیام رسـان واتسـاپ، آپدیت جدیـدی را 
دریافـت کـرده کـه به واسـطه ی آن قابلیت تماس 
ویدیویی گروهی برای کاربران فراهم شـده اسـت.
را  جدیـدی  به روزرسـانی  واتسـاپ  پیام رسـان 
دریافـت کـرده کـه قابلیـت تمـاس ویدیویـی 
گروهـی را بـرای کاربران به ارمغان آورده اسـت. 
به واسـطه ی ایـن قابلیـت اکنـون کاربـران ایـن 
امـکان را دارنـد تا با حداکثر سـه نفـر به صورت 
همزمـان تمـاس ویدیویـی برقـرار کننـد؛ البته 
نسـخه های  دسـترس  در  فعـاًل  قابلیـت  ایـن 

اندرویـد و iOS اپلیکیشـن واتسـاپ اسـت.
بـرای اسـتفاده از قابلیـت یادشـده ابتـدا بایـد 
بـا یکـی از مخاطبیـن تمـاس ویدیویـی برقرار 
 Add« دکمـه ی  لمـس  بـا  سـپس  و  کـرد 
Participant«، می توانیـد مخاطبیـن دیگـری 

را نیـز بـه گفتگـو اضافـه کنیـد.
طبق گفتـه ی مسـئوالن WhatsApp، درسـت 
تماس هـای  تمامـی  متنـی  پیام هـای  به ماننـد 
ویدیویـی از مبـدأ تا مقصد رمزنگاری می شـوند.

خواسـتار آن هـا بوده انـد بـه اسـکایپ ۸ منتقـل 
 ۸ نسـخه ی  بازطراحی شـده ی  اسـکایپ  شـود. 
کـه نخسـتین بار بـرای پلتفـرم موبایـل رونمایی 
شـد، از عناصر به کاررفته در طراحی فیسـبوک و 
اسـنپ چت الهام گرفتـه و تاکنـون بازخوردهایی 
منفـی را از سـوی کاربـران دریافـت کرده اسـت.

نخسـتین بار یکـی از نمایندگان مایکروسـافت در 
یـک فروم اینترنتی، پایان کار اسـکایپ کالسـیک 
را اعالم کرد و بالفاصله پس از آن کاربران نسـبت 
بـه این تصمیـم ردموندی هـا واکنش هـای منفی 
نشـان دادنـد. برخی کاربران نسـبت بـه تغییرات 
محصوالت مایکروسـافت همچون رویکـرد تازه ی 
پنجره هـای  از  پشـتیبانی  عـدم  در  اسـکایپ ۸ 
همزمـان چـت ابـراز نگرانـی کردنـد. همچنیـن 

به نظـر می رسـید کـه اصالحـات رابـط کاربـری و 
سـایر تغییرات بصـری جدیدی که مایکروسـافت 
در راسـتای تمرکـز بـر قابلیـت چت اسـکایپ در 
نسـخه ی موبایـل این سـرویس اعمال کـرده بود، 
مورد پسـند بسـیاری از کاربران قرار نگرفته است.
هرچنـد اسـکایپ ۸ برخـی ویژگی هـای تـازه از 
اشـتراک گذاری   ،HD ویدئویـی  تمـاس  جملـه 
دراپ  و  دراگ  اشـتراک گذاری  تمـاس،  تصویـر 
بـا خـود  را  پیام رسـانی  در  تغییـرات  برخـی  و 
بـه همـراه دارد؛ امـا همان طـور کـه اشـاره شـد 
همـه ی کاربران از این نسـخه ی جدید اسـتقبال 
نکرده انـد. مایکروسـافت دربـاره ی مـدت زمـان 
پشـتیبانی از اسـکایپ کالسـیک تاکنـون اظهار 

نظـری نکـرده اسـت.

مایکروسافت 
نسخه کالسیک اسکایپ را 

فعال برای مدتی حفظ خواهد کرد

تماس ویدیویی گروهی به 
واتساپ اضافه شد

فیس بـوک کـه مالکیـت واتسـاپ را در اختیـار 
خـود  توسـعه دهندگان  کنفرانـس  در  دارد، 
موسـوم بـه F8 اعالم کـرد که ویژگی یادشـده 
بـرای هر دو اپلیکیشـن اینسـتاگرام و واتسـاپ 

منتشـر خواهد شـد.

این  برای  کردیم،  اشاره  پیش تر  که  همانطور 
تماس ها محدودیت ۴ نفره در نظر گرفته شده 
است و برخالف فیس تایمدر iOS 1۲ که تا ۳۲ نفر 
را پشتیبانی می کند، در واتساپ نخواهید توانست 
با گروهی پرشمار مکالمه ی ویدیویی داشته باشید.
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مـورد  در  نکاتـی 
موثر شبکه سازی 

شبکه سازی به این معنا نیست که تنها در صورت 
معنای  به  بلکه  کنیم  برقرار  ارتباط  افراد  با  نیاز 
ارتباط مداوم با استفاده از تکنیک های موثر است.

در  فعال  و  حرفه ای  افراد  و  کارآفرینان  تمام 
حوزه ی کسب وکار می دانند شبکه سازی تا چه 
است.  تأثیرگذار  کارشان  موفقیت  روی  اندازه 
شبکه سازی  اهمیت  دانستن  با  و  حال  این  با 
بسیاری از ما زمان کافی برای انجام این کار را 
نداریم و حتی نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم. 
خبر خوب این است که افراد متخصص این کار 
نحوه ی انجام شبکه سازی و نکات آن را با ما به 
کارآفرین  اشتراک گذاشته اند. جردن هاربینگر 
بسیار  پادکست  دنیای  در  که  است  معروفی 
شناخته شده است. او پیش از راه اندازی کانال 
پادکست خود، مجری سری پادکست هایی بود 
که بیش از میلیون ها شنونده داشت و در طول 
برنامه در مورد راه های برقراری ارتباط موثر و 

حرفه ای صحبت می کرد.
زمانی که می خواهید با یک انسان پر مشغله در 
ارتباط باشید مطالب و موضوع های ارزشمندی 
مانند مقاله، اپلیکیشن، پادکست و... را در غالب 
آخر  در  و  کنید  ارسال  برایشان  متن  یا  ایمیل 
انجام این کار  بنویسید نیازی به پاسخ نیست. 
فرصتی  پرمشغله  افراد  زیرا  است  مهم  بسیار 
باعث  همین  شاید  و  ندارند  دادن  پاسخ  برای 
نکنند.  باز  هرگز  را  شما  متن  یا  ایمیل  شود 
این کار یعنی شما به فکر آن ها بوده اید و الزم 
نیست برای پاسخ دادن از وقتشان برای انجام 

کار دیگری بزنند. به عنوان مثال بنویسید:
فکر می کنم این مقاله را دوست داشته باشید. 
نیازی به پاسخ دادن نیست و فقط می خواستم 
همه  امیدوارم  بگذارم.  اشتراک  به  تو  با  را  آن 

چیز خوب باشد.

در  بلکه  آن ها  زمان  در  تنها  نه  کار  این  انجام 
زیرا  می کند  صرفه جویی  نیز  خودتان  زمان 
طوالنی  مکالمات  به  ارتباطاتی  چنین  معموال 
ختم می شوند و برای هر دو طرف خسته کننده 
است. در ادامه ی این مقاله ی زومیت به بررسی 
شبکه سازی  در  که  می پردازیم  نکاتی  سایر 

ضروری هستند.

استفاده از ابزارهایی مانند
Contactually و Cloze

این ابزارها به طور خودکار تاریخچه ی ارتباطات 
طریق  از  می شناسید  که  افرادی  با  را  شما 
زمان  هر  و  کرده  همگام  مختلف  شبکه های 
یادآوری  را  موضوع  این  باشد  ارتباط  به  نیاز 
برده  نام  ابزارهای  تنها کافی است در  می کند. 
شده ثبت نام کنید و اجازه دهید به ارتباطاتتان 

دسترسی داشته باشند.
برقراری ارتباط از طریق واسطه های مختلف

اینفلوئنسرهای  از  تعدادی  با  اگر  مثال  به عنوان 
لینکدین آشنایی دارید از طریق سایر شبکه های 
اجتماعی با آن ها ارتباط برقرار کنید. زیرا ممکن 
مختلف  نوتیفیکیشن های  میان  پیغامتان  است 
لینکدین گم شده و هرگز دیده نشود. در عوض 
شبکه های اجتماعی را انتخاب کنید که فعالیت 
کمتری دارند مانند اسنپ چت، توییتر، فیسبوک و 
سایر شبکه های اجتماعی که عضو هستند. این کار 

پیغام شما را از سایرین متمایز می کند.

دو قانون طالیی برای شبکه سازی در قرن 21
1- در استفاده از تکنولوژی غرق نشوید: این روزها 
امکانات زیادی فراهم شده است که روند پاسخ دهی به 
پیغام ها را خودکار انجام می دهد. اما استفاده ی بیش 
از اندازه از این امکانات به طرف مقابل این احساس را 

می دهد که ارزش زمان شما را ندارد. اینکه از ابزارهایی 
برای یادآوری زمان ارتباط استفاده کنید هیچ ایرادی 
ندارد اما تا جای ممکن از پیغام های شخصی استفاده 
کنید. پیغام هایی که به طور خودکار فرستاده می شوند 
نه تنها هیچ فایده ای در تحکیم روابط ندارند بلکه تأثیر 

معکوس می گذارند.

۲- همیشه برای رفع مشکل پیغام ندهید: اینکه به 
یک نفر تنها زمان نیاز پیغام دهید به هیچ عنوان 
به کمک  زندگی  در  ما  همه ی  نیست.  پسندیده 
دیگران احتیاج داریم و نباید هنگام بروز مشکل به یاد 
آن ها باشیم. خودتان را در مقابل دوستی بگذارید که 
تنها برای رفع گرفتاری از شما سراغ می گیرد. مطمئنا 
بعد از مدتی با این دوست قطع ارتباط کرده و حاضر 
به پاسخ دادن تماس هایش نخواهید بود. به عنوان 
مثال تصور کنید شخصی با شما تماس گرفته و بعد 
از مدت ها حالتان را می پرسد. همین شخص بالفاصله 
هفته ی بعد نیز تماس می گیرد و از شما می خواهد 
کاری را در ازای مبلغ بسیار کمی برایش انجام دهید. 
شما بالفاصله متوجه می شوید تلفن هفته ی پیش 
به منظور مقدمه سازی بوده و از این موضوع ناراحت 
می شوید. دیگران نیز این موضوع را متوجه می شوند 
بنابراین اگر احساس می کنید در آینده به کمک 
شخصی احتیاج خواهید داشت در طول سال با او 
در ارتباط باشید. از تکنیک هاربینگر استفاده کنید و 
هر از گاهی برایش مقاله های جالب بفرستید و نشان 

دهید همیشه به یادش هستید.
شبکه سـازی کار مشـکلی اسـت و هنگامـی که 
هـر دو طرف افراد پرمشـغله ای باشـند این کار 
سـخت تر نیـز می شـود. بـا این حـال با بـه کار 
بـردن تکنیک هـای کوچـک و موثـر می تـوان 
ارتباطـات قـوی ایجـاد کـرد و به طـور موثر به 

پرداخت. شبکه سـازی 
فن آوری نوین )شماره ویژه(  |  7 



8   |   فن آوری نوین )شماره 52( 

گفت وگو با رایانه ها 

گفت وگـو و تعامـل با رایانه هـا و ربات هـا همواره 
از رؤیاهـای دیرباز بشـر بوده اسـت. طی سـالیان 
اخیـر، با باز شـدن پـای شـبکه های عصبی ژرف 
بـه دانـش علـوم رایانشـی، تحولـی انقالبـی در 
توانایـی کامپیوترهـا بـرای درک گفتـار طبیعـی 
انسـان رخ داده اسـت )مانند جست وجوی صوتی 
گـوگل(. بـا این حـال، گفتار تولید شـده توسـط 
کامپیوترهـا )فرآیندی که معمـوال از آن با عنوان 
 )TTS( سـنتز گفتـار یـا تبدیـل متن بـه گفتـار
یـاد می شـود( هنـوز تـا حـد زیـادی بـر روشـی 
تبدیـل  یـا   Concatenative TTSنـام بـه 
متـن بـه گفتار به شـیوه ی الحاقی مبتنی اسـت. 

ویونـت یک شـبکه عصبـی ژرف بـرای تولید 
صدایـی  می توانـد  کـه  اسـت  خـام  صـوت 
کنـد. در  تولیـد  انسـان  بـه صـدای  شـبیه 
ایـن مقالـه قصـد داریـم بـه معرفـی ویونت 
)WaveNet( بپردازیـم کـه در واقـع یـک 
 deep generative( ژرف  تولیـدی  مـدل 
خـام  صوتـی  موج هـای  شـکل  از   )model
اسـت. ویونت با پشـت سـر گذاشـتن تمامی 
سـامانه های تبدیـل متـن بـه گفتار قـادر به 
انسـانی  صـدای  از  کم وکاسـت  بـی  تقلیـد 
اسـت و توانسـته اسـت فاصلـه خـود را بـا 
صـدای طبیعـی انسـان، بیـش از 5۰ درصـد 

دهد. کاهـش 

WaveNet، بسـتری برای 
تولید صدای شـبه  انسانی

در ایـن روش، یـک پایـگاه داده بسـیار بـزرگ از 
قطعـات گفتاری ضبط شـده یک فرد تهیه شـده 
و سـپس ایـن قطعات همانند تکه هـای یک پازل 
کنـار هـم قـرار می گیرند تـا یک کلمه یـا جمله 
قابـل فهـم تولیـد شـود. اسـتفاده از ایـن شـیوه، 
اصـالح صـوت یـا گفتـار تولیـد شـده را دشـوار 
می کنـد. بـرای مثـال، در ایـن روش نمی تـوان 
گوینـده را تعویـض کرد یـا نوا یا تکیـه ی صدای 

گفتـار را تغییر داد.
بـه  آوردن  روی  بـه  منجـر  کاسـتی ها  همیـن 
فنـاوری Parametric TTS )تبدیـل متـن 
بـه صـدا به شـیوه پارامتری( شـده اسـت. در این 
روش، تمامـی داده هـای موردنیـاز بـرای تولیـد 
گفتـار در قالـب پارامترهـای یـک مـدل ذخیـره 
و ویژگی هـای  می شـوند و می تـوان محتویـات 

گفتـار تولید شـده را با تغییـر ورودی های اعمال 
شـده بـه مدل کنتـرل کرد. بـا این حـال، صدای 
تولیـد شـده توسـط ایـن روش به نسـبت شـیوه 
الحاقـی، شـباهت کمتـری بـه صـدای طبیعـی 
انسـان دارد. به طور معمـول، مدل های پارامتری 
فعلـی، سـیگنال های صوتـی را با عبـور خروجی 
خـود از الگوریتم های پردازش سـیگنالی موسـوم 

بـه vocoder-هـا تولیـد می کننـد.
ویونـت ایـن قاعده را بر هم زده اسـت و شـکل 
مـوج خام سـیگنال صوتـی را به طور مسـتقیم 
بـه یـک نمونه مـدل می کنـد. همچنیـن گفتار 
بسـیار  برنامـه  ایـن  کمـک  بـه  شـده  تولیـد 
طبیعی تـر به نظر می رسـد و اسـتفاده از شـکل 
موج هـای خـام صوتـی نیـز بـه ایـن معناسـت 

کـه ویونـت می توانـد هرگونـه صوتـی از جمله 
موسـیقی را نیـز مـدل کند.

ویونت
پژوهشـگران معمـوال از مدل سـازی صوت خام 
اجتنـاب می کننـد؛ چـرا کـه بـه سـرعت دچار 
تیک تیـک  اصـالح  بـه  یـا  منظـم  وقفه هـای 
معمـوال  کـه  اسـت  ایـن  آن  دلیـل  می شـود. 
در مدل سـازی، بیشـتر از 1۶ هـزار نمونـه در 
ثانیـه در مقیاس هـای زمانـی متفـاوت پردازش 
می شـوند. سـاختن یـک مـدل خودهمبسـته 
کـه در آن پیش بینـی هـر یـک از نمونه هـای 
یـاد شـده متأثـر از تمامـی نمونه هـای قبلـی 
اسـت  چالش برانگیـزی  بسـیار  کار  اسـت، 
توزیـع  هـر  گفتـار،  آمـاری  مباحـث  )در 

 )predictive distribution( پیشـگو 
مشـروط بر تمامی مشـاهدات پیشـین اسـت(. 
یـا اسـت کـه مـدل خـود همبسـته  گفتنـی 
نوعـی   Autoregressive model
جهـت  غالبـاً  کـه  اسـت  تصادفـی  فراینـد  از 
از  مختلفـی  انـواع  پیش بینـی  و  مدل سـازی 
پدیده هـای طبیعـی و اجتماعی بـه کار می رود.

و   PixelRNN مدل هـای  حـال،  ایـن  بـا 
PixelCNN که پیش تر در اوایل سـال جاری 
 )DeepMind(دیپ ماینـد محققـان  توسـط 
معرفی شـدند، نشـان دادنـد که تولیـد تصاویر 
طبیعـی پیچیـده نـه تنهـا بـا اسـتفاده از یـک 
پیکسـل در هـر زمـان بلکـه بـا بهره گیـری از 
یـک کانـال رنگ در هـر زمان، نیازمنـد هزاران 

شـبکه ای  کـه  می دهیـم  نشـان  همچنیـن 
مشـابه بـا ویونـت را می تـوان بـرای ترکیب 
دیگر سـیگنال های صوتی از قبیل موسـیقی 
اسـتفاده کـرد و نمونه هـای قابـل توجهی از 
قطعـات پیانو را به طـور خـودکار تولید کرد.
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ایـن  اسـت.  تصویـر  هـر  ازای  بـه  پیش بینـی 
پدیـده، الهام بخـش محققـان Google بـرای 
انطبـاق مـدل دو بعـدی PixelNets به یک 

ویونـت تـک بعـدی بوده اسـت.
سـاختار  کـه  می دهـد  نشـان  بـاال  انیمیشـن 
یـک ویونـت بـه چـه ترتیـب اسـت. یـک ویونت 
در واقـع یـک شـبکه عصبـی پیچشـی کامـل 
 )convolutional neural network(
اسـت کـه در آن هـر یـک از الیه هـای پیچشـی 
بـا ضرایـب تجانـس متفـاوت بـه میـدان تأثیـر 
بـه  می دهـد  اجـازه  آن   )receptive field(
صـورت نمایـی و ژرف رشـد کنـد و هـزاران گام 

زمانـی را پوشـش دهـد.
دنباله های  عصبی،  شبکه  آموزش  هنگام  در 
ضبط  واقعی  موج های  شکل  همان  ورودی 
از  پس  هستند.  انسانی  گوینده  یک  از  شده 
تولید یک  برای  این شبکه  از  آموزش، می توان 
نمونه برداری کرد. در هر مرحله  ترکیبی  گفتار 
شده  محاسبه  احتمال  تابع  از  نمونه برداری  از 
مقدار  این  می شود.  تولید  مقدار  یک  شبکه،  با 
پیش گویی  یک  و  خورانده  ورودی  به  سپس 
جدید برای گام بعدی ساخته می شود. ساختن 
نمونه ها به این روش به صورت یک مرحله در 
تمام  گران  بسیار  رایانشی  نظر  از  زمان،  یک 
روش  این  که  دریافته اند  محققان  اما  می شود؛  
واقعی  و  پیچیده  نمونه صوتی  یک  تولید  برای 

بسیار ضروری است.

عملکرد شگفت انگیز
پژوهشـگران گوگل، ویونت را با اسـتفاده از برخی 
از مجموعه هـای داده هـای TTS گـوگل آمـوزش 
دادنـد تـا بتواننـد عملکـرد آن را ارزیابـی کننـد. 
نمـودار زیر، کیفیت ویونت را در مقیاس 1 تا ۵ در 
مقایسـه با بهتریـن سـامانه های TTS )تبدیل به 
متـن گفتـار(  کنونی و همچنین گفتار انسـانی )با 
اسـتفاده از روش ارزیابـی میانگین نظرات( نشـان 
می دهد. گفتنی اسـت کـه روش ارزیابی میانگین 
نظـرات یا به اختصـار MOS یک معیار اسـتاندارد 
بـرای سـنجش کیفیت صدا اسـت. در ایـن روش، 
شـرکت کنندگان  بـرای  شـده  سـنتز  جمـالت 
پخـش شـده و آن هـا نسـبت بـه کیفیـت نـوای 
گفتـار، رعایت تکیه ها، آهنگ، احساسـات و مانند 
آن نظـر می دهنـد و سـپس از میانگیـن نظـرات 
آن هـا بـرای محاسـبه MOS اسـتفاده می شـود. 
همان طـور کـه در نمـودار زیـر می بینیـد، ویونت، 
شـکاف بین عملکـرد بهترین سـامانه های متن به 
گفتـار و انسـان را بیـش از ۵۰ درصد بـرای هر دو 
زبـان انگلیسـی و ماندارینی )گروهـی از زبان های 

چینـی( کاهش داده اسـت.

سـامانه کنونـی TTS گـوگل برای هـر دو زبان 
چینـی و انگلیسـی از جمله بهترین سـامانه های 
موجـود در جهـان اسـت؛ بنابرایـن اسـتفاده از 
یـک مـدل بـرای بهبـود عملکـرد آن در هـر دو 
زبان، دسـتاورد بسـیار بزرگی محسـوب می شود

ارائه متن با جزئیات کامل به ویونت
برای تبدیل متن به گفتار با استفاده از ویونت، 
باید متن موردنظر با جزئیات کامل به آن داده 
شود. محققان برای این کار، متن را به رشته ای 
از ویژگی های زبانی و آوایی تبدیل می کنند )که 
حاوی اطالعاتی در مورد واج ها، هجاها، کلمات 
و غیره است( و سپس آن را در اختیار ویونت 
پیش بینی های  اینکه  یعنی  این  می دهند.  قرار 
صوتی  نمونه های  به  تنها  نه  ویونت  شبکه 

آن  به  می خواهیم  که  متنی  به  بلکه  پیشین 
بدهیم نیز وابسته است.

اگـر شـبکه عصبـی ویونـت را بـدون رشـته های 
متنـی آمـوزش دهیم، این شـبکه کماکان دسـت 
بـه تولیـد گفتـار می زنـد؛ امـا مجبور اسـت آنچه 
را کـه می گویـد، بـرای خوشـایند بـه نظـر آمدن، 
تغییـر دهـد. همان طور کـه در نمونه هـای صوتی 
زیـر قابـل شـنیدن اسـت، آوای خروجـی کمـی 
درهـم و برهـم می شـود؛ چرا که کلمـات واقعی با 
کلمات سـاختگی خود شـبکه جایگزین شـده اند.
گفتنـی اسـت کـه آواهـای غیرکالمـی از قبیـل 
صدای نفس کشـیدن و حرکات دهان نیز توسـط 
ویونت تولید می شـوند که نشـان از انعطاف پذیری 

سـتودنی یک مـدل صوتی خـام دارند.
قابل  زیر  صوتی  نمونه های  از  که  همان طور 
می تواند  منفرد  ویونت  یک  است،  شنیدن 
صدای  از  اعم  را  متفاوت  صداهای  ویژگی های 
اینکه  برای  پژوهشگران  بگیرد.  یاد  مرد  یا  زن 
از کدام صدا  مطمئن شوند که ویونت می داند 
استفاده کرده است،  برای خروجی گفتار خود 

او تعریف کردند. جالب  برای  هویت گوینده را 
دریافتند  ادامه  در  محققان  که  بدانید  است 
صداهای  آموزش  گوینده،  یک  مدل سازی  در 
منفرد،  صدای  یک  آموزش  نسبت  به  متفاوت 
این  که  ویونت می شود  بهتر  عملکرد  به  منجر 

خود بیانگر نوعی یادگیری انتقالی است.
بـه طور مشـابه می تـوان ورودی هـای دیگری از 
قبیـل احسـاس و لهجـه را به مدل ویونـت ارائه 
کـرد کـه به نوبه خـود می توانـد گفتـار خروجی 

تولیـد شـده را متنوع تر و خوشـایندتر کند.

ساخت موسیقی
از آنجا که می توان از ویونت برای مدل سازی هر 
نوع سیگنال صوتی استفاده کرد، محققان برای 
سرگرمی سعی کردند که از این برنامه برای تولید 

موسیقی بهره ببرند. آن ها برخالف آزمایش های 
ورودی  دنباله های  به  را  شبکه  بار  این   ،TTS
مشروط نکردند تا به آن بگویند چه چیزی را 
به  تمام تر  چه  هر  سادگی  به  بلکه  کند؛  اجرا 
تولید کند.  دادند هر چه می خواهد،  اجازه  آن 
آهنگ های  از  مجموعه ای  با  را  ویونت  آن ها 
تولید  و شاهد  دادند  آموزش  پیانوی کالسیک 

نمونه های جالبی بودند
ویونـت فرصت های زیادی را به روی سـامانه های 
و  موسـیقی  تولیـد  گفتـار،  بـه  متـن  تبدیـل 
واقعیـت  ایـن  می گشـاید.  صوتـی  مدل سـازی 
کـه این برنامـه از شـبکه های عصبـی ژرف برای 
تولیـد تمامـی گام هـای زمانـی به طور مسـتقیم 
اسـتفاده  در فرکانـس صوتـی 1۶ کیلوهرتـزی 
می کند، شـگفت انگیز اسـت و همین باعث شـده 
از پیشـرفته ترین سـامانه های تبدیـل متـن بـه 
گفتار یک سـر و گردن باالتر باشـد. پژوهشـگران 
به شـدت مشـتاق هسـتند کـه ببیننـد در آینده 
چـه کارهای دیگـری را می توانند با ایـن فناوری 

به سـرانجام برسـانند..
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را  جدیدی  آپدیت  واتساپ،  پیام رسان  به تازگی 
قابلیت تماس  به واسطه ی آن  دریافت کرده که 
ویدیویی گروهی برای کاربران فراهم شده است.

ــدی را  ــانی جدی ــان واتســاپ به روزرس پیام رس
دریافــت کــرده کــه قابلیــت تمــاس ویدیویــی 
ــان آورده  ــه ارمغ ــران ب ــرای کارب ــی را ب گروه
اکنــون  قابلیــت  ایــن  به واســطه ی  اســت. 
کاربــران ایــن امــکان را دارنــد تــا بــا حداکثــر 
تمــاس  همزمــان  به صــورت  نفــر  ســه 
ــت  ــن قابلی ــه ای ــد؛ البت ــرار کنن ــی برق ویدیوی
 iOS فعــاًل در دســترس نســخه های اندرویــد و

ــت. ــاپ اس ــن واتس اپلیکیش
بـرای اسـتفاده از قابلیـت یادشـده ابتـدا بایـد 
بـا یکـی از مخاطبیـن تمـاس ویدیویـی برقرار 
 Add« دکمـه ی  لمـس  بـا  سـپس  و  کـرد 
Participant«، می توانیـد مخاطبیـن دیگـری 

مدل بازسازی شده از پورشه 911RS ساخت 1974، معرفی شد
را نیـز بـه گفتگـو اضافـه کنیـد.

طبق گفتـه ی مسـئوالن WhatsApp، درسـت 
تماس هـای  تمامـی  متنـی  پیام هـای  به ماننـد 
ویدیویـی از مبـدأ تا مقصد رمزنگاری می شـوند.
فیس بـوک کـه مالکیـت واتسـاپ را در اختیـار 
خـود  توسـعه دهندگان  کنفرانـس  در  دارد، 
موسـوم بـه F8 اعـالم کرد کـه ویژگی یادشـده 
بـرای هـر دو اپلیکیشـن اینسـتاگرام و واتسـاپ 

منتشـر خواهـد شـد.
کردیــم،  اشــاره  پیش تــر  کــه  همانطــور 
ــره  ــت ۴ نف ــا محدودی ــن تماس ه ــرای ای ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت و برخــالف 
فیس تایمــدر iOS 1۲ کــه تــا ۳۲ نفــر را 
ــد  ــاپ نخواهی ــد، در واتس ــتیبانی می کن پش
توانســت بــا گروهــی پرشــمار مکالمــه ی 

ویدیویــی داشــته باشــید.

1۰   |   فن آوری نوین )شماره 52( 
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الجیتک از پایه شارژر بی سیم جدید خود رونمایی 
کرده که برای آیفون های اپل طراحی شده است و تا 

اواسط شهریور ماه عرضه می شود.
شرکت های بسیاری در کنار سازندگان اصلی، اقدام 
به تولید شارژرهای بی سیم برای محصوالت مختلف 
قیمت  است  ممکن  می کنند. چنین محصوالتی 
ارزان تری نسبت به نسخه های اصلی داشته باشد یا 
این که از ویژگی های منحصربه فرد پشتیبانی کند تا 
کاربران به سمت آن ها جذب شوند. الجیتک نیز در 
همین راستا سعی کرده اولین شارژر بی سیم خود را 
برای دارندگان آیفون در نظر بگیرد. طراحی محصول 
به گونه ای است که بیشتر با آیفون های اخیر اپالز 
جمله آیفون 1۰ سازگاری دارد و شاید خود اپل باید 
کمی زودتر دست به کار می شد و چنین محصولی را 

همراه با گوشی هایش وارد بازار می کرد.
پد شارژر از پالستیک مرغوب با چسبندگی باال 
ساخته شده است تا از لیز خوردن و افتادن گوشی 
حتی هنگام لرزش، جلوگیری کند. همانند بسیاری 
دیگر از نمونه های مشابه، زاویه قرارگیری موبایل بر 
روی شارژر طوری است که نوتیفیکشن ها به راحتی 

اپل قرار است در سال جاری و تا یک ماه آینده، سه مدل آیفون جدید را معرفی کند که هر سه ی 
آنها از نظر ابعاد نمایشگر و قیمت، وضعیت متفاوتی دارند. 

بر اساس ادعای یکی از تاجران لوازم جانبی محصوالت که گاهی در مورد طراحی گجت های آینده 
اظهارنظر می کند،اپل ارزان ترین آیفون جدید خود را آیفون ۲۰1۸ خواهد نامید. نسل جدید آیفون X هم 

ممکن است طبق عادتی که اپل دارد، آیفون X اس نامیده شود. بزرگ ترین مدل آیفون های جدید هم قاعدتا 
باید آیفون X اس پالس نام بگیرد؛ دستگاهی که به یک نمایشگر ۵/۶ اینچی مجهز است، یعنی بزرگ ترین 

نمایشگری که تاکنون برای گوشی های آیفون طراحی شده است.
به طور خالصه آیفون های جدید اپل که در ماه آینده معرفی می شوند عبارت اند از: آیفون X اس با نمایشگر ۸/۵ 
اینچی، آیفون ۲۰1۸ با نمایشگر LCD و آیفون XS پالس با نمایشگر ۵/۶ اینچی. هر سه گوشی به چیپست 
۷ نانومتری A12 و اتصال LTE گیگابیت مجهز هستند. ارزان ترین مدل iPhone ۲۰1۸ ممکن است برای 
کاربران چینی به دو سیم کارت مجهز شود؛ در حالی که در طراحی گران ترین مدل هم ممکن است یک 
درگاه مخصوص سیم کارت دوم تعبیه شود تا کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند. هر سه مدل 

در بریدگی باالی صفحه دارای ماژول Face ID هستند و از دوربین قوی تری در پشت بهره می برند
هنوز مشخص نیست اپل چه برنامه های دیگری دارد، اما این سه دستگاه می توانند بزرگ ترین 

موج به روزرسانی آیفون های اپل را پس از معرفی آیفون ۶ پالس ایجاد کنند. اپل در 
نهایت برای هر سلیقه ای ابعاد متفاوتی از نمایشگر را عرضه می کند و قیمت ها 

را متنوع تر می کند، بنابراین انتظار می رود کاربران بیشتری به سمت 
آیفون های این شرکت هجوم ببرند. 

تماس ویدیویی گروهی به 
واتساپ اضافه شد

الجیتک شارژر بی  سیم مخصوص 
محصوالت اپل را معرفی کرد

قابل مشاهده باشند و کاربر بتواند به آسانی از فیس 
نماید. هم چنین در هر دو حالت  استفاده  آیدی 
افقی و عمودی شارژ شدن گوشی ادامه می یابد تا 

تماشای فیلم یا برنامه های تلویزیونی میسر باشد.
محصول جدید الجیتک از استاندارد Qi پشتیبانی 
فناوری  این  دارای  گوشی های  تمامی  و  می کند 
می توانند توسط آن، شارژ شوند. اما با این حال نباید 
فراموش کنیم که تمرکز سازنده در طراحی شارژر 
مذکور بر روی مدل های جدید آیفون بوده است و 

حتی نسخه های قدیمی تر سازگاری چندانی با آن 
ندارند. حتی توان ۷.۵ واتی دستگاه و قیمت نسبتا 
باالی آن نشانگر محصولی برای دارندگان آیفون 
است و شاید بهتر باشد کاربران اندرویدی به دنبال 
گزینه های ارزان قیمت تر و قدرتمند تر موجود در 
بازار باشند. برچسب قیمت ۷۰ دالری تعیین شده 
برای این شارژر چندان رقابتی به نظر نمی رسد و 
حتی استفاده از شارژرهای سیمی با سرعت شارژ 
باالتر، منطقی تر به نظر می رسد. اما اگر به دنبال یک 
شارژر بی سیم زیبا مخصوص آیفون هستید، چنین 

محصولی می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
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گوگل قصـد دارد با همکاری شـرکت Tencent و 
دیگـر شـرکت های چینی، خدمـات ابـری را برای 

بزرگتریـن بازار مشـتریان جهـان عرضه کند.
شایعه ها پیرامون فعالیت مجدد گوگل در چین 
در چند روز گذشته به اوج خود رسیده اند. پس از 
انتشار اخبار در مورد موتور جستجوی اصالح شده 
و همچنین اپلیکیشن مخصوص این شرکت در 
 Tencent چین، رسانه ها از همکاری آمریکایی ها با
راه اندازی  برای  دیگر  شرکت  چند  و   ،Inspur

خدمات ابری در این کشور خبر می دهند.

اهالی مانتین ویو قصد دارند خدماتی همچون گوگل 
درایو و گوگل داکز را در چین عرضه کنند. برای این 
منظور، آنها باید مراکز داده و سرورهای جدیدی را 
در این کشور راه اندازی کنند؛ چرا که دولت چین 
تمام شرکت های اینترنتی را ملزم به ذخیره سازی 
اطالعات کاربران این کشور در خاک خودش کرده 
تامین  بزرگ  شرکت های  دلیل  همین  به  است. 
زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده مانند تنسنت 
و اینسپر به همراه چند شرکت دیگر با آمریکایی ها 

وارد مذاکره شده اند.

منابـع خبـری می گویند ایـن مذاکـرات از ابتدای 
سـال جاری میالدی شروع شـده و گلچین کردن 
شـرکای عملیاتی و رسـیدن به تعداد سه شرکت، 
در مـاه مـارس نهایـی شـده اسـت. البتـه جنـگ 
تجـاری آمریـکا و چیـن در ماه هـای اخیـر، نهایی 
شـدن برنامه هـای Google در ایـن بخـش را در 
هالـه ای از ابهام قرار داده اسـت. هیچ منبع خبری 
و  تنسـنت  گـوگل،   از شـرکت های  مدیـری  یـا 
اینسپر پاسـخی به شایعات منتشرشـده نداده اند؛ 

کـه البته طبیعی اسـت.

گوگل با همکاری شرکت های چینی، 
خدمات ابری در این کشور ارائه می دهد
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هواوی میت 2۰ با دوربین سه گانه معرفی می شود
با توجه به آخرین تصویر فاش شده از هواوی میت ۲۰، 
انتظار می رود این گوشی هوشمند با بریدگی کوچک 

باالی نمایشگر و دوربین سه گانه معرفی شود.
هفته ی گذشته، نخستین تصاویر رسمی از هواوی 
میت ۲۰ پرو فاش شد. نوبتی هم که باشد، این بار 
نوبت نسخه ی معمولی و ارزان قیمت هواوی میت 
در  مشخصاتش  و  ظاهری  طراحی  تا  است   ۲۰
مقام مقایسه با هواوی میت ۲۰ پرو قرار گیرد. با 
نگاهی به پنل جلویی هواوی میت ۲۰، متوجه 
با هواوی میت ۲۰ پرو  تفاوت های طراحی آن 
بردن  بهره  به جای  می شویم. هواوی میت ۲۰، 
دارای  و   AMOLED اینچی   ۶.۳ نمایشگر  از 
خمیدگی در لبه ها، دارای نمایشگر ۶.۵ اینچی 

کامال مسطح LCD خواهد بود.
از زاویه  ی طراحی حاشیه  نیز، به نظر می رسد نسخه ی 
معمولی حاشیه ی باریک تری نسبت به نسخه ی پرو 
داشته باشد. حاشیه ی دو طرف نسخه ی هواوی میت 
۲۰، بسیار باریک است و همچنین دارای بریدگی 
باالی نمایشگر بسیار کوچک و قطره ای شکل است. 
و  سلفی  دوربین  کوچک،  بسیار  بریدگی  این  در 

سنسور مجاورتی قرار دارد.
متاسفانه با توجه به ابعاد کوچک بریدگی باالی 
نمایشگر، Huawei Mate ۲۰ از فناوری تشخیص 

چهره سه بعدی برخوردار نیست. با نگاهی به پنل 
پشتی گوشی متوجه می شویم که هواوی میت ۲۰ 
و Pro ۲۰ Huawei Mate دقیقا طراحی مشابهی 
دارند. از نظر مشخصات، فقط از یک نظر با یکدیگر 
تفاوت خواهند داشت؛ این ویژگی متمایزکننده، 
میت  هواوی  در  نمایشگر  زیر  انگشت  اثر  اسکنر 
۲۰ پرو است. پیشتر نیز گفته شده بود که تصاویر 
غیررسمی میت ۲۰ پرو هواوی، اسکنر اثر انگشت 
در پنل پشتی را تایید می کنند. هواوی میت ۲۰ 
پرو از سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می برد. 
اسکنر اثر انگشت در پنل پشتی، دقیقا در قسمت 

پایین ماژول دوربین سه گانه قرار گرفته است. ماژول 
دوربین سه گانه ، شامل یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی، 
یک دوربین تک رنگ  1۲ مگاپیکسلی و همچنین 

دوربین جدید ۸ مگاپیکسلی است. 
هواوی میت ۲۰ پرو از تراشه ی کرین ۹۸۰ و ظرفیت 
حافظه ی رم ۴ گیگابایتی بهره می برد. انتظار می رود 
حداقل ظرفیت حافظه ی داخلی ۶۴ گیگابایت داشته 
باشد. با این وجود، گران قیمت ترین نسخه ی آن از 
حافظه ی رم ۸ گیگابایتی و حافظه ی داخلی ۵1۲ 
گیگابایتی بهره خواهد برد. عالوه بر این انتظار می رود 
هواوی میت ۲۰ با شروع قیمت  ۷۵۰ یورو در اروپا 
به فروش برسد. پیشتر گفته شد که میت ۲۰ هواوی 

۲۴ مهرماه در لندن رونمایی می شود. 
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همان طور که انتظار می رفت، نخستین پروازهای 
آزمایشی اصلی فضاپیمای مسافرتی جدید بوئینگ 
است.  افتاده  تعویق  به  مجددا  اسپیس ایکس  و 
بوئینگ پس از ناکامی در یک آزمایش مربوط به 
موتور فضاپیما، احتماال دو پرواز آزمایشی بسیار 
مهم سی  اس تی 1۰۰ استارالینر را که برای امسال 
برنامه ریزی شده بود، در سال آینده انجام خواهد 
همچنان  اسپیس ایکس  حال،  همین  در  داد. 
قصد دارد تا پیش از نخستین پرواز سرنشین دار 
فضاپیمای دراگن Crew Dragon( ۲( در آوریل 
۲۰1۹، نخستین پرواز بدون سرنشین این فضاپیما 

را تا پایان سال جاری انجام دهد.
بخشی  به عنوان  دو  هر  اسپیس ایکس  و  بوئینگ 
 NASA’s( ناسا  تجاری  خدمه ی  برنامه ی  از 
Commercial Crew( که طرحی مبتکرانه برای 
اعزام انسان به ایستگاه بین المللی فضایی از طریق 
حال  در  است،  آمریکایی  فضاپیماهای خصوصی 
توسعه ی فضاپیماهای یادشده هستند. بوئینگ به 
-CST( 1۰۰ همین منظور فضاپیمای سی اس تی

Starliner 100( را با هدف حمل ۷ مسافر توسعه 
داده که روی موشک اطلس ۵ که با همکاری الکهید 
مارتین و بوئینگ ساخته شده شده است، به فضا 
سفر خواهد کرد. اسپیس ایکس نیز در حال ارتقای 
کپسول حمل بار دراگن خود است تا ۷ خدمه را 
فضاپیمای  شرکت  این  کند.  حمل  آن  به وسیله 
به   ۹ فالکون  موشک  روی  را  خود  سرنشین دار 
فضا خواهد فرستاد. پیش از آنکه این کپسول های 
فضایی امکان عملیاتی پیدا کنند، ناسا می خواهد که 
هر دوی آن ها پروازهای آزمایشی بدون سرنشین و 
سرنشین دار انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که 
برای سفرهای عادی به ایستگاه بین المللی فضایی از 

آمادگی الزم برخودار هستند.
قرار  استارالینر  پیشین،  زمان بندی  برساس 
خود  سرنشین  بدون  پرواز  نخستین  تا  بود 
آن  دنبال  به  و  دهد  انجام  آگوست  ماه  در  را 
پرواز سرنشین دار نیز در ماه نوامبر انجام شود. 
بوئینگ در کنفرانس مطبوعاتی هفته ی گذشته 
با خبرنگاران، اعالم کرد که اکنون انتظار دارد 
این فضاپیما پرواز آزمایشی بدون سرنشین خود 
انجام   ۲۰1۹ اوایل  یا  جاری  سال  پایان  تا  را 
نیز  سرنشین دار  پرواز  نخستین  سپس،  دهد. 
در میانه ی سال آینده ی میالدی اتفاق خواهد 
افتاد. عالوه بر این، بوئینگ قصد داشت به منظور 

هفته ی گذشـته اعالم شـد که نخسـتین 
فضاپیماهـای  آزمایشـی  پروازهـای 
اسـپیس ایکس  و  بوئینـگ  مسـافرتی 
تـا  به دلیـل مشـکالت مختلـف مجـددا 
سـال آینـده بـه تعویـق خواهـد افتـاد.

بوئینـگ و اسـپیس ایکـس نخسـتین پروازهـای آزمایشـی 
فضاپیماهـای مسـافرتی را مجـددا بـه تعویـق می اندازنـد

که  ساختاری  فرار،  پرتاب  سامانه ی  آزمودن 
به منظور ایمن نگاه داشتن مسافران در صورت 
شده  طراحی  پرتاب  سکوی  در  حادثه  وقوع 
است، تا پایان تابستان امسال یک آزمایش دیگر 
انجام دهد. در زیر فضاپیما چهار موتور جاسازی 
شده است که می توانند استارالینر را تا مسافتی 
طوالنی از موشِک از کارافتاده به پیش برانند. با 
بهار  در  اکنون  سامانه  این  آزمایش  حال،  این 
۲۰1۹ و پس از پرواز آزمایشی بدون سرنشین 

انجام خواهد شد.
خرابی  از  ناشی  ظاهرا  تاخیر  از  زیادی  بخش 
یکی از موتورها است که در جریان یک آزمایش 
بوئینگ دو ماه پیش  افتاد.  اتفاق  در ماه ژوئن 
یک آزمایش احتراق روی موتورهای پرتاب فرار 
شرکت،  این  گفته ی  به  داد.  انجام  استارالینر 
جریان  در  اما  شدند؛  روشن  به خوبی  موتورها 
موتور  دریچه های  از  برخی  شدن،  خاموش 
نشت  اتفاق  این  که  نشدند  بسته  موفقیت  با 
هیچ  حال،  این  با  داشت.  به دنبال  را  سوخت 
آسیبی به فضاپیمای در حال آزمایش وارد نشد 
می گوید  بوئینگ  ندید.  صدمه ای  کس  هیچ  و 
تغییرات  و  بررسی  دست  در  حادثه  این  علت 

الزم در حال انجام است.
جان مالهالند، نائب رئیس و مدیر برنامه ی استارالینر 
در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفته ی گذشته گفت:

ما تیمی اختصاصی متشکل از بوئینگ و پیمانکار 
پروژه در اختیار داریم که مشغول انجام اقدامات 

اصالحی الزم هستند.
به منظور  که  کرد  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
کسب اطمینان از بسته شدن کامل دریچه های 
عملیاتی  و  طراحی  تغییرات  دو  هر  یادشده، 

مورد نیاز را اعمال خواهند کرد.

نیز  اسپیس ایکس  حال،  همین  در 
تعویق  به  را  خود  پیشین  زمان بندی 
ژانویه  ماه  از  شرکت  این  است.  انداخته 
آزمایشی  پرواز  نخستین  تا  داشت  قصد 
ماه  در  را   ۲ دراگن  سرنشین  بدون 
سرنشین دار  پرواز  آن  به دنبال  و  آگوست 
انجام  دسامبر  ماه  در  نیز  را  فضاپیما  این 
بدون  آزمایشی  پرواز  اکنون،  دهد. 
زمان بندی   ۲۰1۸ نوامبر  برای  سرنشین 
پرواز  انجام  اسپیس ایکس درصدد  و  شده 
است.  آینده  سال  آوریل  در  سرنشین دار 
اگر برنامه ریزی اسپیس ایکس بدون تغییر 
می تواند  ظاهرا  شرکت  این  بماند،  باقی 
قدری زودتر از بوئینگ به دستاورد اعزام 
انسان به ایستگاه بین المللی فضایی دست 

پیدا کند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مالهالند 
و  بوئینگ  زمان بندی  بین  تفاوتی  چه 
اسپیس ایکس وجود دارد، گفت این شرکت 
)بوئینگ( صرفا روی خط زمانی خود تمرکز 

کرده است. وی در این باره گفت:
برنامه ی  از  تصوری  هیچ  واقعا  من 
این  زمان بندی  درستی  یا  اسپیس ایکس 
شرکت ندارم. تمام تمرکز ما کسب اطمینان از 
این است که نهایت تالشمان را برای تضمین 
ایمنی فضاپیمای خود انجام می دهیم و طبق 

زمان بندی اعالم شده به پیش می رویم.
بوئینگ،  حادثه ی  وقوع  از  پیش  حتی 
انتظار تاخیر در برنامه ی خدمه ی تجاری 
دیوان  از  متعدد  گزارش های  می رفت. 
کرده  پیش بینی  متحده  ایاالت  محاسبات 
بودند که پروازهای شاخص یادشده برای 
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برنامه ی سفر تجاری به فضا به تعویق خواهند 
اعتبار  که  دارد  انتظار  محاسبات  دیوان  افتاد. 
بوئینگ  استارالینر  و  اسپیس ایکس  فضاپیمای 
فوریه ی  و  دسامبر ۲۰1۹  از  پیش  تا  به ترتیب 
۲۰۲۰ تایید نخواهد شد. هنوز مشخص نیست 
ارزیابی  در  تغییر  موجب  بوئینگ  ناکامی  که 
دیوان محاسبات از خط زمانی برنامه ی خدمه ی 
بوئینگ  این حال،  با  نه.  یا  تجاری خواهد شد 
ادعا می کند که برنامه ی آزمایشی اش در حال 

حاضر به میزان ۸۰ درصد تکمیل شده است.
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زیر  از  یکی  که  کو  اند  لینک  چینی  شرکت 
به زودی  است،  جیلی  گروه  مجموعه های 
فروش اولین خودروی سدان خود با پیشرانه ی 

توربوشارژ را آغاز خواهد کرد.
چند وقتی بود که خبر زیادی از شرکت نوپای 
برند  این  اما حال  بودیم  نشنیده  اند کو  لینک 
با  خود  جدید  محصول  از  تصاویری  انتشار  با 
نام ۰۳ در کالس سدان  رونمایی کرده است. 
را  آنالین  رونمایی  حاضر  حال  در  خودرو  این 

تجربه کرده و قرار است ماه آینده در نمایشگاه 
داده  نمایش   )Chengdu( دو  چنگ   اتومبیل 
شود. سدان ۰۳محصولی کامال جدید از لینک 
اند کو است که در کنار کراس اورهای ۰1 و ۰۲ 

فروخته خواهد شد.
در  رسید  خواهد  تولید  به  که  نهایی  محصول 
چراغ  روشنایی روز و نمای جلو به مدل مفهومی 

۰۳ شباهت خواهد داشت. به جز طراحی خاص 
چراغ ها در جلو باید به جلو پنجره ی ۰۳ اشاره 
کرد که چراغ های اصلی خودرو را در خود جای 
تا   ۰۳ کو  اند  لینک  جلویی  نمای  است.  داده 
حدودی جعبه ای و ساده است اما نمای جانبی 
در  می رسد.  نظر  به  پویا  و  اسپرت  آن  عقب  و 
بخش جانبی این خودرو یک رکاب با طراحی 
زیباتر  اسپرت و عضالنی وجود دارد که سبب 

شدن نمای جانبی شده است.
جلب  خودرو  این  مورد  در  که  دیگری  نکته ی 
نوار  و  شیشه ای  پانوراما  سقف  می کند،  توجه 
ستون  انتهای  تا   A ستون  از  که  است  کرومی 
در  دارد.  جالبی  نمای  و  است  کشیده شده   C
بخش عقبی نیز شاهد طراحی اسپرت و خشنی 
هستیم. ضمن اینکه یک دیفیوز نیز برای هرچه 
جذاب تر شدن این بخش به خودرو افزوده شده 
است. دو خروجی اگزوز هم در بخش عقبی به 
چشم می خورند که در دو سمت اسپویلر عقب 
جای گرفته اند. چراغ های عقبی نیز نمایی بسیار 
خاص دارند و در بین آن ها لگوی لینک اند کو 

با ابعاد نسبتا بزرگی به چشم می خورد.
متاسفانه  تصاویری از نمای داخلی خودروی لینک 
اند کو ۰۳ منتشر نشده است اما قبال شاهد تصاویر 
جاسوسی از نمای داخلی این خودرو بودیم و در 
این تصاویر جاسوسی شاهد غربیلک فرمان ضخیم 
همچنین  بودیم.  کابین  داخل  فلزی  تزئینات  و 
لینک اند کو برای این خودرو یک سیستم مالتی 
نمای بسیار  مدیا جدید طراحی کرده است که 
خوبی دارد و از یک نمایشگر بزرگ بهره می برد. 

داشبرد این خودرو نیز دارای دوخت بسیار شکیل 
است که این دوخت بر روی تو دری ها  و کنسول 

مرکزی نیز مشاهده می شود.
مشخصات کامل ۰۳ ماه آینده منتشر خواهد شد 
اما فعال می دانیم که روی پلتفروم ماژوالر لینک 
این  است.  ولوو ساخته شده  با همکاری  کو  اند 
پلتفرم در حال حاضر نیز در چند محصول دیگر 
گرفته  قرار  استفاده  مورد   XC40 ولوو  جمله   از 
که  می رود  انتظار  خودرو  فنی  بخش  در  است. 
مدل پایه  از یک پیشرانه ی ۳ سیلندر 1.۵ لیتری  
توربوشارژردار استفاده کند که  قدرتی در حدود 
1۴۸ اسب بخار را روانه ی چرخ های جلو می کند. 
همچنین مدل قوی تری از لینک اند کو ۰۳ نیز به 
بازار عرضه خواهد شد که از پیشرانه ی ۲ لیتری 

توربو با قدرت 1۷۸ اسب بخار بهره خواهد برد.
در ادامـه قـرار اسـت لینـک انـد کـو نسـخه ی 
پالگیـن هیبریـدی از ایـن خـودرو را روانـه ی 
بـازار کنـد و ممکن اسـت در آینـده حتی مدل 
تمـام الکتریکـی از ۰۳ هـم بـازار عرضه شـود. 
بـرای دریافـت اطالعـات  بایـد  ایـن حـال  بـا 
دقیق تـر از جزئیـات ۰۳ بایـد تـا مـاه آینـده و 
رونمایـی رسـمی از ایـن خـودرو صبـر کنیـم.

لینک اند کو ۰3، معرفی شد
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یونیتـی وان خـودروی برقـی جدیدی اسـت که 
توسـط تیـم تحقیقاتـی یونیتـی سـوئد سـاخته 
شـده و تسـت های خیابانـی خود را بـا موفقیت 

پشـت سـر گذاشـته است.
خـودروی برقـی یونیتـی وان یـک مـدل شـهری 
برقـی از یـک تیـم اسـتارت آپ سـوئدی بـه نـام 
Unity اسـت. ایـن خودرو البتـه محصول جدیدی 
نیسـت و مدت هـا اسـت کـه در حـال گذرانـدن 
آزمایش های مربوطه در آزمایشـگاه ها اسـت. حاال 
شـرکت سـازنده تصمیم گرفته که ایـن خودروی 
الکتریکـی را در خیابان هـا نیـز مـورد  کوچـک 
بررسـی قـرار دهـد. بـرای این منظور یونیتـی وان 
به مناطق جنوبی سـوئد ارسـال شـده اسـت تا در 

آنجـا تسـت های خیابانـی خـود را بگذراند.
در خصـوص خـودروی یونیتـی وان بایـد اشـاره 
کنیـم که این خـودرو از نظر ابعاد و کالس همانند 
رنـو توییزی اسـت و به نوعی ایـن خودروها را باید 
موتـور سـیکلت های بـا ۴ چـرخ دانسـت چـون 
ابعـادی بسـیار کوچـک دارند. البته برای مقایسـه 
بایـد بدانیـد کـه رنـو Twizy بـا هـر بـار شـارژ 

می توانـد بـه شـعاع حرکتی 1۰۰ کیلومتر دسـت 
پیـدا کنـد و این در حالی اسـت که خـودروی وان 
می توانـد بـا هر بـار شـارژ مسـافت ۳۰۰ کیلومتر 
را طـی کنـد کـه ایـن مسـافت بیش تـر بـه دلیل 
وجـود باتـری بزرگ تـری در این خودرو اسـت که 
۲۲ کیلووات سـاعت ظرفیـت دارد. بنابراین از نظر 
شـعاع حرکتـی بایـد یونیتـی وان را خودرویی در 
حـد و اندازه ی نیسـان لیف دانسـت. البتـه در این 
میـان نبایـد از طراحـی آیرودینامیـک و وزن کـم 
ایـن خـودرو غافـل شـد چـون ایـن دو مـورد نیز 
تاثیـر بـه سـزایی روی افزایش شـعاع حرکتی این 

خودرو داشـتند.
یونیتـی وان قابلیـت نصـب یـک باتـری اضافـی 
قابـل جـدا شـدن را نیـز دارد کـه ایـن باتـری 
اضافـه را می تـوان در خانـه و یـا دفتـر کار هـم 
شـارژ کرد و بـا اضافه کـردن آن ۳۰ کیلومتر نیز 
بـه بـرد خـودرو اضافـه خواهد شـد. یونیتـی وان 
خودرویـی دونفره اسـت که تنهـا ۲.۹1 متر طول 
و 1.۲۷۵ متـر عـرض دارد. ارتفـاع این خودرو نیز 
تنهـا 1.۴۲۸ متر و وزن آن ۴۵۰ کیلوگرم اسـت. 

از نظـر توانایی هـای حرکتـی نیـز با وجـود ابعاد 
کوچـک اما یونیتـی وان خودروی بسـیار توانایی 
اسـت به طـوری که می تواند سـرعت خـود را در 
۳.۵ ثانیـه از حالـت سـکون بـه ۸۰ کیلومتـر بـر 
سـاعت برسـاند و حداکثـر سـرعت آن نیـز 1۳۰ 
کیلومتـر بـر سـاعت اسـت پـس از این نظـر نیز 
بایـد وان electric را خودرویـی سـریع تر و تیز تر 

در مقایسـه بـا رنـو Twizy به حسـاب آورد.
چیدمـان کابیـن در یونیتی وان به صورتی اسـت 
کـه سرنشـین دوم در پشـت سـر راننـده قـرار 
می گیـرد. در مقابـل راننده  یک نمایشـگر تبلت 
ماننـد قـرار دارد و در دو سـمت آن نیـز دو عـدد 
جـوی اسـتیک کار گذاشـته شـده اند کـه راننده 
بـا اسـتفاده از ایـن جـوی اسـتیک ها می توانـد 
خـودرو را کنتـرل کنـد و در حقیقـت این جوی 
اسـتیک ها نقـش فرمـان را در ایـن خـودرو بازی 
می کننـد. از نظـر دیـد و اشـراف بـه اطـراف نیز 
یونیتـی وان خـودروی بسـیار عالـی اسـت چون 
دارای پنجره هـای بسـیار بزرگـی اسـت و به این 
ترتیب راننده دید بسـیار خوبی نسـبت به بیرون 
خـودرو دارد. بـرای افزایـش ایمنـی سـازندگان 
ایـن خـودرو سیسـتم ها ی ایمنـی فعـال و انواع 
سنسـورها را نیـز در یونیتـی وان نصـب کرده اند 
کـه بـرای مثـال از بین ایـن امکانات می تـوان به 

سیسـتم پیشـگیری از تصـادف اشـاره کرد.
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بـرای  را  دانشـمندان هـم روش هـای مختلفـی 
زمینی سـازی مریـخ پیشـنهاد داده انـد. یکـی از 
راهکارهـا، رها کردن گاز دی اکسـید کربـن به دام 
افتـاده در سـطح مریـخ اسـت تـا پـس از ضخیم 
کـردن جو سـیاره، همچـون پتویی عمل کـرده و 

سـیاره سـرخ را گـرم کند.
امـا بر اسـاس پژوهـش جدیـد، مریخ دی اکسـید 
کربـن کافـی نـدارد کـه بتوانـد آن را بـه جـو 
برگردانـد و سـیاره را گـرم کنـد. و به ایـن ترتیب، 
تبدیل سـیاره ای با محیطی ناسـازگار مانند مریخ 
بـه جایی کـه فضانـوردان بتوانند به راحتـی بدون 
از  فراتـر  بپردازنـد،  بـه کاوش  تجهیـزات در آن 

توانایی هـای تکنولـوژی امـروزی اسـت.
اگرچـه جـو فعلـی مریـخ دارای دی اکسـید کربن 
اسـت، امـا بسـیار نـازک اسـت و سـطح سـیاره 
هـم به انـدازه ای سـرد اسـت کـه امـکان جـاری 
شـدن آب مایـع وجـود نداشـته باشـد. در مریـخ، 
فشـار جـو کمتـر از یـک درصد فشـار جـو زمین 
اسـت. بنابراین، هر آب مایعی روی سـطح سـیاره 

به سـرعت، تبخیـر یـا منجمـد می شـود.
پیشـنهاد  مریـخ،  زمینی سـازی  طرفـداران 
منابـع  )از  مختلفـی  گازهـای  کـه  کرده انـد 
متعـدد موجود در سـیاره( بـرای ضخیم کردن 
جـو و افزایـش دمـای مریـخ رهـا شـوند. ایـن 
گازهـا همـان گازهـای گلخانـه ای هسـتند که 
می تواننـد گرمـا را در جـو بـه دام بیاندازنـد.
در شـرایط کنونـی،  نور خورشـید پـس از نفوذ در 
جـو سـیاره و برخـورد بـه سـطح، به صـورت گرما 
بـا وجـود  امـا  داده می شـود.  بازتـاب  از سـطح 
دی اکسـید کربن در جو، این گرمـا به دام می افتد 
و از بازگشـت آن بـه فضـای بیرونـی جلوگیـری 
می شـود. جـذب اضافـی گرمـا، می توانـد به طـور 
بالقوه، میانگین گرمای سـطحی مریـخ را افزایش 
دهـد و جـاری شـدن آب مایـع را امکان پذیر کند.
 بـروس یاکوسـکی از دانشـگاه کلـرادو، بولـدر، 
نویسـنده ی اصلـی ایـن پژوهـش کـه هفتـه ی 
 Nature Astronomy ژورنـال  در  گذشـته 

منتشـر شـد، گفـت:

می دهـد،  نشـان  جدیـد  بررسـی های   
از  فراتـر  مریـخ  سـیاره  زمینی سـازی 
توانایی هـای تکنولـوژی امـروزی اسـت.
نویسـنده های علمی تخیلی مدت هاسـت 
کـه در داسـتان های خـود، زمینی سـازی 
می کننـد،  توصیـف  را  دیگـر  سـیارات 
فراینـد فرضـی اسـت کـه عمدتا شـامل 
تغییـر جـو، دما و محیـط  سـیاره ای دیگر 
اسـت تـا هر چه بیشـتر بـه زمین شـبیه 
شـود و بتوانـد بـرای موجـودات زنـده از 

قابل زیسـت شـود. انسـان  جمله 

یـک بررسـی جامـع: زمینی سـازی مریـخ با 
تکنولـوژی فعلـی ممکن نیسـت

تنهـا گازهـای  بخـار آب  دی اکسـید کربـن و 
مریـخ  در  احتمـاال  کـه  هسـتند  گلخانـه ای 
تاثیـر  بتواننـد  کـه  فراوان انـد  به  انـدازه ای 

بیاورنـد. پدیـد  را  الزم  گلخانـه ای 

خصـوص  در  پژوهش هایـی  قبـال  چـه  اگـر 
امـکان زمین سـازی مریـخ انجـام گرفته انـد؛ امـا 
پژوهشـگران در بررسـی های جدید خود، از وجود 
اطالعـات ۲۰ سـال اکتشـافات فضایی )به وسـیله 
مدارگردهـا و مریخ نوردهای متعدد( بهـره برده اند. 
کریستوفر ادواردز، یکی دیگر نویسندگان پژوهش 

جدیـد از دانشـگاه آریزونـای شـمالی، گفت:
دربـاره ی  را  جدیـدی  اطالعـات  داده هـا،  ایـن 
ماننـد  )فـرار(  تبخیـر  قابـل  مـواد  تاریخچـه ی 
دی اکسـید کربـن و آب، فراوانـی آنهـا روی و زیـر 
سـطح و همچنین میـزان گریختـن گاز به فضای 

بیرونـی سـیاره فراهـم کـرده  اسـت.
پژوهشـگران فراوانـی مـواد معدنـی کربـن دار و 
امـکان اسـتخراج دی اکسـید کربـن از یخ هـای 
قطبـی مریـخ را نیـز بررسـی کرده انـد. آنهـا از 
اطالعـات مدارگـرد شناسـایی مریـخ، فضاپیمای 
اودیسـه و ماموریـت مـاون )تکامـل مـواد فـرار و 

جـو مریـخ( بهـره برده انـد.

یاکوسکی گفت:
 نتایـج یافته های ما نشـان می دهد که دی اکسـید 
کربـن کافی در مریخ وجود نـدارد تا اثر گلخانه ای 
کافـی بـرای گـرم کـردن سـیاره را پدیـد بیـاورد. 
عـالوه بـر این، بخش عمده ای از دی اکسـید کربن 
مریخ قابل  دسـترس نیسـت و نمی تـوان به راحتی 

از آن اسـتفاده کرد.
اگرچـه مریـخ دارای مقادیـر قابل توجهـی یـخ آب 
اسـت کـه می تـوان بـرای تولیـد بخـار آب از آن 
اسـتفاده کرد؛ امـا تجزیه و تحلیل های قبلی نشـان 
می دهـد کـه آب نمی توانـد به انـدازه کافـی گـرم 
شـود. به گفته پژوهشـگران، درجه ی حرارت مریخ 
اجـازه  نمی دهـد کـه آب به انـدازه کافی بخار شـود.

 در عیـن حـال، بـا وجـودی کـه گازهـای دیگری 
ماننـد کلروفلوئوروکربـن  یا دیگر ترکیبـات حاوی 
فلورایـد بـرای افزایـش درجـه حـرارت جـو مریخ 
پیشـنهاد شـده اند، امـا ایـن گازهـا عمـر کوتاهی 
داشـته و نیـاز بـه پروسـه   تولید با مقیـاس بزرگی 
دارند، بنابراین، پژوهشـگران در بررسـی های خود 

ایـن گازهـا را در نظـر نگرفته اند.
فشـار جـو در مریـخ حـدود ۰/۶ درصـد کـره زمین 
اسـت. پژوهشـگران بـر ایـن باورنـد با وجـودی که 
مریـخ نسـبت بـه زمیـن، فاصلـه ی بیشـتری بـا 
خورشـید دارد، امـا فشـار دی اکسـید کربنـی برابر 
بـا فشـار کلی جـوی زمین بـرای افزایـش درجه ی 
حرارت مریخ  )برای جاری شـدن آب( کافی اسـت.
قابل دسـترس ترین منبع دی اکسـید کربـن مریخ، 
دارد.  قـرار  سـیاره  ایـن  یخـی  کالهک هـای  در 
می تـوان بـا پراکنـدن گـرد و غبـار بـرای افزایـش 
جـذب تابـش خورشـید یـا بهـره بـردن از مـواد 
منفجـره، این کالهک هـای یخی را تبخیـر کرد. با 
وجـود ایـن، بررسـی های جدید نشـان می دهد که 
تبخیر کالهک یخی، تنها مقادیر کافی دی اکسـید 
کربن برای دو برابری فشـار جوی مریخ )یعنی 1/۲ 

درصـد فشـار جـوی زمیـن( فراهـم می کند.
منبع دیگر، دی اکسـید کربن چسـبیده بـه ذرات 
گـرد و غبـار موجـود در خـاک مریـخ اسـت کـه 
می تـوان از آن بـرای گـرم کردن سـیاره اسـتفاده 
گـرم  کـه  کرده انـد  بـرآورد  پژوهشـگران  کـرد. 
کـردن خـاک، می توانـد تـا ۴ درصـد فشـار مورد 
نیـاز را فراهـم کند. منبع سـوم، دی اکسـید کربن 
به دام افتاده در رسـوبات معدنی اسـت. پژوهشگران 
بـا بهره بردن از مشـاهدات اخیر فضاپیمای ناسـا، 
بـرآورد می کنند کـه در بهترین حالـت کمتر از ۵ 

درصـد از فشـار مـورد نیـاز فراهم خواهد شـد.
عـالوه بـر ایـن، کربـن موجـود در مـواد معدنـی 
کـه در پوسـته ی مریخ قـرار دارند، ممکن اسـت 
مقادیـر کافی دی اکسـید کربن برای رسـیدن به 
فشـار مـورد نظـر را فراهم کنـد؛ اما دانشـمندان 
هنـوز از مقـدار ایـن رسـوبات اطالعـات کافـی 
ندارنـد و عـالوه بـر این، بـا تکنولـوژی فعلی نیاز 
بـه انرژی بسـیار زیادی بـرای بهره بـرداری از این 
منبـع اسـت و مـواد معدنـی کربـن دار در اعماق 
کـم هـم به انـدازه ای فراوان نیسـتند کـه بتوانند 
به طـور قابل توجهـی به گرم شـدن سـیاره کمک 
کننـد، در عیـن حـال، بهره گیـری از ایـن منابع 

هـم نیازمنـد انرژی بسـیار باالیی اسـت.
اگرچـه سـطح مریـخ، اکنون قابل زیسـت نیسـت؛ 
امـا سـطوح ترک خـورده و الیه هـای رسـوبی کـه 
در کنـار رودخانه هـای خشـک و ذخایـر معدنی در 
سـیاره مشـاهده  شـده اند کـه تنهـا می تواننـد در 
حضـور آب مایع وجود داشـته باشـند. این شـواهد 
می توانـد گواهی بر این موضوع باشـد کـه مریخ در 
گذشـته های بسـیار دور، دارای آب و هـوای معتدلی 
بـوده کـه جـاری شـدن آب مایـع را امکان پذیـر 
می کـرده. اما تابش هـا و بادهای خورشـیدی، آب و 
دی اکسـید کربـن را از جو مریخ خارج کرده اسـت.
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آب  بخـار  و  کربـن  دی اکسـید 
تنها گازهـای گلخانـه ای فراوان 

در مریـخ هسـتند
مـارس  و  مـاون  ماموریت هـای  دوی  هـر 
نشـان  اروپـا(  فضایـی  )آژانـس  اکسـپرس 
می دهنـد کـه قسـمت عمـده ای از جـو مریـخ 
باسـتانی)که بـه طور بالقـوه قابل زیسـت بوده(، 
خورشـیدی  تابش هـای  و  بادهـا  به وسـیله ی 

اسـت. تخریـب شـده 
و  آب  افتـاده،  اتفـاق  ایـن  کـه  هنگامـی  و 
دی اکسـید کربن سـیاره بـرای همیشـه از بین 
رفته انـد. حتـی اگر به نحـوی جلوی ایـن اتفاق 
گرفتـه شـود و اجـازه داده شـود که جو سـیاره 
بـا رها شـدن گاز از سـطح سـیاره به آهسـتگی 
سـاخته شـود، روند تشـکیل جو بسـیار آهسته 
خواهـد بـود. به گفته ی پژوهشـگران، بـا چنین 
رونـدی، بـرای دو برابـر شـدن ضخامـت جـو 
مریـخ، نیـاز بـه 1۰ میلیون سـال زمان اسـت.

راهـکار دیگر این اسـت کـه مواد فـرار را با تغییر 
مسـیر دنباله دارها و سـیارک ها وارد سـیاره مریخ 
کرد. با وجود این، محاسـبات پژوهشـگران نشان 
می دهـد، بـرای ایـن منظـور هم نیـاز به هـزاران 
سـیارک و دنبالـه دار اسـت کـه به نظر نمی رسـد 

کـه چنین ایـده ای نیز عملی باشـد.
راهکارهایـی  تمامـی  بررسـی  بـا  نهایـت،  در 
کـه ذکـر شـد، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
تکنولـوژی  بـا  حداقـل  مریـخ،  زمینی سـازی 
فعلـی کـه امـروز در دسـترس اسـت، ممکـن 
نیسـت. و هر تالشـی که ممکن اسـت که برای 
به کارگیـری  مسـتلزم  گیـرد،  انجـام  کار  ایـن 
تکنولوژی هایـی اسـت کـه مشـخصا در آینـده 

نزدیـک در دسـترس نخواهنـد بـود.
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 BGP مدتـی پیش خبـری مبنی بر سـرقت
تلگـرام توسـط شـرکت مخابرات منتشـر 

شـده بود؛ اما سـرقت BGP چیسـت؟
انتشـار خبـری مبنـی بـر سـرقت BGP یا 
پروتـکل دروازه ای مـرزی تلگـرام توسـط 
مخابـرات بودیـم. ایـن خبـر بـا واکنـش 
محمدجـواد آذری جهرمی، وزیـر ارتباطات 
و فنـاوری اطالعات همراه شـد؛ وی تصریح 
کـرد کـه سـازمان تنظیـم مقـررات مأمور 
شـده تـا گزارشـی را در ایـن رابطـه تهیه 
کنـد و شـرکت مخابـرات نیز بر اسـاس آن 

جریمـه خواهد شـد.
امـا بـرای بسـیاری از کاربـران سـوال این 
اسـت که پروتکل دروازه ای مرزی چیسـت 

و سـرقت آن چگونـه صـورت می گیرد؟ 

پروتـکل دروازه ای مـرزی یا 
BGP چیسـت و سرقت آن به 

اسـت معنی  چه 

ــرزی  ــکل دروازه ای م پروت
ــت؟ چیس

BGP مانند نقشـه ای است که 
به بهترین مسـیر را از مبدا تا 

مقصد نشـان می دهد

دروازه ای  پروتـکل  سـرقت 
چیسـت؟ مـرزی 

فـرض کنیـد در شـهری بـزرگ بـه دنبال 
مطـب پزشـکی موسـوم بـه »دکتـر امیـر 
علـوی« هسـتید؛ امـا آدرس مطـب را در 
اختیـار نداریـد. احتمـاال برای پیـدا کردن 
آدرس بـه دفترچـه ی تلفن یـا کتابچه های 

ابزارهای متصل به اینترنت نیز دارای آدرسی 
برای  و  هستند   ip به  موسوم  اختصاصی 
یافتن ip سایت ها و سرویس های مختلف از 
دامنه«  نام  »سامانه ی  به  موسوم  سامانه ای 
برای مثال، وقتی  یا DNS استفاده می شود. 
را در مرورگر   www.hamtagroup.ir آدرس
به شما   DNS تایپ می کنید، سامانه ی خود 
آدرس  این  به  مربوط   ip تا  می کند  کمک 
نقش   DNS در چنین حالتی،  کنید؛  پیدا  را 
کتابچه ی آدرس در مثال باال را بازی می کند. 
اما در گستره ی شبکه ی اینترنت، مسیرهای 
متعددی برای تبادل اطالعات میان رایانه ی 
شما و ip-های مختلف وجود دارد. این جا است 
که پای پروتکل BGP به میدان باز می شود؛ در 
حقیقت، BGP وظیفه ی همان نقشه ای را ایفا 

پروتـکل  تشـریح سـرقت  بـه  این کـه  از  پیـش 
دروازه ای مـرزی یـا BGP Hijacking بپردازیـم، 
الزم اسـت تـا با مفهـوم »سـامانه ی خودگـردان« 
یـا Autonomous System در اینترنـت آشـنا 
شـبکه ای  خودگـردان  سـامانه ی  یـک  شـویم. 
بـزرگ یـا مجموعـه ای از شـبکه ها اسـت کـه بـه 
 )ISP( اینترنـت  خدمـات  فراهم کننـده ی  یـک 
یـا سـازمانی بسـیار بـزرگ تعلـق دارد. بـرای هـر 
سـامانه ی خودگردان نیز شـماره ای در نظر گرفته 

می شـود کـه اصطالحـا:
ASN (Autonomous System Number) 

نامیده می شـود. سـرقت پروتکل دروازه ای مرزی 
زمانـی روی می دهـد که یکی از این سـامانه های 
کنـد  ادعـا  واقـع،  خـالف  بـر  خودگـردان، 
مجموعـه ای از ip-هـا بـه وی تعلـق دارنـد؛ البته 
بایـد توجه داشـت کـه چنیـن رویـدادی همواره 
بـه دلیـل خطاهـای  عمـدی نیسـت و گاهـی 

پیکربنـدی اتفـاق می افتـد.
از آن جـا کـه پروتـکل دروازه ای مرزی بـه گونه ای 
طراحـی شـده تـا بهینه ترین مسـیر بـرای تبادل 

آدرس رجـوع می کنیـد تـا آدرس مـورد 
نظـر را پیـدا کنید. امـا چالش بعـدی برای 
رسـیدن به مطـب، پیدا کردن سـریع ترین 
مسـیر بیـن خانه ی شـما تـا مطـب دکتر 
اسـت؛ احتماال بـرای این کار از یک نقشـه 
کمـک می گیریـد تا سـریع ترین مسـیر را 
به شـما نشـان دهـد. چنین مسـئله ای در 

رابطـه بـا اینترنـت نیـز صـدق می کند.

می کند که به بهترین مسیر از مبدا تا مقصد 
به شما نشان می دهد. پروتکل دروازه ای  را 
مرزی یا BGP، پروتکل مسیردهی اینترنت 
است؛ این پروتکل امکان جابه جایی بهینه ی 
ترافیک از یک ip به ip دیگر را فراهم می کند.
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نتایج سرقت پروتکل 
دروازه ای مرزی چیست؟

 BGP در نتیجه ی حمالتی
ترافیک اینترنت در مسیرهایی 

اشتباه به حرکت درمی آید

پیشینه ی سرقت پروتکل 
دروازه ای مرزی

طی یک حمله ی BGP هکرها 
توانسـتند مبلغی معادل 152 
هـزار دالر را به سـرقت ببرند

راهـکار کشـف و مقابلـه بـا 
دروازه ای  پروتـکل  سـرقت 

مـرزی چیسـت؟

اینترنت بسـتری جهانی است 
و سـازمانی واحـد نمی توانـد 
مسـئولیت تامین امنیت آن را 

بر عهـده بگیرد

در نتیجـه ی چنین حمالتـی، ترافیک اینترنت در 
مسـیرهایی اشـتباه به حرکـت درمی آیـد؛ نظارت 
بـر ترافیـک رد و بـدل شـده یکـی از نتایج چنین 
سـرقت هایی اسـت. همچنیـن، سـرقت پروتـکل 
هدایـت  بـه  منجـر  می توانـد  مـرزی   دروازه ای 
ترافیـک بـه سـمت »چاله های سـیاه« شـود؛ در 
چنیـن حالتـی، ترافیک ارسـالی اصطالحـاً »ُگم« 
شـده و بـه مقصـد نمی رسـد. در برخی مـوارد نیز 
حملـه کننـده نقـش یـک میانجـی ناخواسـته را 
بـازی می کنـد؛ این میانجـی می توانـد ترافیک رد 
و بـدل شـده را تغییـر دهد یـا آن را سـرقت کند. 
ارسـال کنندگان هرزنامه هـا )Spammer-ها( نیز 
-ip گاهـی از چنین حمالتی اسـتفاده می کنند تا
هـای نادرسـت را جایگزین ip-هـای معتبر کنند.

یکـی از قابل توجه تریـن سـرقت ها در مـاه آوریـل 
سـال جـاری میـالدی رخ داد. در ایـن سـرقت، 
یـک ISP از روسـیه، به طـور عمـدی مجموعـه ای 
از ip-هـا را متعلـق بـه خـود اعـالم کـرد؛ ایـن در 
حالـی بود کـه ایـن آدرس ها در حقیقـت به یکی 
از مسیرهای سـامانه ی DNS آمازون تعلق داشت. 
در نتیجـه ی این حمله، کاربرانی که می خواسـتند 
به یکی از وب سـایت های نقـل و انتقال ارز رمزپایه 
دسترسـی پیدا کنند، به سمت نسخه ای تقلبی از 
این وب سـایت هدایت می شـدند. در نتیجه ی این 
حمله، هکرها توانسـته بودند مبلغی معـادل 1۵۲ 

هـزار دالر را به سـرقت ببرند.

اما موارد ناخواسته و اتفاقی سرقت پروتکل دروازه ای 
 ،۲۰۰۸ سال  در  هستند.  رایج  کامال  هم  مرزی 
شرکت مخابرات پاکستان که قصد داشت دسترسی 
به وب سایت یوتیوب را در پاکستان مسدود کند، 
برای  را  خود  مرزی  دروازه ای  پروتکل  مسیرهای 
وب سایت یوتیوب به روزرسانی کرد. این تغییرات 
اینترنت  سرویس  فراهم کننده ی  شرکت های  به 
)ISP-ها( نیز منتقل شده و در نهایت در سراسر 
اینترنت پخش شد. به ناگاه، تمام تقاضاهای مربوط 
مخابرات  به سمت شرکت  یوتیوب  به وب سایت 
پاکستان روانه شدند. این مسئله باعث شد تا به 
مدت چند ساعت، دسترسی به یوتیوب برای اکثر 

کاربران در جهان غیرممکن شود.

نباید فراموش کرد که اینترنت بستری جهانی است و 
سازمانی واحد نمی تواند مسئولیت تامین امنیت آن را 
بر عهده بگیرد؛ پس تمام شرکت های فراهم کننده ی 
ارتباط اینترنت باید تالش کنند تا امنیت این شبکه ی 
جهانی تضمین شود. یکی از راهکارهای تضمین 
توافق شده ی  »معیارهای  از  پیروی  امنیت شبکه، 
دوطرفه برای امنیت مسیردهی« است که به اختصار

 MANRS
(Mutually Agreed Norms for Routing 
Security) 

نامیده می شود. MANRS اقدامی گروهی از سوی 
برخی اپراتورها و نقاط تبادل اینترنت)IXP-ها( است 
که مبنایی را در زمینه ی انتظارات امنیتی جهت 

مسیردهی امن فراهم می کند.
 از جمله اقدامات پیش بینی شده در چهارچوب 
MANRS، می توان به فیلترینگ اشاره کرد. بر اساس 
اصل فیلترینگ، اغلب شبکه ها تنها باید در صورت 
نیاز اعالمیه های مالکیت ip-ها را مورد پذیرش قرار 
دهند. همچنین، اعالم تملک بر ip-ها باید محدود 
باشد.  اینترنت  تمامی  نه  و  به شبکه هایی خاص 
چنین اقداماتی، خطاهای مربوط به مسیردهی را 
کاهش می دهند و ار پذیرش مسیرهای جعلی نیز 
جلوگیری می کند. بررسی و تایید جهانی مسیرها و 
ایجاد ابزارهای نظارتی و اشکال زدایی نیز از جمله 
اقداماتی هستند که در قالب MANRS پیش بینی 
اعمال چنین  که  است  این  اما حقیقت  شده اند؛ 

ضوابطی در عمل آسان نیست.

یکی از پیامدهای سـرقت پروتکل دروازه ای مرزی 
بـرای کاربـران، کاهـش سـرعت تبـادل اطالعات 
حمـالت،  ایـن  نتیجـه ی  در  کـه  چـرا  اسـت؛ 
داده هـای ارسـالی از بهینه تریـن مسـیر ممکـن 

افزایـش وقفـه )Latency(، کاهش کارایی شـبکه 
و اشـتباه در هدایـت ترافیـک در اینترنت از جمله 
مـرزی  دروازه ای  پروتـکل  سـرقت  نشـانه های 

اطالعـات بیـن دو رایانـه برگزیـده شـود، سـرقت 
پروتـکل دروازه ای مـرزی همـواره موفـق نیسـت. 
بـرای موفقیـت چنین سـرقت هایی، بایـد یکی از 

دو شـرط زیـر برقرار شـوند:
1. حملـه کننـده بایـد مسـیری بـا محـدوده ی 
کوچک تـری از ip-هـا را ارائـه دهـد؛ بـه گونـه ای 
کـه این محـدوده کوچکتر از محـدوده ی ip-های 

سـامانه ی خودگـردان اصلی باشـد.
 ip ۲. مسـیر ارائه شـده بـرای برخـی از بلوک های

بایـد کوتاه تر از مسـیر اصلی باشـد.
در صورت موفقیت سرقت پروتکل دروازه ای مرزی، 
جداول مسیردهی در سراسر اینترنت تغییر خواهند 
کرد و حمله کننده ترافیک مربوط به قربانی را در 
اختیار خواهد گرفت. چنین حمالتی تا زمان آگاهی 
از آن ها و اصالح مسیر همچنان ادامه خواهند یافت. 
مشکل اینجا است که پروتکل دروازه ای مرزی در 
دورانی تدوین شده که امنیت یکی از نگرانی های 
اصلی نبوده است. بر اساس این پروتکل، تمام شبکه ها 
قابل اعتماد هستند و هیچ مکانیزم داخلی برای تعیین 
صحت مسیرها پیش بینی نشده است. حتی اگر به 
دنبال ایجاد ساز و کاری برای تعیین صحت مسیرها 
باشیم، این حقیقت که اینترنت شبکه ای جهانی و 
بسیار گسترده است، کار را بسیار سخت می کند؛ چرا 
که در این شبکه ی گسترده نمی توان منبعی واحد 

برای کسب اطالعات معتبر پیدا کرد.

چنیـن  سـناریو،  بهتریـن  در  نمی کننـد.  عبـور 
حملـه ای تنهـا موجـب کاهش سـرعت ارسـال و 
دریافـت اطالعـات می شـود؛ امـا در بدترین حالت 
ممکـن، چنیـن حمالتی ممکن اسـت به سـرقت 
اطالعـات حیاتـی منتهـی شـوند. بـه کمـک این 
حمـالت، مهاجمان می توانند کاربران را به سـمت 
وب سـایت هایی راهنمایی کنند که ظاهری شبیه 
بـه وب سـایت های معتبـر دارنـد؛ امـا در حقیقت 
نسـخه هایی تقلبـی از این وب سـایت ها هسـتند.

هسـتند. بسـیاری از شـبکه ها بـه طـور منظـم 
دروازه ای  پروتـکل  جـداول  به روزرسـانی های 
مـرزی را مورد بررسـی قرار می دهنـد تا اطمینان 
حاصـل کننـد که کاربران شـان با مشـکل افزایش 
وقفـه مواجه نمی شـوند. برخی از پژوهشـگران نیز 
ترافیـک اینترنـت را مـورد پایش قـرار می دهند و 

یافته هـای خـود را منتشـر می کننـد.
از آن جـا کـه در زمـان تدویـن پروتـکل دروازه ای 
یـک  عنـوان  بـه  امنیتـی  ویژگی هـای  مـرزی، 
به کارگیـری  اولویـت در نظـر گرفتـه نشـده اند؛ 
راهکارهـای امن تـر بـرای مسـیردهی در اینترنت 
می توانـد بـه  عنوان یـک گزینه ی اساسـی در نظر 
گرفتـه شـود. در حـال حاضر چنیـن راهکارهایی 
در دسـت توسـعه هسـتند؛ اما فاصله ی زیـادی تا 
به کارگیـری گسـترده ی آن هـا وجـود دارد. یکـی 
 BGPSec از ایـن راهکارهـا، افزونه ای موسـوم بـه
بـرای BGP اسـت کـه امـکان بررسـی و تاییـد 
رمزنگاری شـده ی تغییرات در مسـیرهای مربوط 

بـه سـامانه های خودگـردان را فراهـم می کنـد.
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پس از رونمایی شاسی بلند ماهیندرا روکسور 
و شباهت آن به جیپ، مقامات فیات کرایسلر 

از این برند هندی شکایت کردند.
مقامـات فیـات کرایسـلر )FCA( به دلیـل 
شـباهت ظاهری یکی از محصوالت شرکت 
ماهینـدرا )Mahindra( به جیپرنگلر از این 
برنـد هندوسـتانی شـکایت کردنـد. بـر 
اسـاس اخبار منتشـر شـده، مدیران ارشد 
فیـات کرایسـلر شـکایت خـود را رسـمًا 
بـه کمیسـیون تجـارت بین الملـل ایاالت 
متحده آمریـکا )USITC( ارجـاع داده اند تا 
از ورود خـودروی شاسـی بلند هنـدی بـه 

بـازار آمریـکا جلوگیری شـود.

فیات کرایسلر از 
شرکت هندی ماهیندرا 

شکایت کرد

طراحی  مورد  در  کرایسلر  فیات  مقامات 
جعبه مانند شاسی بلند ماهیندرا و شباهت 
باالی آن به طرح همیشگی جیپ )به خصوص 
تأثیرگذاری  نگران  و  معترض   ،)CJ سری 
مدل  هستند.  جیپ  فروش  بر  مدل  این 
شاسی بلند و آف رودماهیندرا با نام روکسور 
)Roxor( حدود چهار ماه پیش رونمایی شد، 
اما هنوز برای فروش آماده نشده است. تمام 
قطعات روکسور در هندوستان تولید و سپس 
برای مونتاژ به آمریکا فرستاده می شود. سال 
 Mahindra( گذشته بود که شرکت ماهیندرا
Mahindra &( با سرمایه گذاری 6۰۰ میلیون 
در  شرکت  این  تولید  خط  از  خبر  دالر، 
دیترویت آمریکا داد. درواقع این خط تولید 
که با هدف فروش مدل های برقی در خاک 
نزدیکی دفتر  ایجاد شده است، در  آمریکا 
باید  قرار دارد.   مرکزی فیات کرایسلر هم 
ماهیندرا روکسور شباهت  اعتراف کرد که 

باالیی به جیپ CJ دارد اما این مورد را هم 
باید در نظر داشت که هنوز مجوز تردد در 

جاده های آمریکا را کسب نکرده است.
یشرانه ی 4 سیلندر 2.5 لیتری توربو دیزل 
و  آالیندگی  استانداردهای  با  روکسور، 
مصرف سوخت خودروهای جاده ای آمریکا 
مطابقت ندارد و بنابراین مخصوص مسیرهای 
این  با  روکسور  شد.  خواهد  تولید  آف رود 
و 195  قدرت  بخار  اسب  فقط 62  پیشرانه 
نیوتن متر گشتاور دارد که در کنار گیربکس 
5 سرعته ی دستی، نهایت سرعت آن به 72 
کیلومتر بر ساعت محدود شده است. با تمام 
این تفاسیر، شرکت ماهیندرا مجوز ساخت 
در  را   CJ جیپ  اساس  بر  داخلی  مدل های 
اختیار دارد. مدل شاسی بلند Thar بازار هند 
دقیقاً بر اساس جیپ CJ ساخته شده است؛ 
اما با این حال، بعید است که این مجوز شامل 
بازار  در  خودروها  از  مدل  نوع  این  فروش 
جهانی شود. پس از بررسی های کمیسیون 
ممنوعیت  یا  فروش  امکان  آمریکا،   ITC
آمریکا  بازار  در  روکسور  ماهیندرا  فروش 

مشخص خواهد شد.
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آئودی با بهره گیری از محصوالت و توانایی 
برای  بهتر  آینده ای  دنبال  به  مهندسان، 
صنعت حمل ونقل است. خودروساز آلمانی 
 Formula Student germany رویداد  در 
خواهد  پرشور  حضوری  هاکن هایم  در 
و  دانشجویان  رویداد،  این  در  داشت؛ 
مختلف  کشور   23 از  جوانی  دانشمندان 
رقابت خواهند کرد.  با هم  زمینه  در چند 
آئودی در این مسابقات با 3 تیم و تنها در 
خودران  و  الکتریکی  خودروی  بخش های 
)بدون راننده( شرکت می کند. طبق گفته 
برگزارکنندگان، تیم های شرکت کننده در 
در  امتیاز  کسب  دنبال  به  مسابقات  این 
زمینه هزینه و ساخت، طراحی مهندسی، 

بهره وریانرژی و شتاب گیری هستند. 
آنتیـه مـاس، مدیـر بازاریابـی بین المللـی 

می گویـد: آئـودی 
نوآوری هـا در این جـا اتفـاق می افتـد. هـر 
کسـی که روحیه پیشـگامی و تعهد به تیم 
را در Formula Student از خود نشـان دهد، 
تمـام ویژگی هایـی را که ما در آئـودی برای 
آن ارزش قائـل هسـتیم، دارا خواهد بود. به 
همیـن دلیل مـا امسـال تمرکز خـود را بر 

شـرکت در این مسـابقات قرار داده ایم.
تولید  برای  بزرگی  برنامه های  آئودی 
دارد.  برقی  مدل های  و  خودران  خودروی 
 2۰25 سال  تا  است  امیدوار  شرکت  این 
به  الکتریکی  خودروی  مدل   2۰ از  بیش 
بازار معرفی کند. این خودروساز همچنین 

آئـودی با شـرکت در رویـداد Formula Student قصد دارد با سـرمایه گذاری روی نسـل 
جـوان و توان مهندسـی آنان، به سـمت تولیـد خودروی خـودران و برقـی حرکت کند.

آئـودی؛ تولیدکننـده بـزرگ خودروهـای برقـی و خـودران خواهـد بود

خودران  خودروی  نخستین  دارد  قصد 
براساس  که  کند،  تولید   2۰21 سال  تا  را 
 )Aicon( آیکون  آئودی  مفهومی  خودروی 
برنامه  این  از  بخشی  شد.  خواهد  طراحی 
کشور   25 کارشناسان  از  استفاده  شامل 
جهان برای توسعه فناوری خودران در مقر 
رانندگی  برنامه  آئودی در مونیخ می شود. 
زمینه  در  آئودی  هوشمند  و  خودران 

توسعه از 6۰۰ کارشناس استفاده می کند.
در حالـی کـه آینـده خـودروی خـودران 
درخشـان  بسـیار  مسـتقل  فنـاوری  و 

ارزیابـی می شـود، شـرکت های زیـادی در 
ایـن زمینـه وارد شـده اند. از جملـه ایـن 
شـرکت ها می توان بـه اپل، گـوگل )ویمو(، 
اوبـر، تویوتـا، دایملـر )مرسـدس بنـز( و 
بوش اشـاره کـرد. امـا اسـتفاده از فناوری 
خـودران در خـودروی مسـابقه ای آئـودی، 
به معنی قرار نگرفتن انسـان پشـت فرمان 
نیسـت. تصویـری از خـودروی مسـابقه ای 
آئـودی منتشـر شـده، کـه دارای کمربنـد 
ایمنـی و صندلـی اسـت؛ اگرچـه راننـده 
خـودروی خودران آئـودی بـه کار رانندگی 
نمی پردازد، امـا در صورت تخطـی نرم افزار 
خـودران از برنامه می تواند تصمیم درسـت 
را بـه صـورت لحظـه ای بگیرد و اجـرا کند.
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دانشـگاه  دانشـمندان  تحقیقـات  نتایـج 
بازل سـوئیس نشـان می دهد که اسـتفاده 
می توانـد  برقـی،  دوچرخـه  از  مـداوم 
باعـث افزایـش آمادگـی قلبـی تنفسـی 

شـود. دوچرخه سـواران 
دو سـال پیـش، خبرهایـی از یـک مطالعه 
شـنیده شـد که نشـان مـی داد، بـا وجود 
اسـتفاده  بـرای  کمتـر  انـرژی  مصـرف 
ازدوچرخـه برقـی، آن هـا هنوز هـم منبع 
مناسـبی بـرای ورزش هسـتند. در حـال 
حاضـر مطالعه جدیـد نشـان می دهند که 
 )e-Bike( اسـتفاده از دوچرخه الکتریکـی
بـه طـور منظـم، باعث بهبـود در تناسـب 
اندام و سـالمت جسـمانی افراد می شـود. 
این تحقیق توسـط دانشـمندان دانشـگاه 
بـازل سـوئیس انجـام شـد و شـامل 32 
نفـر از افـراد آزمایشـی بـود. بیسـت و 
هشـت نفـر از آن ها مـرد بودنـد و همه ی 
افـراد دارای اضافـه وزن و شـاخص تـوده 
بدنـی بیـن 28 تـا 29 بودنـد. در ابتـدای 
مطالعـه، آمادگـی قلبی تنفسـی هـر فرد 
بـا اسـتفاده از آزمایـش ظرفیـت جـذب 
اکسـیژن )VO2(، اندازه گیـری شـد؛ هدف 
از انجـام ایـن آزمایـش ورودی، ارزیابـی 
توانایـی بـدن هـر فـرد بـرای جـذب و 

اسـتفاده از اکسـیژن اسـت.
هفده نفـر از شـرکت کنندگان بـا دوچرخه 
برقـی و 15 نفر دیگـر با دوچرخـه معمولی 
به طور منظـم تمرینات روزانه خـود را آغاز 
کردنـد. از همه شـرکت کنندگان خواسـته 
شـد که حداقل بـه مدت سـه روز در هفته، 
مسـافتی حدود حداکثـر 6 کیلومتـر را در 
یـک دوره چهـار هفته ای دوچرخه سـواری 
بـا  دوچرخه سـواران  از  برخـی  کننـد. 
دسـتگاه های GPS مجهـز شـدند و همـه 
آن ها با سـرعت دلخـواه به تمرینـات خود 

طی چهـار هفتـه ادامـه دادند.
پـس از پایـان مدت زمـان چهـار هفته ای 
بـرای دوچرخه سـواری، آزمایـش جدیـد 
کـه  داد  نشـان   VO2 تنفسـی  قلبـی 
سـطح آمادگـی هـر دو گـروه بـه طـور 
معنـی داری و بـا مقادیـر مشـابه بهبـود 
در  کـه  دوچرخه سـوارانی  اسـت.  یافتـه 
گـروه دوچرخـه الکتریکی قرار داشـتند، 
با سـرعت متوسـط باالتـری بـه تمرینات 
می پرداختنـد و بـه صورت روزانه از شـیب 

می کردنـد. عبـور  تندتـری 

آئودی؛ تولیدکننده 
بزرگ خودروهای برقی 

و خودران خواهد بود

از  تروکسـاس  اشـمیت  آرنـو  پروفسـور 
گفـت: سـوئیس  بـازل  دانشـگاه 

ایـن مطالعـه نشـان می دهد کـه دوچرخه 
و  انگیـزه  افزایـش  بـه  می توانـد  برقـی 
کاهـش وزن اضافـی کمـک کنـد؛ عـالوه 
بر ایـن، افـراد مسـن  می توانند بـا تمرین 
برقـی،  دوچرخـه  از  مـداوم  اسـتفاده  و 

سـالمت خـود را تضمیـن کننـد. افـرادی 
که به طـور مـداوم از دوچرخـه الکتریکی 
اسـتفاده می کننـد، نه تنهـا آمادگی قلبی 
تنفسـی خوبـی خواهند داشـت؛ بلکه این 
دسـتگاه می تواند بـه تنظیم فشـار خون، 
ذهنـی  آسـایش  و  چربـی  سوخت وسـاز 

آن هـا کمـک شـایانی کند.
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شـرکت تایوانـی TSMC کـه وظیفـه ی تأمیـن 
تراشـه های اپـل را برعهـده دارد، روز گذشـته 
قربانـی یک ویـروس کامپیوتری هدفمند شـد.
 TSMC فعالیـِت چندیـن خـط تولیـِد شـرکت
به دلیـل انتشـار ویـروِس کامپیوتـری و در نتیجه 
نفـوذ به تجهیزات این شـرکت متوقف شـد. از آن 
جهـت که این تولیدکننده ی تایوانی خـود را برای 
تأمیـن تراشـه های آیفون هـای ۲۰1۸ اپـل آمـاده 
می کنـد، بی شـک اتفـاق رخ داده تأثیـراِت منفـی 

بسـیاری بـر رونـِد کارِ آن ها خواهد گذاشـت.
از  بخشـی  تـا  شـده  مؤفـق  فعـاًل   TSMC
رونـِد  بـه  دوبـاره  را  آسـیب دیده  قسـمت های 
تـا  بخش هـا  از  برخـی  امـا  بازگردانـد؛  قبلـی 
فعالیت هـا  سـرگیری  از  بـرای  یک شـنبه  روز 
آمـاده نخواهنـد شـد. از آن بابـت کـه تولیـد 
تراشـه یک پروسـه ی فـوری یـا کوتاه نیسـت، 
توقـف تولیـد می تواند منجـر به ازدسـت دادِن 
بـه  را  بسـیاری  کـه خسـارات  هفته هـا شـود 

مـی آورد. وارد  شـرکت 
در حالـی که به نظر می رسـد این اتفاق، حمله ای 
هدفمنـد بـوده؛ امـا سـازنده ی تراشـه های اپـل 

 TSMC توقـف فعالیـت برخـی از خط های تولیـد
توسـط ویـروس کامپیوتری

اعـالم کـرده کـه هیچگونـه نفوذی به شـبکه ی 
آن هـا اتفـاق نیفتاده اسـت. این نخسـتین بار در 
تاریـخ TSMC حسـاب می شـود کـه ویروسـی 
کامپیوتـری باعـث تعطیلـی موقتـی برخـی از 

بخش هـای این شـرکت شـود.
بـا  گفتگـو  در   TSMC مالـی  ارشـِد  مدیـر 
اسـت: کـرده  عنـوان  بلومبـرگ  وب سـایت 

مـورد  ویـروس  توسـط   TSMC نیـز  پیش تـر 
هجـوم قـرار گرفتـه بـود؛ اما ایـن اولیـن  باری 
اسـت کـه حملـه ی ویروسـی در خـط تولید ما 

اثر گذاشـته اسـت.
دربـاره ی  اظهارنظـر  هرگونـه  از  شـرکت  ایـن 
مقـدار هدر رفـِت خـط تولیـد و تأثیـِر ایـن حمله 
بـر مشـتریان خـودداری می کنـد. بـا این حـال و 
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه اکثریـت قریب به 
 A به پردازنده  های سـری TSMC اتفـاق تولیدهای
مربـوط می شـود؛ می تـوان Apple را بزرگ تریـن 
آسـیب دیده در بیـن دیگر مشـتریان عنـوان کرد.

بـه  آیفـون  تولیـد  بـرای  کوپرتینونشـین ها 
کـه  اسـت  وابسـته  مختلفـی  تولیدکننـدگان 
هرکـدام قطعـه ای خـاص از این دسـتگاه را تولید 

تنهـا   TSMC حاضـر  حـال  در  امـا  می کننـد؛ 
انحصـاری  تولیدکننـده ای اسـت کـه به صـورت 
سـاخت پردازنده های سـری A اپل را برعهده دارد.

این شـرکت به تازگـی گزارش مالی سـه ماهه ی 
دوم سـال ۲۰1۸ را منتشـر کـرده کـه نسـبت 
بـه فصل هـای مالـی مهـم، عملکـرد کمتـری 
داشـته اسـت. انتظـار مـی رود بـه دلیـِل تأمین 
مالـی  فصـل   ،۲۰1۸ آیفون هـای  پردازنـده ی 
بعـدی رشـد خیره کننـده ای را در درآمد  هـای 

TSMC شـاهد باشـیم.
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 2۰1۰ از سال  اپل  براساس آخرین خبرها، 
تاکنون، کمترین آمار فروش کامپیوترهای 

مک  را به نام خود به ثبت رسانده است.
 3.72 که   کرد  اعالم  اپل  گذشته  هفته ی 
میلیون کامپیوتر مک  در سه ماهه ی سوم 
است.  رسانده  به فروش  خود  مالی  سال 
از روز اول ماه آوریل تا  کوپرتینونشین ها 
روز 3۰ ماه ژوئن، کمترین رکورد فروش را 
از سال 2۰1۰ تاکنون داشته اند. سه ماهه ی 
سوم سال 2۰1۰، اپل 3.47 میلیون مک  به 
فروش رساند و از آن زمان تاکنون در هیچ 
فصلی آمار فروش این شرکت تا این اندازه 

افت نکرده بود.
از فصل سوم سال 2۰13 تاکنون، این اولین 
 4 از  کمتر  فصلی  در  اپل  که  است  باری 
در  گذشته  سال  می فروشد.  مک   میلیون 
به فروش  موفق  اپل  زمانی،  بازه ی  همین 
افت  از  خبر  که  شد  مک  میلیون   4.29
فروش قابل مالحظه ی 13 درصدی هر سال 
مک  درآمد  می دهد.  قبل  سال  به  نسبت 
نسبت به سال قبل حدود 5 درصد کاهش 
یافته است. این افت فروش، می تواند دالیل 
متعددی داشته باشد. یکی از دالیل کاهش 
رویکرد  تغییر  مک،  دستگاه های  فروش 
آیفون  به سمت  مک  کامپیوتر  از  کاربران 
به  تمایل  بیشتر  خریداران  است.  آیپد  و 
مک بوک.  تا  دارند  آیپد  و  آیفون  خرید 
حدود 65 درصد درآمد کوپرتینونشین ها 
در فصل قبل، مربوطط به فروش آیفون و 
این  در  اپل  درآمد  درصد   1۰ تنها  و  آیپد 
جایی  تا  بود؛  مک  به  مربوط  زمانی  بازه ی 
که اپل، آیپد را به نوعی جانشین کامپیوتر 

معرفی کرد.

اپل رکـورد کمتریـن فـروش کامپیوترهای مک 
را از سـال 2۰1۰ تاکنـون ثبت کرد

مک،  فروش  افت  که  کنیم  اشاره  باید 
دالیل دیگری هم دارد. بیشتر محصوالت 
برخی  حتی  نمی شوند.  به روزرسانی  مک 
البته  نمی شوند.  هم  تولید  دیگر  مدل ها، 
چهار ماه قبل آی مک پرو )iMac Pro( قبل 
آخر،  سه ماهه ی  زمانی  بازه ی  شروع  از 
 2۰17 سال  از  ولی  شد؛  عرضه  بازار  به 
مک  از  دیگری  مدل  هیچ  تاریخ،  آن  تا 

به روزرسانی نشده است.
Apple از ماه ژوئن 2۰17 تاکنون، آی مک و 
مک بوک پرو 12 اینچی خود را به روزرسانی 
نکرده است؛ این در حالی است که از ماه 
نیز   MacBook Air تاکنون،   2۰15 مارس 
مدل  در  کالک  سرعت  جزئی  افزایش  جز 
شد،  عرضه  آن  از  قبل تر  سال  که  اصلی  
است  نشده  تغییری  هیچ گونه  دستخوش 
و اصال به رورسانی را دریافت نکرده است. 
باید اضافه کنیم که Mac Mini نیز از اکتبر 
از   Mac Pro و  نشده  به روزرسانی   2۰14
است؛  مانده  تغییر  بدون   2۰13 دسامبر 
نسخه ی  توسعه ی  حال  در  اپل  هرچند 

مدوالر برای سال 2۰19 است.
مک بوک پرو  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
تاریخ  ولی  شده  رونمایی  به تازگی  جدید 
بعد  روز   12 جدید،  مدل های  رونمایی 
است  سه ماهه ای  زمانی  بازه ی  پایان  از 
سال  می کنیم.  صحبت  آن  درباره ی  که 
اوایل  مک بوک  جدید  مدل های  گذشته، 
ماه ژوئن در نمایشگاه WWDC و در بازه ی 
عرضه  بازار  به  سوم  ماهه ی  سه  زمانی 
در  اپل  مالی  مدیر  ماستری،  لوکا  شدند. 
با  اخیر  سه ماهه ی  مالی  مقایسه ی  مورد 

زمان مشابه آن در سال قبل گفت:

سال های  طی  ما  عملکرد  و  فروش  آمار 
و عرضه ی  رونمایی  زمان  به  به شدت  اخیر 
مک بوک پرو وابسته است. امسال نتوانستیم 
فصل  شروع  از  پیش  قبل،  سال های  مثل 
چهارم مالی، مک بوک پرو جدید را به بازار 
عرضه کنیم؛ در حالیکه سال قبل این اتفاق 

زودتر از امسال و در ماه ژوئن رخ داد.
 MacBook هرچند تاخیر در زمان عرضه ی
کاهش  عامل  تنها  نمی تواند  بازار،  به   Pro
فروش اپل باشد؛ تا جایی که کمترین آمار 
فروش را از سال 2۰1۰ تاکنون رقم بزند. اپل 
برنامه ی  در  را  به روزرسانی هایی  سال،  هر 
کار خودش دارد. مدل های سال 2۰16 در ماه 
اکتبر همان سال عرضه شدند و مدل های 
سال 2۰13 در ماه فوریه همان سال به بازار 

عرضه شدند. مارک گورمن می ؛وید:
مک بوک پرو  عرضه ی  در  تاخیر  به دلیل 
فروش  کمترین  اپل  ژوئن،  ماه  از  بعد  در 
کامپیوترهای مک را از سال 2۰1۰ تا فصل 

سوم مالی 2۰18 تجربه کرد.
بااین وجود کوپرتینونشین ها اعالم کرده اند 
که رشد فروش دو رقمی را هر سال نسبت 
به سال قبل به ثبت رسانده اند. اپل مدعی 
است که 6۰ درصد خریداران کامپیوترهای 
مک، کاربران جدید هستند و از این لحاظ 
این آمار  اپل رکورد زده است که توانسته 
را برای کاربران جدید مک به ثبت برساند. 
خوشبختانه، به نظر می رسد اپل قصد دارد 
برخی محصوالت خود را به روزرسانی کند؛ 
اعالم  اپل  معروف  تحلیل گر  مینگ چی کو، 
کرده است که برخی محصوالت اپل از جمله 
آی مک  و  مینی مک  اینچی،   12 مک بوک 
کرد.  خواهند  دریافت  به روزرسانی  امسال 
هم چنین انتظار می رود که نوت بوک جدید 
 )MacBook Air( اپل جایگزین مک بوک ایر
شود. همانطور که گفته شد، اپل اعالم کرده 
است که مک پرو جدید سال 2۰19 به بازار 

عرضه خواهد شد.
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 AMG بنز  مرسدس  اینکاس،  کانادایی  شرکت 
G63  را با بدنه ی کشیده، کابین مجلل و زره 
یک  از  بیش  که  است  کرده  عرضه  ضدگلوله 

میلیون دالر، قیمت دارد.
شما  که  ایمن  و  بزرگ  آف رود،  خودروی  یک 
می توانید بدون هیچ گونه فشار و سختی در آن 
شرکت  یک  ببرید.  لذت  رانندگی  از  و  نشسته 
 AMG کانادایی نه تنها تجهیزات لوکس در اتاق
G63 را افزایش می دهد بلکه به نظر می رسد که 
فیلم های  اول  نقش  ایفای  برای  را  خود   G63
هیجان انگیز تابستان آماده می کند. این خودرو 
دو فاکتور لوکس و فریبنده بودن را هم زمان در 

یک محصول عرضه کرده است.
نوع  یک  به وسیله   G63 اسپرت زره پوش  داخل 
این  است.  بازسازی شده  الکاترا  چرم  از  خاص 
اختصاصی  خیاطی  جدید  تکنیک  یک  شرکت 
قرار  مورداستفاده  چرم  و  پارچه  دوخت  برای 
داده تا باعث افزایش دوام، عمر و زیبایی بصری 
آن شود. در داخل اتاقک این لیموزین تزیینات 
چوبی بسیار زیبایی بکار رفته است و کف اتاق 
خودرو نیز به یک کف پوش که هماهنگی کاملی 

بارنگ تزیینات چوبی دارد مزین شده است.
 4K تلویزیون مانند  تجهیزاتی  به  مرسدس  این 
اپل، دستیار هوشمند سیری و کیت اختصاصی 
اپل مجهز شده است. یک تلویزیون 4K باکیفیت 

اپل رکـورد کمتریـن فـروش کامپیوترهای مک 
را از سـال 2۰1۰ تاکنـون ثبت کرد

فوق العاده و یک کمد چوبی زیبا نیز برای قرار 
صندلی های  روبروی  در  درست  وسایل  دادن 

سرنشینان تعبیه شده است.
سرنشین  بیشتر  راحتی  برای  عقب  قسمت  در 
داده شده  قرار  جادار  و  نرم  بزرگ،  صندلی  دو 
می شود  خم  عقب  به  کامل  به صورت  که  است 
و به ماساژور نیز مجهز است. در قسمت مرکزی 
بین دو صندلی یک کنترل پنل قرارگرفته شده 
است که شما می توانید مدیریت سیستم صوتی و 
تصویری خودرو، نورپردازی داخل اتاقک، راحتی 
و موارد امنیتی خودرو را به آسانی از روی صندلی 

خود تغییر دهید. 
قابلیت  نیز  سرنشینان  صندلی  همچنین 
خستگی  کاهش  برای  را  روز  نور  شبیه سازی 
ویژگی ها  این  دارد.  را  سفر  حین  در  مسافر 
به تنهایی مرسدس G63 شرکت اینکاس را ویژه 
وجود  بیشتری  چیزهای  اما  می کند؛  خاص  و 
دارد. این خودرو به محافظ هایی برای باطری و 
سیستم الکترونیکی مجهز شده است و همچنین 
خودرو،  بحرانی  نقاط  سایر  و  درب ها  لوالهای 
است. تقویت شده  نیز  خودرو  تعلیق  سیستم 
G63 اینکاها به زره هایی مسلح شده است. طبق 
اعالم وب سایت این شرکت، G63 در برابر گلوله 
و انفجار مقاوم است. این خودروی زرهی در برابر 
توسط  شلیک شده  میلی متر   ۷.۶۲ گلوله های 

اسلحه های قدرتمند و همچنین انفجار یک یا دو 
نارنجک دستی مدل DM51 از سرنشینان خود 

محافظت می کند.
راننده  شود  آغاز  گلوله ها  شلیک  هنگامی که 
بخار  اسب   ۵۶۳ قدرت  از  استفاده  با  می تواند 
موتور ۵.۵ لیتری هشت سیلندر از منطقه خطر 
کامل  به صورت   G63 مرسدس  این  شود.  دور 
شیشه های  و  اسپرت  بدنه  و  بیرونی  بخش  در 
این  است.  شده  مسلح  و  مجهز  ضدگلوله 
شاسی بلند حتی به دوربین های نظارتی حرارتی و 
مادون قرمز مجهز بوده و می تواند تصاویر دریافتی 
را در یک فضای ذخیره سازی ابری آپلود کند. 
بسیار  باقیمت  امنیتی  و  لوکس  خودروی  این 
باالی 1.۲ میلیون دالر عرضه می شود؛ که البته 

مبلغ بسیار زیادی است.
امنیت  و  ایمنی  برای  شما  وقتی که  به هرحال 
می کنید،  پرداخت  سنگین  هزینه ای  خود 
آخرین  کرد.  خواهید  دریافت  جذاب  محصولی 
چیزی که باید انجام دهید، صرف هزاران دالر 
برای پنل های ضدگلوله است. شرکت کانادایی 
خودروهای  تجهیز  در  زیادی  تخصص  اینکاس، 
مختلف به نسخه زرهی دارد که از آن ها می توان 
زرهی،  لیموزین های  و  سدان  شاسی بلند،  به 
خودروهای  همچنین  و  پول  حمل  خودروهای 

زرهی ویژه نام برد.
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شـبکه سـازی به این معنا نیسـت که تنها 
در صـورت نیـاز بـا افـراد ارتبـاط برقـرار 
کنیـم بلکـه بـه معنـای ارتبـاط مـداوم با 

اسـتفاده از تکنیک هـای موثـر اسـت.
و  حرفـه ای  افـراد  و  کارآفرینـان  تمـام 
می داننـد  کسـب وکار  حـوزه ی  در  فعـال 
شبکه سـازی تـا چـه انـدازه روی موفقیت 
کارشـان تأثیرگـذار اسـت. بـا ایـن حال و 
با دانسـتن اهمیت شبکه سـازی بسـیاری 
از مـا زمـان کافـی برای انجـام ایـن کار را 
نداریـم و حتـی نمی دانیـم از کجـا بایـد 
شـروع کنیـم. خبـر خـوب این اسـت که 
افـراد متخصـص ایـن کار نحـوه ی انجـام 
بـه  مـا  بـا  را  آن  نـکات  و  شبکه سـازی 
اشـتراک گذاشـته اند. جـردن هاربینگـر 
کارآفریـن معروفـی اسـت کـه در دنیـای 
پادکسـت بسـیار شـناخته شده اسـت. او 
پیـش از راه انـدازی کانال پادکسـت خود، 
مجری سـری پادکسـت هایی بود که بیش 
از میلیون هـا شـنونده داشـت و در طـول 
برنامـه در مـورد راه هـای برقـراری ارتباط 

موثـر و حرفـه ای صحبـت می کـرد.
زمانـی کـه می خواهیـد بـا یـک انسـان 
پـر مشـغله در ارتبـاط باشـید مطالـب و 
مقالـه،  ماننـد  ارزشـمندی  موضوع هـای 
غالـب  در  را  و...  پادکسـت  اپلیکیشـن، 
ایمیل یا متن برایشـان ارسـال کنید و در 
آخـر بنویسـید نیازی به پاسـخ نیسـت. 
انجـام ایـن کار بسـیار مهـم اسـت زیرا 
افراد پرمشـغله فرصتی برای پاسـخ دادن 
ندارنـد و شـاید همین باعث شـود ایمیل 
یـا متـن شـما را هرگـز بـاز نکننـد. این 
کار یعنـی شـما به فکـر آن هـا بوده اید و 
الزم نیسـت برای پاسـخ دادن از وقتشان 
بـرای انجـام کار دیگری بزننـد. به عنوان 

بنویسـید: مثال 

استفاده از ابزارهایی مانند
Contactually و Cloze

تاریخچـه ی  خـودکار  طـور  بـه  ابزارهـا  ایـن 
ارتباطـات شـما را بـا افـرادی کـه می شناسـید 
از طریـق شـبکه های مختلـف همـگام کـرده و 
هـر زمـان نیـاز بـه ارتبـاط باشـد این موضـوع را 
یـادآوری می کند. تنهـا کافی اسـت در ابزارهای 
نـام بـرده شـده ثبت نـام کنیـد و اجـازه دهید به 

ارتباطاتتـان دسترسـی داشـته باشـند.

برقراری ارتباط از طریق واسطه های مختلف

به عنـوان مثال اگـر با تعدادی از اینفلوئنسـرهای 
سـایر  طریـق  از  داریـد  آشـنایی  لینکدیـن 
شـبکه های اجتماعـی بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار 
میـان  پیغامتـان  اسـت  ممکـن  زیـرا  کنیـد. 
نوتیفیکیشـن های مختلـف لینکدیـن گم شـده 
شـبکه های  عـوض  در  نشـود.  دیـده  هرگـز  و 
اجتماعـی را انتخـاب کنیـد که فعالیـت کمتری 
دارنـد ماننـد اسـنپ چت، توییتـر، فیسـبوک و 
سـایر شـبکه های اجتماعـی کـه عضو هسـتند. 
این کار پیغام شـما را از سـایرین متمایز می کند.

دو قانون طالیی برای شبکه سازی در قرن 21نکاتــی در مــورد شــبکه ســازی موثــر

این  نشوید:  غرق  تکنولوژی  از  استفاده  در   -1
روزها امکانات زیادی فراهم شده است که روند 
پاسخ دهی به پیغام ها را خودکار انجام می دهد. اما 
استفاده ی بیش از اندازه از این امکانات به طرف 
مقابل این احساس را می دهد که ارزش زمان شما 
زمان  یادآوری  برای  ابزارهایی  از  اینکه  ندارد.  را 
تا  اما  ندارد  ایرادی  هیچ  کنید  استفاده  ارتباط 
جای ممکن از پیغام های شخصی استفاده کنید. 
پیغام هایی که به طور خودکار فرستاده می شوند 
نه تنها هیچ فایده ای در تحکیم روابط ندارند بلکه 

تأثیر معکوس می گذارند.
۲- همیشه برای رفع مشکل پیغام ندهید: اینکه 
به یک نفر تنها زمان نیاز پیغام دهید به هیچ عنوان 
پسندیده نیست. همه ی ما در زندگی به کمک 
دیگران احتیاج داریم و نباید هنگام بروز مشکل 
به یاد آن ها باشیم. خودتان را در مقابل دوستی 
بگذارید که تنها برای رفع گرفتاری از شما سراغ 
می گیرد. مطمئنا بعد از مدتی با این دوست قطع 
ارتباط کرده و حاضر به پاسخ دادن تماس هایش 
نخواهید بود. به عنوان مثال تصور کنید شخصی 
با شما تماس گرفته و بعد از مدت ها حالتان را 
می پرسد. همین شخص بالفاصله هفته ی بعد نیز 
تماس می گیرد و از شما می خواهد کاری را در ازای 
مبلغ بسیار کمی برایش انجام دهید. شما بالفاصله 
منظور  به  پیش  هفته ی  تلفن  می شوید  متوجه 
مقدمه سازی بوده و از این موضوع ناراحت می شوید. 
دیگران نیز این موضوع را متوجه می شوند بنابراین 
اگر احساس می کنید در آینده به کمک شخصی 
احتیاج خواهید داشت در طول سال با او در ارتباط 
باشید. از تکنیک هاربینگر استفاده کنید و هر از 
نشان  و  بفرستید  جالب  مقاله های  برایش  گاهی 

دهید همیشه به یادش هستید.
شبکه سازی کار مشکلی است و هنگامی که هر دو 
طرف افراد پرمشغله ای باشند این کار سخت تر نیز 
می شود. با این حال با به کار بردن تکنیک های 
کوچک و موثر می توان ارتباطات قوی ایجاد کرد و 

به طور موثر به شبکه سازی پرداخت.

فکر می کنـم این مقاله را دوسـت داشـته 
باشـید. نیـازی بـه پاسـخ دادن نیسـت و 
فقـط می خواسـتم آن را بـا تو به اشـتراک 
بگـذارم. امیـدوارم همه چیز خوب باشـد.

انجام این کار نه تنها در زمان آن ها بلکه در 
نیز صرفه جویی می کند زیرا  زمان خودتان 
معموال چنین ارتباطاتی به مکالمات طوالنی 
خسته  طرف  دو  هر  برای  و  می شوند  ختم 
کننده است. در ادامه ی این مقاله ی زومیت 
در  که  می پردازیم  نکاتی  سایر  بررسی  به 

شبکه سازی ضروری هستند.
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ال  نـام چـاک  بـا  فـردی  ادعـای  طبـق 
بـا تشـخیص درسـت  اپـل واچ  توقنـو، 
مـرگ  از  را  او  خونـی  توده هـای  وجـوِد 

اسـت. داده  نجـات 

به تازگـی فـردی نـام نـام چـاک ال توقنـو ادعـا 
کـرده که به واسـطه ی اپـل واچ توانسـته وجوِد 
توده هـای خونـی در بدنش را تشـخیص دهد و 

مؤفـق به شکسـت بیمـاری دیابت شـود.
او درباره ی این اتفاق می گوید:

بدنـم  میـالدی،   ۲۰1۶ سـال  مـی  مـاه  در 
خونـی  تـوده ی  چنـد  بـا  ناگهانـی  به صـورت 
مـن را حیـرت زده کـرد. ایـن توده هـا برخـی 
از شـریان های مهـم را کـه بـه قلـب و ریه هـا 
بودنـد.  کـرده  مسـدود  می شـدند،   منتهـی 
ایـن امـر باعـث شـده بـود تـا تقریبـاً بـا مرگ 

باشـم. نداشـته  چندانـی  فاصلـه ی 
خوشـبختانه پایشـگِر ضربـان قلِب اپـل واِچ من 
کارش را بـه خوبـی انجام می داد و من را متقاعد 
کـرد کـه چیـزی فراتر از یـک روز پراسـترس را 
تجربـه می کنـم؛ امـا با توجـه به اینکـه در زمان 
مناسـب مراقبت هـای پزشـکی را انجـام دادم، 

این داسـتان پایان بسـیار خوشـی داشـت.
بـا این وجـود، ایـن نخسـتین باری نیسـت که 
اپـل واچ بـه واسـطه ی پایشـگر ضربـان قلـب 

توانسـته جـان یـک شـخص را نجـات دهـد.
صحبت هایـش  ادامـه ی  در  توقنـو  ال  چـاک 
می گویـد کـه اپـل واچ حتـی بـه او در درمـان 
به سـزایی کـرده  نیـز کمـک  دیابـت  بیمـاری 
مصـرف  کـه  اپلیکیشـن هایی  به لطـف  اسـت. 
تشـویق  او  می کننـد،  کنتـرل  را  بـدن  قنـِد 
شـده تـا در مهار این بیماری سـعی و کوشـش 

بیشـتری را بـه خـرج دهـد.
وی در این رابطه می گوید:

اپلیکیشـن های Workout و Activity بـرای 
مـن برنامه هـای راهگشـا بودنـد؛ همانطـور که 
مسـیر راه رفتنـم طوالنی تـر می شـد، به تدریـج 
بیشـتری  ورزشـی  فعالیت هـای  و  دوندگـی 
بـه  را  قایقرانـی  و  دمبل زنـی  شـنا،  ماننـد 
برنامـه ی خـود اضافـه کـردم. حلقـه ی تمرینی 
مـن بـه فعالیت هـای اضافـی توجـه داشـت و 
چندیـن بـار بـه مـن کمـک کـرد تا بـه هدفی 
بـودم،  گذاشـته  خـود  کالری هـای  بـرای  کـه 

دسـت پیـدا کنـم.
طبـق گفتـه ی چاک ال، او توانسـت در عرض ۶ 
مـاه ۲۲.۵ کیلوگـرم از وزن خـود بکاهـد و دوِر 
کمـِر خـود را از ۳۸ اینـچ بـه ۳۲ اینـچ تقلیـل 
دهـد؛ امـا تمـاِم این هـا مزایـای ثانویـه ای بوده 

اپـل واچ بـا تشـخیص 
توده هـای خونـی جان 
یک نفـر را نجـات داد

کـه وی از آن هـا بهره بـرده اسـت. او می گوید:
مهم تـر از همـه، تأثیـری بـود کـه روی دیابـِت 
از  مـن  نه تنهـا  شـد.  گذاشـته  مـن  دوِم  نـوع 
دردسـِر پایـش مـداوم میـزاِن قنـِد خـوِن خود 
دارو هـای  میـزان  توانسـتم  بلکـه  شـدم؛  رهـا 
آخریـن  در  دهـم.  کاهـش  نیـز  را  مصرفـی ام 
آزمایشـات، شـاخصه ی A1C کمتـر از حـدی 
دسـته ی  در  را  آن  بتـوان  کـه  بـود  شـده 

داد. قـرار  دیابتی هـا 
از  خـود  کنفرانس هـای  طـول  در  بارهـا  اپـل 
افـراد  سـالمتی  بـر  واچ  اپـل  مثبـِت  تأثیـرات 
صحبت کرده اسـت و این نخسـتین باری نیست 
کـه شـاهد روایـِت یکـی از کسـانی هسـتیم که 
توسـط این سـاعت هوشـمند مؤفق بـه غلبه بر 

بیماری هـای خـود شـده اسـت.
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شـرکت میشلن در حال توسـعه نوعی الستیک 
بـرای سـرعت های نزیـک بـه ۵۰۰ کیلومتـر بر 
سـاعت اسـت که از بازیافـت مواد زائـد و ارزان 

قیمـت در صنایع چوب سـاخته می شـود.
میشـلن  فرانسـوی  الستیک سـازی  شـرکت 
)Michelin( در حـال حاضـر نوعـی تایـر تولیـد 
می کنـد که قادر اسـت تـا سـرعت  ۴۸۲ کیلومتر 
بـر سـاعت نیـز مقاومت کنـد؛ این باعث می شـود 
و  شـیرون  بوگاتـی  نظیـر  ابرخودروهایـی  کـه 
کونیگـزگ آگـرا RS اجـازه عبـور از سـرعت هایی 
باالتـر از رکـورد کنونـی ثبت شـده )بـه ترتیـب با 
۴۳1 و ۴۴۷.۲ کیلومتر بر سـاعت( داشـته باشند.

کایـرل راگـت، مدیـر جهانی میشـلن در 
زمینـه علـم و ارتباطـات گفت«

سـاخت  بـرای  فنـاوری  نوعـی  دقیقـا  مـا 
اختیـار  در  بـاال  سـرعت  بـا  السـتیک های 
داریـم که معمـوال دارای کاربردنظامی اسـت و 
نسـخه های سفارشـی نیـز بـرای شـاتل فضایی 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. این السـتیک ها 
بایـد بـه انـدازه کافـی سـبک باشـند و بتوانند 
اصطـکاک را در سـرعت های باال تحمـل کنند.

عـالوه بـر سـاخت تایرهایی بـا قابلیت دسـتیابی 
تولیـد  از  راگـت  فضایـی،  شـاتل  سـرعت   بـه 
السـتیک های جدیدی صحبت کـرد که از جنس 
 CarAdvice چـوب سـاخته شـده اند. راگـت بـه
گفـت کـه این السـتیک های جدید تا اوایل سـال 
۲۰۲۰ در دسـترس خواهنـد بـود. هرچنـد کـه 
انتظـار نمـی رود آن ها ماننـد تایر خـودروی بارنی 
رابل در مجموعه کارتونی«فلینسـتون ها« باشـند.

راگت گفت:
السـتیک طبیعی هنـوز یکی از عناصـر کلیدی در 

جدید  تایرهای  میشلن 
خودرو را از چوب می سازد

سـاخت تایر به شـمار می رود، زیرا ما همیشـه قادر 
بـه بازتولیـد طبیعت نیسـتیم؛ اما مـا همچنین در 
حـال توسـعه االسـتومرهای مصنوعـی بـدون نیاز 
 bio( بـه نفـت هسـتیم. ایـن پـروژه بیـو باترفـالی
Butterfly( نام دارد و هدف آن تولید االستومرهای 
مصنوعـی از چـوب اسـت. ما از مـواد زائـد ارزان در 
صنعت چـوب برای تولید االسـتومرهای مصنوعی 
اسـتفاده می کنیـم و امیدواریم که بتوانیم تا سـال 
۲۰۲۰ از اولین تایر سـاخته شـده از چوب رونمایی 
کنیم. شـما در این الستیک، چوب واقعی نخواهید 
دیـد؛ زیرا چوب برای سـاخت مواد مصنوعی داخل 

تایر اسـتفاده می شود.
اساسـا ۸۰ درصـد از محصوالت خام مورد اسـتفاده 
در تایـر خـودرو، امـروزه بـا اسـتفاده از نفـت خـام 
سـاخته می شـوند و بـه همیـن دلیل صنعـت تایر 
می خواهـد طـی ۳۰ سـال آینـده ایـن فرآینـد را 
تغییـر دهد. در حال حاضر مواد بازیافت شـده تنها 
۲.۰ درصـد از کل تایر را تشـکیل می دهنـد، از این 
رو میشـلن شـرکتی در ایالت جورجیـای آمریکا را 
خریـداری کـرده اسـت کـه در حال حاضر پـودر با 
تکنولـوژی باال از السـتیک بازیافتی تولید می کند.

راگت افزود:
در ابتـدا، تنهـا بخـش کوچکی از مـواد بازیافتی 
در السـتیک های جدیـد وجود خواهند داشـت؛ 
امـا هنگامـی کـه ایـن فنـاوری بتوانـد عملکرد 
خـود را ثابـت کنـد، می توانیـم ایـن رونـد را بـا 
اضافـه کـردن درصد بیش تری از پودر پیشـرفته 
تجدیدپذیر بدسـت آمـده از چـوب ادامه دهیم.
میشـلن همچنیـن روی نوعی تایـر کامال بدون 
بـاد کار می کنـد کـه گفتـه می شـود انقـالب 
بزرگـی در صنعـت السـتیک خـودرو خواهـد 
بـود. ایـن طـرح انقالبـی باعث افزایـش بیش تر 
عمـر خـودرو خواهد شـد و دوام آن از سـاختار 
سـاختار  اسـت.  آمـده  بدسـت  زنبـوری  النـه 
تایـر جدیـد میشـلن از اشـکال طبیعـی ماننـد 

مرجان هـا و گیاهـان تقلیـد می کنـد.

راگت گفت:
ایـن در واقـع چیزی اسـت که مـا در حال حاضر 
روی آن کار می کنیـم و انتظـار مـی رود کـه بین 
1۰ تا 1۵ سـال آینده وارد بازار شـود. ما کارخانه 
جدیـدی در کارولینـای جنوبـی واقـع در ایاالت 
 )Tweel( تویـل  تایرهـای  کـه  داریـم  متحـده 
را بـا کاربـرد سـرعت های کـم تولیـد می کنـد. 
بـرای  و  معـدن  صنعـت  در   Tweel السـتیک 
ماشـین آالت سـنگین و غول پیکر مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، امـا در آینـده بـرای خودروهـای 
سـواری نیـز عرضـه خواهـد شـد. در واقـع ایـن 
فنـاوری چیز جدیدی نیسـت؛ ایـن همان چیزی 
اسـت کـه مـا بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۰۵ 
ارائـه کردیـم و حتـی جایـزه مجلـه TIME را نیز 
برای آن به دسـت آوردیم. در آن دوران اسـتقبال 
چندانـی از ایـن طـرح نشـد، بنابرایـن مـا آن را 
پیگیـری کردیـم و طـی سـال ها خـواص آن را 
بهبـود بخشـیدیم. اکنـون مـا به تولیـد محصول 
نهایـی نزدیک شـده ایم و احتماال تا سـال ۲۰1۹ 
نوآورانـه  السـتیک  ایـن  ارائـه  از  گزارش هایـی 

میشـلن منتشـر خواهد شـد.
بـه نظر می رسـد که چنیـن طرح هایـی بیش تر 
شـبیه داسـتان های علمـی تخیلـی باشـد، امـا 
این ها همه بخشـی از چشـم انداز آینده میشـلن 
هسـتند کـه بـا هـدف ترکیـب چنـد فنـاوری 
آینده محـور در زمینـه تایـر و ارائـه محصولـی 

مقـاوم بـرای آینـده نزدیـک داده شـده اند. 
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تیونـر آلمانـی ABT اسـپرتس الین، رینگ های 
حلقه هـای  بـه  مجهـز  آیرودینامیـک  اسـپرت 
فیبـر کربنـی معرفـی کرده  اسـت کـه مقاومت 

کمتـری در مقابـل هـوا دارند.
ای بی تـی  کـه  گفـت  می تـوان  تردیـد  بـدون 
بـه لطـف   )ABT Sportsline( اسـپرتس الین 
بسـیاری از پروژه هـای جالبتیونینـگ خـودرو، 
در  خودرویـی  رسـانه های  اول  تیتـر  اخیـرا 
زمینـه تقویت پیشـرانه و تیونینگ بوده اسـت. 
تیونـر آلمانـی عـالوه بـر همـکاری بـا آئـودی 
آئـودی  نـوگارو  نسـخه  تـوان  افزایـش  بـرای 
RS6 آوانـت پرفورمنـس بـه ۶۹۵ اسـب بخـار، 
از  نسـخه ی هیبریـدی 1،۰1۸ اسـب بخـاری 

ایـن خـودرو نیـز ارائـه کـرده اسـت. 
ABT اسـپرتس الین پیـش از ایـن در تیونینگ 
آئـودی RS6 آوانـت متعلق به جان اولسـن نیز 
همکاری داشـت؛ شـاهکاری که چنـد ماه پیش 
بـا پیشـرانه بی توربـو ۴.۰ لیتـری خروجینـی 
هشـت سـیلندر و قـدرت ۷۲۵ اسـب بخـار و 
گشـتاور ۹۲۰ نیوتن متـر رونمایـی شـد. ایـن 
 )Phoenix( خودروی سفارشـی کـه فونیکـس

رینگ اسپرت 
 ABT  آیرودینامیک

معرفی شد
 ABT نامیده می شـود، تحـت بهینه سـازی های
قـرار گرفت تا مشـخصاتی بسـیار شـبیه آئودی 
RS6 آوانت پرفورمنس داشـته باشـد. فونیکس 
جـان اولسـن دارای قطعـات سفارشـی زیادی، 
از جملـه مجموعـه رینگ هـای اختصاصـی بود. 
ایـن رینگ هـای منحصربفـرد در تیـراژ محدود 
 RS4 تولیـد شـده اند و بـرای صاحبـان آئـودی
آوانـت و کوپـه آئـودی RS5 عرضـه می شـوند. 
مجموعـه کامـل رینگ هـای ۲1 اینچـی بـرای 
 1۳۶۲۳ حـدود  مبلغـی  آئـودی،  خودروهـای 
دالر بـه قیمـت محصـول اضافـه می کنـد. در 
آلمـان بـا ایـن مبلـغ می تـوان بـه راحتـی یک 

نسـخه پایـه از فـورد فیسـتا خریـداری کرد!
شـاید از خـود بپرسـید کـه چـه چیـزی ایـن 
رینگ هـای اسـپرت را بسـیار ویژه و ارزشـمند 
می کنـد؟ ایـن رینگ هـای سفارشـی براسـاس 
اسـتاندارد GR مجموعه ABT ساخته شده اند، 
امـا دارای حلقه هـای آیرودینامیکـی از جنـس 
فیبـر کربـن هسـتند. طراحـی ایـن رینگ هـا 
اسـتفاده  مـورد  نمونه هـای  شـبیه  بسـیار 
اسـت.   E فرمـول  مسـابقات  خـودروی  در 

بـرای  اسـپرتس الین   ABT سفارشـی  رینـگ 
محصـوالت آئـودی، اولیـن بـار در نمایشـگاه 
خـودرو ژنـو رونمایـی شـد و بازخـورد مثبتی 
از بازدیدکننـدگان دریافـت کـرد. این مسـئله 
موجـب شـد تـا تیونـر باواریایـی نسـخه تولید 
نـوگارو و  بـه رنـگ سـبز  آئـودی  از  محـدود 
بـرای  آیرودینامیکـی  اسـپرت  رینـگ  دارای 

خریـداران ارائـه کنـد.
کـه  می کنـد  اشـاره  تیونینـگ  شـرکت  ایـن 
مـدل  هماننـد  تقریبـا  جدیـد،  رینگ هـای 
هسـتند؛  اولسـن  جـان  فونیکـس  دست سـاز 
ایـن رینگ هـای آیرودینامیکـی در خودروهای 
کار  بـه   R-RS5 و   R-ABT RS4 تقویت شـده 
آئـودی  اسـاس  بـر  ترتیـب  بـه  کـه  رفته انـد، 
تقویـت   RS5 آئـودی  کوپـه  و  آوانـت   RS4
شـده اند. پرداخـت مبلـغ 1۳،۶۰۰ دالر بـرای 
ابتـدا  در  شـاید   ،ABT سفارشـی  رینگ هـای 
کمی سـخت باشـد؛ امـا چنین مسـئله ای برای 
عالقه منـدان بـه تیونینگ خـودرو و محصوالت 
اسـپرت، اصال عجیب نیسـت. آن هـا ارزش این 

می داننـد. را  رینگ هـا 
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عرضه کننده ی  شرکت های  به  نیز  اوراکل 
مانند  دارد  قصد  و  پیوسته  بالک چین  خدمات 
وارد  مایکروسافت  و  آی بی ام  همچون  بزرگانی 

این صنعت شود.
اوراکل در اخبار خود عرضه ی یک سرویس بالک 
با  می توانند  شرکت ها  که  کرده  بیان  را  چین 
استفاده از آن و بر بستر یک دفتر کل الکترونیکی 
اتوماتیک  را  خود  فرآیندهای  تغییر،  غیرقابل 
کنند. این فرآیندها می تواند شامل پیگیری مواد 
حتی  یا  تامین  زنجیره ی  بر  نظارت  قطعات،  و 

تراکنش های مالی مشتریان باشد.
 )BaaS( اصطالح بالک چین به عنوان سرویس یا
در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است. این 
فناوری  تا  می دهد  امکان  شرکت ها  به  تکنیک 
دفتر کل توزیع شده را با روشی معتبر آزمایش 
داخل  در  آن  توسعه ی  هزینه های  از  و  کرده 
سازمان خود جلوگیری کنند. شرکت های دیگری 
که این نوع از خدمات را ارائه می دهند عبارتند از: 
آی بی ام، اچ پی اینترپرایز، مایکروسافت، اس ای پی 

و آمازون وب سرویس.
اوراکل در ماه اکتبر سال گذشته و در نمایشگاه 
ابری  خدمات  از  پیش نمایشی   OpenWorld
مبتنی بر بالک چین خود معرفی کرد. این خدمات 
بر اساس پلتفرم هایپرلجر رایگان بنیاد لینوکس 
توسعه داده شده اند. پلتفرم بنیاد لینوکس ابزاری 
برای ساخت شبکه های کاری بالک چین و حتی 

قراردادهای هوشمند برای شرکت ها است.
که  کرده  ادعا  خود  خبر  ادامه ی  در  اوراکل 
و  کرده  دریافت  را  آنها  خدمات  شرکت  چند 
آزمایش های اولیه برای تایید کیفیت را روی آن 
انجام داده اند. برخی از این شرکت ها و سازمان ها 
 Arab Jordan investment از:  عبارتند 
 Bank، CargoSmart، Certified Origins،
 Solar و   Intelipost، Nigeria Customs
ایتالیایی  Site Design. به عنوان مثال شرکت 
 ،Certified Origins تولید روغن زیتون با نام
نمونه ای از این طرح را در ابتدای سال ۲۰1۸ 
در  آن  به کارگیری  آماده ی  اکنون  و  کرد  اجرا 
توزیع  و  تولید  روند  کل  بر  نظارت  و  بررسی 

محصوالت خود با برند Belluci است.
آندره بیاجیانتی مدیر ارشد فناوری این شرکت 
در مورد استفاده از پلتفرم بالک چین می گوید: 
»دلیل اصلی تولد این پروژه و تست هایی که در 
روزهای اخیر انجام دادیم، استفاده از الگوریتم 
با  را  بیشتر  شفاف سازی  که  است  بالک چین 

استفاده از ردیابی آسان محقق می کند.«
اشاره می کند که مدل  نکته  این  به  بیاجیانتی 

اوراکل خدمــات مبتنــی بــر 
ــی  ــن اختصاص ــالک چی ب

عرضــه می کنــد

ردیابی  روی  همیشه  آنها  شرکت  کسب وکار 
دقیق روغن زیتون پایدار بوده و به همین دلیل 
از دولت دریافت کرده اند.  تاییده های متعددی 
با این حال استفاده از فناوری بالک چین برای 
این منظور، بهترین راهکار پیشرفت در زمینه ی 

ردیابی محصوالت بوده است.
بیاجیانتی در ادامه می گوید:

مرحله ی بعدی و تکامل سیستم بالک چین ما، 
مدیریت دقیق و کامل قراردادهای هوشمند است 
تا روندی اتوماتیک برای ارزیابی انتخاب روش های 
کار،  این  انجام  با  شود.  گرفته  کار  به  تولید 
ارزیابی هایی که امروز توسط اپراتور انجام می شود 
پیگیری  هوشمند  قراردادهای  سیستم  توسط 
روندهای  روی  آن  به جای  تیم ها  و  شد  خواهد 

عملیاتی و بررسی کیفیت متمرکز خواهند شد.
بالک چین،  سیستم  در  هوشمند  قرارداد 
به معنای ابزار اتوماسیون کسب وکار است که بر 

اساس کدهای از پیش تعیین شده کار می کند. 
یک  از  باری  بسته ی  یک  وقتی  مثال  به عنوان 
هزینه ی  پرداخت  می شود،  دریافت  باربری 
به  تولیدکننده  حساب  از  اتوماتیک  به طور  آن 

حساب شرکت باربری منتقل خواهد شد.
شرکت دیگری که از خدمات بالک چین اوراکل 
دارد.  نام   CargoSmart می کند،  استفاده 
نرم افزارهای  توسعه دهنده ی  یک  شرکت  این 
انبارداری در مقیاس جهانی است و از این ابزار 
برای  برای ساخت شبکه ی بالک چین صنعتی 
حمل و نقل در مقیاس جهانی استفاده می کند. 
امروزه فرآیندهای حمل و نقل جهانی بر اساس 

گزارش های کاغذی تاریخ دار انجام می شوند.
این  در  شرکت  بازرگانی  مدیر  لویی،  لیونل 

مورد می گوید:
راهکار ما به گونه ای طراحی شده تا یک سیستم 
پیاده سازی  آن  در  حمل ونقل  اسناد  مدیریت 
شود. با استفاده از این سیستم، تمامی افراد و 

اجزاء درگیر در فرآیندهای حمل ونقل با اعتماد 
وظایف  پلتفرم،  این  اطالعات  بودن  صحیح  به 

خود را راحت تر انجام می دهند.
شرکت کارگواسمارت در کنار سیستم بالک چین 
 Identity همچون  اوراکل  محصوالت  دیگر  از 
 Management Cloud، Process Cloud،
Integration Cloud و Java Cloud نیز استفاده 
این  به کارگیری  با  است  معتقد  لویی  می کند. 
سرویس های جدید، شرکت های طرف قرارداد آنها 
دیگر نیاز به نگهداری اطالعات تراکنش ها در یک 
سرور مرکزی نیستند و همه ی اطالعات به صورت 
توزیع شده ذخیره می شوند. بعالوه با به کارگیری 
این سیستم، نسخه ای از دفتر کل اصلی در اختیار 
نقل  و  حمل  فرآیند  در  درگیر  اعضای  همه ی 
خواهد بود. این دفتر کل کامال غیر قابل تغییر 
و معتبر است. با به کارگیری این روش، اختالفات 
اسنادی در صنعت حمل ونقل از بین خواهد رفت.

و  اطالعات  فناوری  ارشد  مدیر  قدومی  عیمان 
امنیت بانکسرمایه گذازی عرب جردن معتقد است 
به کارگیری سرویس بالک چین اوراکل، پیچیدگی 
کاهش  را  الکترونیک  به صورت  پول  انتقال 
باعث کاهش قیمت، افزایش  بر آن  داده و عالوه 
امنیت سیستم ها شده که همگی در  بازدهی و 
قدومی  بوده اند.  مشتریان  تجربه ی  بهبود  جهت 
سیستم های جانبی این بالک چین مانند قابلیت 
تسخیص هویت و REST API برای هماهنگی با 
اپلیکیشن های دیگر را دلیل عالی بودن این پلتفرم 

برای صنعت شان می داند.
معتقد  اوراکل  ابری  پلتفرم  معاون  زاوری  امیت 
به  را  متعددی  قابلیت های  آنها  شرکت  است 
استفاده  تا  کرده  اضافه  هایپرلجر  بالک چین 
توانایی  دارند  قصد  آنها  کند.  آسان تر  را  آن  از 
هر  برای  را  بالک چین  اپلیکیشن های  توسعه ی 
توسعه دهنده ای آسان و در دسترس کنند. عالوه 
بر آن سیستم آنها قابلیت مقیاس پذیری داشته و 
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ــمت  ــک از س ــالن ماس ای
ــاوری  ــرکت فن ــود در ش خ

ــد! ــار ش ــال برکن تس

با استفاده از چند API قابل تبدیل شدن به ابزاری 
در سطح تجاری و با همان امنیت الزم را دارد.

در نهایت خدمات ابری مبتنی بر بالک چین اوراکل، 
مانند هایپرلجر که بر مبنای آن توسعه داده شده، به 
شرکت ها این امکان را می دهد تا شبکه ی اختصاصی 
خود را توسعه دهند. بعالوه می توان این شبکه را با 
همچون  سرویس هایی  و  اوراکل  خدمات  دیگر 
SaaS مرتبط و هماهنگ کرد و از امکانات ترکیبی 
آنها بهره برد. متخصصان این شرکت، خدمات خود 
را به گونه ای ارائه می کنند که پس از تغییرات در 
به  نیازی  مشتریان  آن،  بهینه سازی  و  هایپرلجر 
ایجاد تغییر در اپلیکیشن ها و شبکه های خود را 
به صورت  را  اوراکل سرویس خود  باشند.  نداشته 
اشتراک  های ماهیانه یا سالیانه به مشتری ها عرضه 
می کند و دوره ی آزمایشی آن را نیز از طریق این 

لینک در اختیار کاربران قرار داده است.

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
)SEC( از توافــق بــا ایــالن ماســک بــرای 
هیئــت  ریاســت  از ســمت  او  کناره گیــری 
مدیــره Tesla خبــر داد. ماســک هم چنــان 
مدیــر عامــل شــرکت خواهــد بــود، امــا بــرای 
حداقــل ۳ ســال نمی توانــد بــه جایــگاه فعلــی 
خــود بازگــردد. بــه عــالوه، ایــن مدیــر ارشــد 
ــه  ــوان جریم ــه عن ــون دالر ب ــد ۲۰ میلی بای

ــد. ــت کن پرداخ
از  هیچ کــدام  هنــوز  البتــه  کــه  ماســک 
ــد نکــرده اســت،  ــا تایی ــات وارده را رد ی اتهام
احتمــاال بــه عنــوان مدیــر ارشــد اجرایــی بــه 

ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــت خ فعالی
مدیــر  ایــن  آمریکایــی،  قانون گــذاران 
ــورد  ــت در م ــن تویی ــد از چندی ــد را بع ارش
گمــراه  بــه  شــرکت،  کــردن  خصوصــی 
و  کــرده  متهــم  ســرمایه گذاران  کــردن 
ــرکت  ــری ش ــری او از رهب ــتار کناره گی خواس
ــت،  ــاه آگوس ــده اند. م ــال ش ــازی تس خودروس
ــه اقــدام در جهــت  ماســک در یــک توییــت ب
ــرمایه  ــن س ــردن شــرکت و تامی خصوصــی ک

ــود. ــرد ب ــاره ک ــاز اش ــورد نی م
ــک  ــان ماس ــه در آن زم ــد ک ــا می کن SEC ادع
ــوم  ــه بالقــوه، »نامعل می دانســت کــه ایــن معامل
ــراه دارد.«  ــه هم ــادی را ب ــای زی ــوده و پیامده ب
توییــت ماســک باعــث شــده بــود کــه در 
فاصلــه ای کوتاه، ســهام Tesla بیشــتر از ۶ درصد 
افزایــش پیــدا کنــد تــا در نتیجــه آن، شــاهد یک 

ــازار« باشــیم. ــل توجــه در ب »اختــالل قاب

ماســک در تقریبــا تمــام جزئیــات توســعه 
محصــول و اســتراتژی فنــاوری تســال دخالــت 
داشــته و بــه عنــوان عامــل اصلــی زیان دهــی 
شــرکت بــه جــای افزایــش ســرمایه شــناخته 
بدهی هــا  افزایــش  علی رغــم  می شــود. 
کار  کــه  می گویــد  ماســک  هزینه هــا،  و 
ــران شــرکت  ــداده و مدی نادرســتی را انجــام ن
ــد. ــز پشــتیبانی خــود را اعــالم کــرده بودن نی

ــال بــه نقــل از یــک منبــع  وال اســتریت ژورن
ــد  ــک معتق ــه ماس ــت ک ــرا گف ــه ماج آگاه ب
ــدوق ســرمایه گذاری عربســتان،  ــا صن اســت ب
ــفاهی بــه منظــور تامیــن  یــک معاملــه ش
ــرای خصوصــی کــردن  ــاز ب ــورد نی ســرمایه م

ــته اســت. ــال داش تس
ــک پســت  ــالن ماســک در ی ــاه گذشــته، ای م
خبــری از تنظیــم مالقاتــی در تاریــخ ۳1 
ــر  ــورد نظ ــرمایه م ــن س ــرای تامی ــوالی ب ج
ــن  ــک، ای ــدون ش ــه ب ــت ک ــر داد و گف خب
ــا صنــدوق ســرمایه گذاری ســعودی  قــرارداد ب

بســته می شــود. در ســوی دیگــر، SEC در 
پرونــده خــود بــر علیــه مدیــر ارشــد اجرایــی 
تســال می گویــد مالقــات صــورت گرفتــه بیــن 
ــو  ــد گفتگ ــرمایه گذار، فاق ــک و س ــالن ماس ای
ــرای  ــرح ب ــائل مط ــن مس ــورد پایه ای تری در م
ــوده اســت. ــن شــرکت ب ــردن ای خصوصــی ک
بــا  تســال  مدیــره  هیئــت  در  تغییــرات 
همــراه  ســرمایه گذاران  برخــی  اســتقبال 
شــده اســت. “Aeisha Mastagni”، یکــی 
ــه  ــاره ب ــن اش ــال، ضم ــرمایه گذاران تس از س
ــت  ــی هیئ ــورد توانای ــود در م ــای خ نگرانی ه
مدیــره در نظــارت بــر ماســک گفــت: »مشــکل 
اســت  ایــن  ســرمایه گذاران  روی[  ]پیــش 
کــه ســرمایه گذاری در تســال ]بــه معنــی[ 
ســرمایه گذاری در ایــالن ماســک اســت.«
ظاهــرا ماســک، کریــس کالرک )دادســتان 
ســابق فــدرال آمریــکا( را بــرای دفــاع از خــود 

ــرده اســت. اســتخدام ک
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 OLED نمایشـگر  لطـف  بـه    XS Max آیفـون 
وسـیع ۶.۵ اینچی و پردازنـده ی هفت  نانومتری 
Bionic A12 خـود، بزرگ تریـن و قدرتمندترین 
گوشـی هوشـمندی اسـت که کوپرتینونشین ها 

تاکنـون روانـه ی بـازار کرده اند.
مراسـم  تیـم کـوک در جریـان  سـال گذشـته 
رونمایـی آیفـون 1۰ از ایـن محصـول به عنـوان 
آینده ی گوشـی های هوشـمند نام بـرد؛ محصولی 
کـه به زعـم مدیرعامل اپـل قرار بود درسـت  مانند 
نخستین نسـل آیفون، طالیه دار مسیری باشد که 
صنعت گوشی های هوشـمند در طول یک دهه ی 
آینـده، طی خواهد کـرد. صرف نظر از صحبت های 
حماسـی تیـم  کـوک، iPhone X طـی یک سـال 
اخیـر، یکـی از بحث برانگیزترین ترند هـای دنیای 
فنـاوری را ترویـج داد؛ امـروزه صرف نظـر از چنـد 
مدل انگشت شـمار، کمتـر پرچـم داری را می توان 
یافـت کـه لبه ی بـاالی نمایشـگر آن، میزبان یک 
بریدگـی نباشـد! البتـه Notch تنهـا ترند حاصل 
از آیفـون X نیسـت، چـرا کـه پرچـم دار ویـژه ی 
1۰ سـالگی برنـد آیفـون، احراز هویـت مبتنی بر 
شناسـایی چهـره و صـد البتـه اموجی هـای پویـا 
را نیـز بـه فهرسـت عالقه منـدی  تولیدکننـدگان 

اندرویـدی اضافـه کرد.
سـال گذشـته در بررسـی آیفون 1۰ نوشتیم که 
ایـن گوشـی هوشـمند، چشـم اندازی از آینده ی 
محصـوالت آیفـون را بـه  تصویر می کشـد و قرار 
اسـت تـا نقطـه ی آغـازی بـرای ماجراجویی های 
اپـل طی یک دهه ی آتی باشـد؛ حـال با رونمایی 
کوپرتینونشـین ها از جانشـین آیفـون X بیـش 
از پیـش می تـوان بـه درسـتی گـزاره ی یادشـده 
پـی بـرد. اپـل پس از یـک سـال وقفه، بـار دیگر 
فرمـت نامگـذاری شناخته شـده ی خـود را بـرای 
آیفـون جدیـد بـه کار گرفـت، اضافه شـدن حرف 
S به نـام ایـن محصـول بـه مـا یـادآوری می کند 
کـه کوپرتینونشـین ها تنهـا بـه تغییراتـی جزئی 
در ظاهـر آیفـون بسـنده کرده و عمـده ی تمرکز 

خـود را بـه سـخت افزار آن معطـوف کرده انـد.

از طراحـی  سـران کوپرتینـو در جریـان گـذار 
قدیمـی و پیـش روی به سـوی مدرنیتـه، نسـل 
جدیـد آیفـون X  را در دو نسـخه ی ۵.۸ و ۶.۵ 
 XS Max و آیفـون XS اینچـی بـا نام های آیفـون
معرفـی کـرده و آن هـا را به نوعـی جایگزیـن دو 
مـدل آیفـون ۸ و آیفون ۸ پـالس کردند تا بدین 
ترتیـب کماکان توان پاسـخگویی به نیـاز بازار به 
گوشـی های بـزرگ را داشـته باشـند. حـال باید 
دیـد کـه آیا وجـود نمایشـگری بزرگ بـه  عنوان 
تنهـا عامـل متمایزکننـده ی آیفـون XS Max از 
آیفـون XS می تواند اختالف قیمتـی 1۰۰ دالری 
بیـن دو مـدل را توجیـه کنـد یـا خیـر. در ادامه 
بـا زومیـت همـراه باشـید تـا بـه بررسـی عمیق 

iPhone XS Max بپردازیـم.

آیفـون XS Max با نمایشـگر وسـیع ۶.۵ اینچی 
خود، بزرگ ترین گوشـی هوشمند اپل محسوب 
می شـود؛ از همیـن رو کوپرتینونشـین ها با کنار 
گذاشـتن پسـوند »پـالس«، واژه ی »مکـس« را 
بـه انتهـای نـام ایـن مـدل اضافـه کرده انـد تـا 
بیـش از پیـش بـر ابعـاد نمایشـگر آن تأکیـد 
کننـد؛ البتـه صرف نظـر از بزرگـی پنـل، آیفون 
1۰ اس مکـس بـا ابعـاد ۷.۷ × ۷۷.۴ × 1۵۷.۵ 
ارتفـاع  و  پهنـا  به صـورت جزئـی  میلی متـری، 
کمتـری نسـبت به آیفـون ۸ پـالس ۵.۵ اینچی 

iPhone Xs
ضخیم تـر  آن  از  میلی متـر   ۰.۲ تنهـا  و  دارد 
اسـت. فبلـت گران قیمـت اپـل تفـاوت ظاهری 
بسـیار اندکـی بـا آیفـون X دارد و صرفـا ابعـاد 
گویـی  اسـت؛  شـده  بزرگ تـر  آن  فیزیکـی 
طراحـان کوپرتینـو صرفـا ابعـاد مدل سـه بعدی 
آیفـون XS را بـا مقیاس خاصـی، افزایش داده  و 
از آن بـرای تولید آیفون 1۰ اس مکس اسـتفاده 
کرده انـد. محل کلیدهـای سـخت افزاری و ابعاد 
و  نمایشـگر  بریدگـی  بدنـه،  سـاختار  آن هـا، 
نوارهـای آنتـن آیفون XS Max، تفاوتـی با برادر 

نـدارد. کوچک تـرش 

آیفـون XS Max بـا بدنـه ای مرکـب از شیشـه 
سـاختاری،  لحـاظ  بـه   زنـگ،  ضـد  فـوالد  و 
تفـاوت غافلگیرکننـده ای بـا آیفـون 1۰ نـدارد 
را  فوق العـاده ای  سـاخت  کیفیـت  همـان  و 
ارائـه می دهـد کـه از محصـوالت Apple سـراغ 
کـه  می کننـد  ادعـا  کوپرتینونشـین ها  داریـم. 
مقاوم تریـن شیشـه ی بـه  کار رفتـه در بین تمام 
گوشـی های هوشـمند را در بدنـه ی آیفون هـای 
جدیـد اسـتفاده کرده اند و جنس فریم دسـتگاه 
را نیـز هم سـطح فوالد به  کار رفتـه در تجهیزات 

می داننـد. پزشـکی 
پـس از گذشـت یـک سـال از عرضـه ی آیفـون 
ایـن  جدیـد  نسـل  در  کمـاکان  آنچـه   ،1۰
می کنـد،  خودنمایـی  نیـز  هوشـمند  گوشـی 
حاشـیه های  بـا  تمام صفحـه  صفحه نمایـش 
بحث برانگیـزی  بریدگـی  و  باریـک  فوق العـاده 
محسـوب می شـود که در لبه ی باالی نمایشـگر 
بـرای جـای دادن دوربین سـلفی در کنار ماژول  
Face ID ایجـاد شـده اسـت. اپـل بـا تـا کـردن 
پنـل نمایشـگر، موفـق شـد تـا درایـور آن را به 
زیـر پنـل انتقال دهـد و بدین ترتیب حاشـیه ی 
پاییـن نمایشـگر را به طـور کامـل حـذف کنـد؛ 
دسـتاوردی کـه تولیدکننـدگان دیگـر هنوز هم 

درمانده انـد. آن  پیاده سـازی  در 
نمایشـگر آیفـون جدیـد ۸۴.۴ درصـد از نمـای 
جلـوی آن را بـه  خـود اختصـاص داده و از هـر 
چهار سـمت به اسـتثناء بریدگی دوربین سـلفی 
شـده  کشـیده  دسـتگاه  فیزیکـی  لبه هـای  تـا 
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اسـت تـا بدیـن ترتیب، فبلـت ۶.۵ اینچـی اپل، 
تجربـه  ی بصـری فراگیرتری را نسـبت به نسـل 
گذشـته در اختیـار کاربر قرار دهـد و او را درون 
محتـوا غوطه ور کند. پوشـش محافظ نمایشـگر 
آیفـون XS Max و پنل پشـتی آن از نوع گوریال 
 3D گلـس ۶ اسـت؛ ایـن پنل هـای شیشـه ای
به زیبایـی  خـود،  انحنـادار  لبه هـای  لطـف  بـه  
بـا سـطح ِگـرد فریـم دسـتگاه پیونـد خـورده 
به وجـود  را  پیوسـته ای  و  یکپارچـه   و سـاختار 
آورده انـد؛ گویـی کل بدنـه ی دسـتگاه از ماده ی 
واحدی سـاخته شـده باشـد، این موضـوع باعث 
بـا  نیـز  در دسـت گرفتن گوشـی  تـا  می شـود 

لذتـی مضاعـف همراه باشـد.
اگرچـه ابعـاد کلـی iPhone XS Max تفـاوت 
اندکـی بـا آیفـون ۸ پـالس دارد؛ امـا کشـیده  
ابعـاد  دسـتگاه  لبه هـای  تـا  نمایشـگر  شـدن 
بـزرگ نمایشـگر، ارگونومـی فبلـت جدیـد اپل 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. آیفـون 1۰ اس 
مکـس برخـالف آیفـون 1۰، محصولـی نیسـت 
کـه در تمامـی حـاالت بتـوان بـا یک دسـت از 
آن اسـتفاده کـرد؛ به عنـوان مثـال بـرای اجرای 
ژسـت های حرکتـی از لبه هـای پاییـن و بـاالی 
دسـتگاه جهـت بازگشـت بـه صفحـه ی اصلـی 
بایـد  به ناچـار  بـه کنترل سـنتر،  یـا دسترسـی 
دسـت دیگـر خـود را نیـز دخالـت دهیـد، ایـن 
کوچـک،  دسـتان  بـا  کاربرانـی  بـرای  مسـأله 

بـود. خواهـد  چالش برانگیزتـر 

ــایعات  ــار و ش ــته، اخب ــال گذش ــک س ــی ی ط
بــرای  اپــل  برنامــه ی  پیرامــون  متعــددی 
عرضــه ی محصولــی مشــابه آیفــون 1۰ بــا 
نمایشــگر LCD منتشــر شــده بــود؛ امــا ســرانجام 
کوپرتینونشــین ها شــب گذشــته بــه تمــام 
حقیقــت  رنــگ  پیشــین  گمانه زنی هــای 
پیش بینــی  کــه  همان طــور  بخشــیدند. 

ــی  ــگر ۶.1 اینچ ــا نمایش ــون XR ب ــد، آیف می ش
LCD رونمایــی شــد؛ البتــه نکتــه ی جالــب توجه 
در مــورد نمایشــگر این گوشــی هوشــمند، پاســخ 
ــون  ــت مانند آیف ــزی آن، درس ــی 1۲۰ هرت لمس
ــل  ــی اپ ــت. کمپان ــس اس ــون XS مک XS  و آیف
بــرای معقــول نگه داشــتن قیمــت پایــه ی آیفــون 
اقتصــادی خــود، آن را بــا دوربیــن تکــی 1۲ 
مگاپیکســلی روانــه ی بــازار خواهــد کــرد، ضمــن 
اینکــه برخــالف دو مــدل دیگــر، مقاومــت بدنه ی 
ایــن دســتگاه بــا اســتاندارد IP67  هم خوانــی دارد.

مـدل  دو  هماننـد  اپـل  اقتصـادی  محصـول 
قدرتمنـد  پردازنـده ی  از  دیگـر  گران قیمـت 
نانومتـری  لیتوگرافـی هفـت  بـا   Bionic A12
بهـره می بـرد که تـا ۳۰ درصد افزایش سـرعت 
عملکرد را نسـبت بـه آیفون 1۰ بـرای کاربران 
می کنیـم  خاطرنشـان  مـی آورد.  ارمغـان  بـه 
حافظـه ی  از  خبـری   iPhone XR بـرای  کـه 
۵1۲ گیگابایتـی نیسـت و کاربـران می تواننـد 
 1۲۸  ،۶۴ نسـخه ی  سـه  در  را  گوشـی  ایـن 
یـا ۲۵۶ گیگابایتـی خریـداری کننـد. اپـل در 
آیفـون LCD خـود نیـز از حسـگر اثـر انگشـت 
بـا  را  آن  و  کـرده  خداحافظـی  آیـدی  تـاچ 
سیسـتم احـراز هویـت مبتنـی بـر تشـخیص 
چهـره موسـوم بـه FaceID جایگزیـن کـرده 
کـه به ادعـای مسـئوالن این شـرکت، عملکرد 
الگوریتـم آن سـریع تر از نمونـه ی بـه کار رفتـه 

اسـت. سـریع تر   iPhone X در 
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تراشـه ی جدید کرین ۹۸۰ هواوی با پردازنده ی 
مرکـزی، پردازنـده ی گرافیکی و واحـد پردازش 
جدیـد  مصنوعـی  هـوش  بـر  مبتنـی  عصبـی 

معرفـی می شـود.
تراشه ی کرین ۹۸۰ سیستم-روی-چیپ هواوی، 
های سـیلیکون  شـرکت  محصـوالت  از  یکـی 
اسـت.  هـواوی  زیرمجموعـه ی  شـرکت های  از 
براسـاس آخرین خبرهای غیررسـمی به اشتراک 
گذاشته شـده از سـوی آیـس یونیـورس، افشـاگر 
انتظـار  هوشـمند،  گوشـی های  بـازار  معـروف 
 CPU ،GPU می رود شـاهد معرفی کرین ۹۸۰ با

و NPI جدیـد باشـیم.
آیس یونیورس همچنین معتقد است که پرچمدار 
اندرویـدی بعدی هـواوی از ماژول دوربین سـه گانه 
بهـره می بـرد؛ که احتمال دارد منظـورش میت ۲۰ 
هـواوی باشـد. هواوی مـاژول دوربین سـه گانه را در 

گوشـی هواوی پی ۲۰ پـرو معرفی کرد.
البته هنوز مشـخص نیسـت که فبلـت میت ۲۰ 
هـواوی نیـز بـا دوربین سـه گانه معرفی می شـود 
یـا قرار اسـت بـا مـاژول دوربین دوگانـه رونمایی 
از  منتشرشـده  اطالعـات  آخریـن  ولـی  شـود. 
سـوی بنچ مـارک DxOMark، ادعـا می کنـد که 
گوشـی های مـدل میـت ۲۰ بهتریـن دوربیـن  
گوشـی های هوشـمندی خواهد بود کـه تاکنون 

تراشه  کرین 98۰

هواوی معرفی شـد

به بازار عرضه شـده اسـت. پیشـتر گفته شـد که 
تراشـه ی کریـن ۹۸۰ هواوی با فرآیند سـاخت ۷ 
نانومتـری را TSMC تولیـد می کند. بـا نگاهی به 
پردازنـده ی گرافیکی جدید تراشـه کریـن ۹۸۰، 
 Mali-G72 هسـته های  جدیـد  نسـل  متوجـه 

MP24 شـرکت ARM می شـویم.
 Mali-G72 جدیـد  هسـته ی  اسـت  گفتنـی 
شـده   MP12  Mali-G72 جانشـین   MP24
اسـت که سـال قبل در تراشـه ی کریـن ۹۷۰ در 
گوشـی های میـت 1۰ و پـی ۲۰ مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت. گزارش هـای قبلـی اشـاره می کنـد 
کـه کریـن ۹۸۰ از CPU هشـت هسـته ای ۲.۸ 
گیگاهرتـز و GPU سفارشی شـده بهـره می بـرد. 
هم چنیـن براسـاس اطالعـات بیشـتری کـه در 
مورد واحد  پردازش  عصبی تراشـه منتشـر شـده 
اسـت، به نظـر می رسـد هـواوی تراشـه ای مبتنی 
بـر هوش مصنوعـی به بـازار عرضه خواهـد کرد. 
هـواوی سـال گذشـته تراشـه ی کریـن ۹۷۰ بـا 
واحـد پردازش عصبـی NPU ۲۰1۷ معرفی کرد. 
آن زمـان در خبـری تحت عنوان واحـد پردازش 
مبتنـی بر شـبکه عصبی در تراشـه کریـن ۹۷۰ 

پـردازش  واحـد  ویژگی هـای  برخـی  چیسـت؟ 
عصبـی تراشـه ی کریـن ۹۷۰ مـورد توجـه قـرار 
شـبکه ی  بـر  مبتنـی  پـردازش  واحـد  گرفـت. 
عصبـی کرین ۹۷۰ به قـدری قدرتمند اسـت که 
بتوانـد به عنوان مغـز متفکر خودروهـای خودران 
در شـرایط کنترل شده مورد اسـتفاده قرار  گیرد. 
انتظـار مـی رود کریـن ۹۸۰ هـواوی در تاریـخ 
۳1 آگوسـت برابر با ۹ شـهریورماه در نمایشـگاه 
رسـمی  به صـورت  آلمـان،  برلیـن   )IFA( ایفـا 
معرفـی شـود. عالوه بـر گوشـی های سـری میت 
در   ۹۸۰ کریـن  تراشـه ی  دارد  احتمـال   ،۲۰
گوشـی های پرچمـدار سـری پـی ۳۰ کـه انتظار 
مـی رود در پایـان سـه ماهه ی اول سـال ۲۰1۹ 
رونمایـی شـوند نیـز به کار بـرده شـود. همچنین 
بـر اسـاس گمانه زنی های موجـود، احتمـال دارد 
تراشـه ی جدیـد هـواوی در سـری آنـر 11 کـه 
احتمـاال گوشـی های بعـدی آنر 1۰هسـتند و در 
سـال ۲۰1۹ بـه بـازار معرفی می شـوند نیز به کار 
برده شـود. هواوی اعالم کرده اسـت کـه در روی 
پردازنـده ی گرافیکی تراشـه ی خـود کار می کند 
تـا آن را توسـعه بدهـد؛ ظاهرا تکمیـل این پروژه 
زمان بـر خواهـد بـود و به همیـن دلیل گمـان آن 
مـی رود Huawei کماکان از فناوری های شـرکت 

ARM در تراشـه های خـود بهـره ببـرد.
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نمایشگر  سازنده ی  بزرگترین   BOE شرکت 
چینی، از سامسونگ درخواست کرده است که 
تامین بخشی از نمایشگرهای OLED مورد نیاز 

خود را به این شرکت واگذار کند.
هستند  درصدد  سامسونگ  کسب وکار  واحدهای 
به  را  خود  نیاز  مورد   OLED نمایشگر تولید  تا 
شرکت های زیرمجموعه ی خود واگذار کنند. در این 
میان شرکت چینی BOE، تمایل دراد که به عنوان 
بزرگترین سازنده ی نمایشگر چین، تامین نمایشگر 

OLED مورد نیاز سامسونگ را برعهده بگیرد. 
براساس آخرین خبرها، BOE به دنبال این است 
که بتواند نمایشگر OLED مورد نیاز سامسونگ 
واچ  گلکسی  هوشمند  ساعت  تولید  برای 

سامسونگ را تامین کند. 
سامسونگ و BOE، مجبور هستند ارتباط فعلی 
شرکت  که  وجودی  با  باشند.  داشته  را  موجود 
BOE، نمایشگرهای LCD مورد نیاز شرکت را تولید 
کرده، ولی تاکنون هرگز وارد حوزه ی تولید نمایشگر 
اطالعات،  آخرین  براساس  است.  نشده   OLED
شرکت OLED، در ماه می )اردیبهشت ماه( سال 
جاری میالدی، برای اولین بار تولید نمایشگر نسل 

ششم OLED را آغاز کرده است.
باید این موضوع را درنظر بگیریم که ساخت نمایشگر 
سامسونگ  نیست.  آسان  هم  چندان   OLED
زیرمجموعه ی  شرکت های  از  یکی  دیسپلی، 

تراشـه ی پرچمـدار نسـل بعـد کوالـکام بـا نـام 
اسـنپدراگون ۸1۵۰ بـا نزدیـک شـدن بـه زمان 
معرفـی رسـمی، تاییدیـه ی سـازمان اسـتاندارد 

بلوتـوث را دریافـت کـرد.
اسـنپدراگون ۸1۵۰، تراشـه ی پرچمـدار بعـدی 
می رفـت  انتظـار  ایـن  از  پیـش  کـه  کوالـکام 
به تازگـی  شـود،  نامیـده   ۸۵۵ اسـنپدراگون 
 )SIG( بلوتـوث  اسـتاندارد  سـازمان  تاییدیـه ی 
را دریافـت کـرده اسـت. براسـاس ایـن تاییدیـه، 
a/b/g/n/ 802.11 تراشـه ی نام بـرده از وای فـای

ac بـا چنـد ورودی - چنـد خروجـی ۲ × ۲ و 
 ۵.۰ نسـخه ی  کم مصـرف  بلوتـوث  همچنیـن 
پشـتیبانی می کنـد. با نـگاه بـه تاییدیـه می توان 
دریافـت کـه عبـارت »WCN3998-0« در زیـر 
»نـام طراحـی« ذکر شـده که معـرف جدیدترین 
تراشـه  ایـن  اسـت.  کوالـکام  بی سـیم  تراشـه ی 
 802.11ax وای فـای بعـدی  نسـل  اسـتاندارد  از 
پشـتیبانی و تـا ۶۷ درصد انـرژی کمتری مصرف 
 WPA3 می کنـد و همچنیـن بـا پروتکل امنیتـی

و  تسلط   ،OLED نمایشگر تولید  در  سامسونگ، 
غلبه ی خوبی بر بازار دارد. با این وجود شرکت 
BOE، تمایل دارد که تولید نمایشگر مورد نیاز برای 
گلکسی واچ سامسونگ را برعهده بگیرد. براساس 
دارند  قصد  کره ای   ،Samsung گزارش  آخرین 
هر ماه در حدود ۳۰۰ هزار تا یک میلیون ساعت 

هوشمند Galaxy Watch تولید کنند.
اگر BOE بتواند تمام نمایشگرهای مورد نیاز برای 
این حجم تولید را از آن خود کند یا حتی درصدی 
کسب وکار  بگیرد،  برعهده  را  سفارشات  این  از 
یک  اعالم  براساس  زد.  خواهد  رقم  را  پررونقی 
ظاهرا  دارد،  حضور  صنعت  در  که  خبری  منبع 
در حال حاضر شرکت BOE، در حال کارکردن 
روی نمونه هایی از نمایشگر مورد نیاز سامسونگ 
برای گلکسی واچ است. اگر شرکت BOE بتواند 
حجمی از سفارشات نمایشگر OLED سامسونگ 
را برعهده بگیرد، همین رویکرد می تواند فضا و 
امکانات جدیدی برای شرکت چینی ایجاد کند 
تا در بازار نمایشگرهای OLED حرف هایی برای 
سامسونگ  که  آنجایی  از  باشد.  داشته  گفتن 
بزرگترین شرکت تولیدکننده ی گوشی هوشمند 
 ،OLED در جهان است، قرارداد تامین نمایشگر

پیروزی بزرگی برای شرکت BOE خواهد بود.
سازنده ی  بزرگترین  که  بود  شده  گفته  پیشتر 
نمایشگر  تامین  دارد  قصد  چین،  در  نمایشگر 
OLED گوشی های هوشمند پرچمدار هواوی را 
نیز برعهده بگیرد. هرچند نباید فراموش کنیم 
که عموما چنین گزارش هایی در مورد زنجیره ی 
تامین، از سوی سامسونگ یا BOE رد یا تایید 
گزارش  سقم  و  صحت  مورد  در  لذا  نشده اند. 

نمی  توان نظر قطعی و نهایی داد. 

و بلوتـوث ۵.1 سـازگار اسـت. تاییدیـه ی بلوتـوث 
تقریبـا همیـن ویژگی هـا را فـاش می کنـد؛ با این 
حـال، به لطـف گزارش های تازه از برخـی از دیگر 
جزئیات تراشـه ی جدیـد کوالکام باخبر شـده ایم.

نهایـت  )اگـر کوالـکام در  اسـنپدراگون ۸1۵۰ 
از همیـن نـام اسـتفاده کنـد( بـا بهره گیـری از 
فرآینـد سـاخت ۷ نانومتـری و توسـط صنایـع 
نیمه هـادی تایـوان )TSMC( تولید خواهد شـد. 
از آنجایـی کـه انتظـار مـی رود 5G سـال آینـده 
به همـراه گوشـی های هوشـمند معرفـی شـود، 
اغلـب سـازندگان احتمـاال این تراشـه را با مودم 
نسـل پنجـم موبایـل X50 اسـنپدراگون ادغـام 
خواهنـد کـرد. نمونه ی آزمایشـی اسـنپدراگون 
بنچمـارک  تک هسـته ای  آزمایـش  در   ۸1۵۰
 ۳۶۹۷ امتیـاز  کسـب  بـه  موفـق  گیگ بنـچ 
شـده و در آزمایـش چندهسـته ای نیـز امتیـاز 
احتمـال  اسـت.  آورده  به دسـت  را   1۰۴۶۹
مـی رود سـری نسـل بعـدی گلکسـی اس 1۰ 
گوشـی های  نخسـتین  جملـه  از  سامسـونگ 
نخسـت  سـه ماهه ی  در  عرضه شـده  هوشـمند 
۲۰1۹ به همـراه اسـنپدراگون ۸1۵۰ باشـد. بـا 
ایـن حـال، کوالـکام درصدد اسـت که تراشـه ی 
پرچمـداری بعـدی اش را تـا پیش از پایان سـال 

به صـورت رسـمی معرفـی کنـد.
هرچنـد اسـنپدراگون ۸۴۵، تراشـه ی پرچمـدار 

قدرتمنـدی  پردازنـده ی   ،Qualcomm فعلـی 
مـی رود  انتظـار  امـا  می شـود؛  محسـوب 
بـا  آن  بـا  مقایسـه  در   ۸1۵۰ اسـنپدراگون 
بهبودهای قابل توجه همراه باشـد. اسـنپدراگون 
۸1۵۰ از جملـه نخسـتین پردازنده های پرچمدار 
مجهـز بـه 5G خواهـد بـود و بـه احتمال فـراوان 
سـال آینـده توسـط تعـداد زیـادی از شـرکت ها 
بـه کار گرفتـه خواهد شـد. هرچنـد کوالـکام نام 
تراشـه ی بعدی اش را به ۸1۵۰ تغییر داده اسـت؛ 
امـا احتمـال تغییر مجـدد آن بـه ۸۵۵ همچنان 

وجـود دارد.

تراشه پرچمدار اسنپدراگون 
815۰ تاییدیه سازمان استاندارد 

بلوتوث را دریافت کرد
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مرسدس بنز کالس G از زمان تولدش در پایان 
بوده  جذابی  خودروی  همواره  میالدی  دهه۷۰ 
است. در طول سال ها، نمونه های متنوعی از این 
خودرو ساخته شده است اما شاید نسخه هایی که 
از کالس G ساخته شده اند دیوانه وارترین  اخیراً 
 .4x42 G500 6 یاx6 G63 آنها باشند؛ مثل مدل
این   W463 سری  از  که  ویژه ای  نسخه  آخرین 
 Landaulet G650 خودرو ساخته شد نیز مدل
به عنوان  مایباخ  ـ  مرسدس  نشان  با  که  بود 
نسخه ای لوکس تر از کالس G معمولی در تعداد 

محدودی به بازار عرضه شد.
به تازگ، مالک یک 4x42 G500 تیونینگ شده 
توسط برابوس، تصمیم گرفته است خودروی خود را 

 G500 ارتقا مرسدس بنز
برابوس به نسخه لندالت

 G500 به یک نمونه لندالت تبدیل کند. بدین منظور
خود را به کارگاهی بنام RDB LA بُرده و خواهان 
حذف سقف آن شده است. هرچند این پروژه بسیار 
دشواری به نظر می رسید ولی کارکنان RDB کار 
خود را با الهام از مرسدس میباخ G650 لندالت آغاز 
کردند. آن ها در نظر داشتند نتیجه نهایی پروژه تا 
حد ممکن به نمونه استاندارد کارخانه نزدیک باشد؛ 
همانند  خودرو  شونده  باید سقف جمع  بنابراین 

مایباخ لندالت کامالً کاربردی ساخته می شد.
این کار ساده نبود چراکه به مایباخ G650 ویژگی ها 

تا ۶1  اضافه شد  گران قیمتی  بسیار  تجهیزات  و 
 G500 به  نسبت  بیشتری  طول  هم  سانتیمتر 
معمولی داشته باشد. همچنین بااینکه بُرش سقف 
خودرو کار ساده ای بود اما اِعمال دقیق جزئیات یک 
چالش واقعی محسوب می شد؛ بنابراین این پروژه 
چیزی بسیار بیشتر از برداشتن سقف خودرو بود؛ اما 
نهایتاً RDB با ساخت ستون های C و D سفارشی 
 4x42 G500 و همین طور پنجره مثلثی شکل، در

نمایی مشابه میباخ لندالت ایجاد کرد.
برای این خودرو صندلی های سفارشی جدیدی 

هم در نظر گرفته شده است که با تنظیمات برقی 
درحالی که  اما  می شوند؛  ارائه  جهت  هشت  در 
میزان  به  لندالت   G650 مایباخ  محوری  فاصله 
قابل توجهی کشیده تر از نسخه استاندارد است، 
در این 4x42 G500 فاصله محوری تغییری نکرده 
است؛ پس برای اینکه فضای پای بیشتری برای 
سرنشینان عقب فراهم شود، صندلی ها عقب تر 
نصب شده اند. به همین دلیل، فضای صندوق بار 
بسیار کم شده است. همچنین با توجه به تغییر 
دوباره  کف پوش ها  صندلی ها،  قرارگیری  محل 
طراحی شده اند. کل فرایند ساخت این خودروی 

منحصربه فرد شش ماه طول کشیده است.
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ون  ورک هورس،  آمریکایی-کانادایی  شرکت 
الکتریکی جدیدی معرفی کرده است که می تواند 

تحولی در حمل ونقل  شهری ایجاد کند.
در  عمده ای  نقش  دهه،  چندین  برای  ون ها 
حمل ونقل و تحویل کاالهای مختلف بازی می کنند 
ولی این وسایل نقلیه در حال تجربه تحول بزرگی 
است. شرکت ورک هورس )Workhorse(، سازنده 
است  شرکتی  جدیدترین  الکتریکی،  خودروهای 
و  آورده  روی  الکتریکی  ون  یک  ساخت  به  که 
به تازگی آن را معرفی کرده است. این ون که برای 
و  غذایی  مواد  بسته ها،  تحویل  چون  مقاصدی 
نامه ها مورداستفاده قرار می گیرد، می تواند ترافیک 
با بهره وری و کارایی  و آلودگی را کاهش داده و 

بیشتری نسبت به نمونه های احتراقی، کار کند.
این ون جدید که N-Gen نام دارد، از بدنه کامپوزیت 

شـرکت  همـکاری  بـا  همچنیـن  ورک هـورس 
پسـت UPS آمریـکا، پهپادی را توسـعه داده که 
می توانـد بـه تحویـل محموله هـا بپـردازد. ایـن 
پهپـاد درحالی کـه راننـده در حـال حرکـت در 
طریـق جـاده اسـت، می تواند بـه پـرواز درآمده 
و بـا کنتـرل از راه دور بـه تحویـل محوله هـای 
روش  ایـن  می گویـد   UPS بپـردازد.  دیگـری 
روزانـه 1/۶ کیلومتـر از مسـیر راننـده می کاهـد 
هزینه هـا  در  دالر  میلیـون   ۵۰ تـا  سـاالنه  و 
کـه  پهپـاد  ایـن  کـرد.  خواهـد  صرفه جویـی 
یـک  دارد،  نـام   )HorseFly( هورس فـالی 
اُکتوکوپتـر )Octocopter بالگـردی بـا چندین 
ملخ( اسـت که از روی سـقف ون بلند می شـود 
را  کیلوگـرم   ۴/۵ تـا  بسـته هایی  می توانـد  و 
حمـل کند. گفته شـده اسـت این بالگـرد بدون 
سرنشـین بـا تمامی مقـررات حمل ونقـل هوایی 

فـدرال یـا FAA مطابقـت دارد.

ورک   الکتریکــی  ون 
هــورس معرفــی شــد

کامل  بار شارژ  با هر  و  است  برخوردار  سبک وزن 
طی  مسافت  کیلومتر  تا 1۶۰  می تواند  باطری ها 
در  طوالنی  سفرهای  برای  بُرد  این  هرچند  کند. 
استفاده های  برای  اما  نیست  کافی  کشور  سراسر 
تجاری در محیط های شهری مناسب خواهد بود. 
همچنین امکان سفارش یک پیشرانه بنزینی به عنوان 
افزایش دهنده مسافت برای این ون وجود دارد که 
 N-Gen .اضافه می کند بُرد آن  به  1۲۰ کیلومتر 
درعین حال به سیستم شارژ سریع مجهز شده و از 

سامانه چهارچرخ محرک هم برخوردار است.
کف  دسترسی،  و  استفاده  در  سهولت  به منظور 
N-Gen ارتفاع کمی از سطح زمین دارد و با سقف 
بلند ارائه می شود. این ویژگی ها موجب کاهش فشار 
روی زانوها و کمر رانندگان می شود که باید در هرروز 
کاری ده ها مرتبه به داخل ون بروند. این طراحی 

همچنین امکان حمل بار و محموله های حجیم با 
این ون فراهم کرده است. ابعاد کوچک موجب مانور 
پذیری آسان ون در محیط های پرجمعیت شهری و 

همین طور شعاع چرخش بهتر شده است.
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یاهـو کـه اوایل سـال جـاری فعالیت پیام رسـان 
یاهـو مسـنجر را متوقـف کـرده بـود، مسـنجر 
تـازه ای به نام Yahoo Together را منتشـر کرد.

پیام رسـان  یاهـو،  جـاری،  سـال  اوایـل 
تعطیـل  را  یاهومسـنجر  خـود،  خاطره انگیـز 
کـرد. دلیـل ایـن کار عـدم اسـتقبال یـا عالقـه 
به ادامه ی اسـتفاده ی کاربران از آن عنوان شـد. 
بـه عبـارت دیگـر، کاربـران بـه پیام رسـان های 
کـرده  عزیمـت  بیشـتر  امکانـات  بـا  و  امن تـر 
بودنـد و یاهـو تقریباً دیگر اسـتفاده ای نداشـت؛ 
امـا حاال شـرکت یاهو، مسـنجر جدیدی معرفی 
کـرده اسـت کـه می توانیـد از آن بـرای چـت با 
اعضـای خانـواده، دوسـتان و شـرکای تجـاری 
خـود اسـتفاده کنید. نام اپلیکیشـن پیام رسـان 

جدیـد یاهـو Yahoo Together اسـت.
یاهـو  اسـت،  پیـدا  امـر  ظواهـر  از  آن چـه 
توگتـر قصـد رقابـت بـا سـایر اپلیکیشـن های 
پیام رسـان موجـود مخصوصـا Slack را دارد. 
ایـن موضـوع بـا نگاهی بـه رابـط کاربـری این 
یاهـو  امـا  اسـت؛  مشـخص  کامـال  اپلیکیشـن 
پیام رسـان  قابلیت هـای  برخـی  هنـوز  توگتـر 
Slack را نـدارد. در مـورد ویژگی هـای فعلی 

بازگشــت مســنجر یاهــو 
iOS و  اندرویــد  بــه 

بایـد گفـت هنـوز امـکان تماس صوتـی در این 
اپلیکیشـن پیاده سـازی نشـده اسـت؛ اما انتظار 
مـی رود رفته رفتـه ایـن قابلیت کلیـدی افزوده 
شـود. در حـال حاضـر شـاید تنهـا چیـزی که 
بتوانـد کاربـران را مجـاب کند کـه در جمعیت 
کثیـر پیام رسـان ها سـراغ یاهـو توگتـر برونـد، 
همیـن نـام یاهو و خاطره انگیز بودن آن اسـت.
تیـم  همـان  توسـط  بحـث  مـورد  اپلیکیشـن 
توسـعه ی Yahoo Messenger سـاخته شـده 
کـه  پیام رسـان  ایـن  بتـای  نسـخه ی  اسـت. 
جهـت تسـت در اختیـار افـراد معـدودی قـرار 
گرفـت Yahoo Squirrel نـام داشـت کـه پس 
 Yahoo بـه  انتشـار  مرحلـه ی  بـه  رسـیدن  از 

Together تغییـر نـام پیـدا کـرد.
یـا  تلفن همـراه  شـماره ی  بـا  می توانیـد  شـما 
اکانـت یاهـو بـه پیام رسـان جدیـد یاهـو، وارد 
اگـر  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  نکتـه ی  شـوید. 
کاربـری را بـه گـروه خـود دعـوت کنیـد، آن 
کاربـر نیـازی بـه وارد شـدن بـه حسـاب خود 
نـدارد؛ بلکـه کافی اسـت کد یکتـای گروه خود 
را در اختیـار او بگذاریـد تـا بـا وارد کـردن آن 

مسـتقیما بـه گـروه شـما اضافـه شـود.

از لحاظ سـرعت و روان بودن اجـرا، یاهو توگتر 
هنـوز کمـی کار دارد، امـا یـک ویژگـی جذاب 
بـه نـام Smart Reminders در آن وجود دارد 
کـه شـاید در اپلیکیشـن دیگری ندیده باشـید. 
بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت می توانید بـرای هر 
پیامـی در گـروه تعییـن کنیـد کـه در زمـان و 
تاریـخ خاصـی به صـورت اعـالن بـرای کلیه ی 

اعضـا بـه نمایـش در بیاید.
خبـر بـد اینکـه متأسـفانه، حداقـل تـا بـه اآلن، 
مرورگـر  یـا  دسـکتاپ  نسـخه ی  توگتـر  یاهـو 
نـدارد. امیـد مـی رود یاهـو بـه زودی دسـت کم 
نسـخه ی مبتنـی بـر وب ایـن پیام رسـان را ارائه 
کنـد تـا پیام رسـان جدیـد شـرایط رقابـت بـا 
رقبـا را بـه دسـت بیـاورد و بـه فرجام تلـخ یاهو 
مسـنجر دچـار نشـود. در زیر لینـک دانلود یاهو 
توگتـر برای اندروید و iOS را مشـاهده می کنید.



فن آوری نوین )شماره 52(  |  43 

عالمت  سامسونگ  خبرها،  آخرین  براساس 
تجاری جدید Galaxy 360 را ثبت کرده است. 
این عالمت تجاری پیشتر برای محصول دیگری 

به کار برده نشده است.
با ثبت این عالمت تجاری، فرصت خوبی در اختیار 
سامسونگ قرار می گیرد تا از آن برای دوربین ۳۶۰ 
این  پیشتر  کند.  استفاده  کره ای  شرکت  درجه 
محصول با نام تجاری گیر Gear( ۳۶۰ 360( به بازار 
عرضه شد. اخیرا سامسونگ برخی از محصوالت 
خود را از زیر چتر عالمت تجاری گیر خارج کرده 
برده  گلکسی  تجاری  عالمت  چتر  زیر  را  آنها  و 
است. یکی از این محصوالت، ساعت  هوشمند گیر 
سامسونگ است. همان طور که می دانید، آخرین 
ساعت هوشمند سامسونگ، گلکسی واچ نام گرفت. 
مردادماه سال جاری، گلکسی واچ سامسونگ در دو 

نسخه ۴۲ و ۴۶ میلی متری رونمایی شد. 
همان طور که گفته شد، پیشتر سامسونگ عالمت 
تجاری ساعت  هوشمند را تغییر داد و اکنون انتظار 
می رود همین کار را در مورد سایر محصوالت خود 
نیز به انجام برساند. خردادماه 1۳۹۷ خبری مبنی 
بر تصمیم جدید سامسونگ برای تغییر نام تجاری 
هدست واقعیت مجازی گیر منتشر شد. پیشتر 
گفته شد که هدست واقعیت مجازی گیر وی آر 
سامسونگ، به گلکسی وی آر تغییر نام خواهد داد. 
در نتیجه انتظار می رود همین رویکرد برای دوربین 

گیر ۳۶۰ نیز در نظر گرفته شود. 

کوله های شناور، با ساختار خاص و ویژه ی خود، 
وزن و فشاری که روی کاربر می آید را به حداقل 
می رسانند. با معرفی این کیف های جذاب همراه 

کجارو باشید.
برای کسانی که از پیاده روی و سفر با کوله پشتی 
لذت می برند، به احتمال خیلی زیاد شنیدن نام 
»کوله های شناور« می تواند خیلی جالب باشد. این 
کوله های جدید که برای اولین بار در دنیا مطرح 
شده اند، سنگینی بار را برای کسانی که می دوند و 
قدم می زنند، به ترتیب تا ۸۶ و ۸۲ درصد کاهش 
می دهد. این کوله های شناور که به آن ها هاورگالید 
)HoverGlide( هم گفته می شود، با ویژگی های 
خاصی که دارد، فشار ناشی از سنگینی بار روی 
دویدن،  هنگام  را  زانوها  و  شانه ها  کمر،  گردن، 
پیاده روی، سفر و مواردی این چنینی، تا حد بسیار 

زیادی کاهش خواهد داد.
کوله های شناور، از دو فریم مختلف و یک سیستم 
تعلیق ویژه بهره می برند، سیستمی که »فناوری بار 
معلق« نام دارد. این سیستم از دو فریم مختلف بهره 
می برد. یکی از این فریم ها ثابت است و روی کمر 
کاربر قرار می گیرد و دیگری، فریمی متحرک است، 
روی فریم ثابت سوار شده و به دنبال حرکت کاربر و 
فریم ثابت، به حرکت درمی آید. فریم متحرک با یک 
مکانیزم کاهنده ی ضربه به فریم ثابت وصل شده و 
همین، باعث می شود تا ارتفاع کوله از سطح زمین، 

تجـاری  عالمـت  سامسـونگ، 
جدید Galaxy 360 را ثبت کرد

کوله هـای شـناور؛ کیف هایی که 
وزن کاالها را به حداقل می رساند

Samsung تاکنون دو نسل از دوربین ۳۶۰ درجه 
توسعه ی  و در حال  بازار عرضه کرده  به  را  خود 
نسل بعدی برای عرضه به بازار است. دو نسل قبلی 
دوربین ۳۶۰ درجه با عالمت تجاری گیر ۳۶۰ به 
بازار عرضه شدند. اگر مراحل اداری ثبت عالمت 
تجاری Galaxy 360 در اداره ثبت اختراع و نشان 
تجاری ایاالت متحده )USPTO( به نتیجه ی نهایی 
انتظار می رود دوربین ۳۶۰ درجه ی نسل  برسد، 
 Galaxy  بعدی سامسونگ زیر چتر عالمت تجاری
360 به بازار عرضه شود. ثبت عالمت تجاری جدید 
سامسونگ تایید می کند که سامسونگ در حال 
توسعه ی دوربین ۳۶۰ درجه ی جدیدی است. با 
این وجود تا این لحظه، اطالعات بیشتری در مورد 
نمی دانیم  و  نیست  دسترس  در  جدید  محصول 
دوربین جدید چه تفاوت هایی با نسل قبلی خود 
خواهد داشت. حتی مشخص نیست سامسونگ 
تاریخی دوربین ۳۶۰ درجه ی  دارد در چه  قصد 
جدید خود را به بازار معرفی و عرضه کند. نسل 
ابتدای سال ۲۰1۷   360 Gear قبلی سامسونگ

میالدی ) فروردین ماه 1۳۹۶(  معرفی شد. 
 ،Galaxy Watch تجاری  است عالمت  گفتنی 
هوشمند  ساعت  معرفی  از  قبل  ماه  سه 
سامسونگ به ثبت رسید. شاید همین رویکرد 
دوربین  و   360  Galaxy تجاری  عالمت  برای 
تا  و  شود  طی  هم  بعدی  نسل  درجه ی   ۳۶۰
سه ماه آینده شاهد معرفی این محصول باشیم. 

کاربر،  تحرک  و  باشد  داشته  را  ثابت  میزان  یک 
تغییری در آن ایجاد نکند.

کوله های هاورگراید یا همان شناور، در دو فریم با 
سایزهای ۲۴ و ۲۰ اینچی، در دسترس هستند. 
دارند؛ حجمی  نام   Trekker ،اینچی کوله ی ۲۴ 
معادل با ۵۵ لیتر را اشغال می کند و ۹ پوند )حدودا 
۴ کیلوگرم(  وزن دارد. فریم کوچک تر اما در سه 
پوسته ی مختلف و قابل تعویض عرضه می شود؛ 
پوسته ی ۲۸ لیتری Commuter و پوسته های ۳۰ 
لیتری Hiker و Tactical که هرکدام با توجه به 
کالهایی که در آن ها قرار می گیرد، چیزی بین ۵/۵ 
تا ۷ پوند )۲/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم( وزن خواهند داشت.
کوله های هاورگالید در کمپانی الیتنینگ پکس 
این  می شوند؛  ساخته   )Lightning Packs(
 Lawrence( کمپانی توسط دکتر الورنس روم
Rome( تاسیس شده است؛ روم یک متخصص 
و  است  پنسیلوانیا  دانشگاه  استاد  و  عضالت 
از  دریایی  نیروی  تحقیقاتی  یگان   که  هنگامی 
وی درخواست کردند تا به آن ها در تحقیقاتشان 
شناور  کوله های  خلق  به  نتیجه  کند،  کمک 
ویژه ی  یگان  تحقیقاتی  تیم  که  چرا  انجامید 
نیروهای دریایی، به دنبال خلق چیزی بودند که 

از وزن و سنگینی که سربازانشان هنگام حمل 
ادوات جنگی تحمل می کنند، کم کند. روم در 

این باره می گوید:
هاورگالیدها به میزان زیادی وزن و فشار ناشی 
از حمل بار کوله پشتی هنگام  قدم زدن و حتی 
فشار  این  که  هرچقدر  می کند.  کم  را  دویدن 
باید  سرباز  یک  که  انرژی  میزان  باشد،  کمتر 
می شود  کمتر  هم  کند  بار مصرف  برای حمل 
و  می برد  باالتر  را  او  بازدهی  موضوع،  این  و 

عملکردش را بهبود می بخشد.
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NOKIA 
Active Wireless 

Earphone

NOKIA 
Active Wireless 
EarBud

ـــدن  ـــهر لن ـــدادی را در ش ـــا روی ـــدی نوکی ـــرکت فنالن ش
ـــا ۷.1 و  برگـــزار کـــرد کـــه در خـــالل آن از گوشـــی نوکی
 True ـــای ـــا نام ه ـــود ب ـــی خ ـــون اختصاص ـــاد و ایرف ایرب

Wireless و Pro Wireless رونمایـــی کـــرد.
 ،True Wireless بـــه  دلیـــل وزن ۵ گرمـــی ایربـــاد
ــی  ــیار باالیـ ــری بسـ ــت حمل پذیـ ــه قابلیـ ــران بـ کاربـ
ـــاِد  ـــا، ایرب ـــه ی نوکی ـــق گفت ـــد. طب ـــدا می کنن ـــت پی دس
ـــت؛  ـــاوم اس ـــی مق ـــرق و چرب ـــل ع ـــرکت در مقاب ـــن ش ای
ـــد از آن در  ـــول می توانن ـــن محص ـــداران ای ـــن خری بنابرای
ـــر  ـــد دیگ ـــت به مانن ـــد. درس ـــتفاده کنن ـــرایطی اس ـــر ش ه
ایربادهـــا، ایـــن محصـــول نیـــز به همـــراه محفظـــه ای 
ـــق  ـــان طری ـــز از هم ـــارِژ آن نی ـــه ش ـــود ک ـــه می ش عرض
صـــورت می پذیـــرد. مســـئوالن نوکیـــا ادعـــا می کننـــد 
ـــارژدهی  ـــه ش ـــادر ب ـــاعت ق ـــا 1۶ س ـــا ت ـــن ایرباده ـــه ای ک

بـــرای پخـــش بی وقفـــه موســـیقی هســـتند.

 Pro نوکیـا از ایرفـون ،True Wireless در کنـار ایربـاد
Wireless نیـز رونمایـی کـرد که از سـاختار مغناطیسـی 
بهـره می بـرد؛ بنابرایـن در مواقعـی کـه از ایـن ایرفـون 
اسـتفاده نمی کنیـد، به راحتـی می توانیـد دو گوشـی آن را 
از طریـق مغناطیـس به یکدیگـر متصل کنید. اسـتفاده از 
ایـن سـازوکار باعـث می شـود تا عـالوه بر کاهـش احتمال 
گـم  شـدن ایرفـون، دسـتگاه نیـز خاموش شـود تـا باتری 
بـدون دلیـل مـورد اسـتفاده قـرار نگیـرد. سـخن از باتری 
بـه میـان آمـد، خوب اسـت بدانید کـه ایرفون هـای جدید 

فنالندی هـا تـا 1۰ سـاعت شـارژدهی انجـام می دهنـد.
ــی  ــا ۷.1 معرف ــار نوکی ــی در کن ــون بلوتوث ــن دو هدف ای
شــدند و عالقه منــدان می تواننــد از فــردا اقــدام بــه 
 True Wireless ــاد ــت ایرب ــد. قیم ــفارِش آن کنن پیش س
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــد ب ــورو خواه ــا 1۳۰ ی ــازار اروپ در ب
ایرفــون پــرو وایرلــس ۷۰ یــورو قیمت گــذاری شــده اســت.
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موسسـه ی  توسـط  منتشرشـده  آمـار  طبـق 
Mixpanel، پـس از گـذر دو و نیـم هفتـه از انتشـار 
هم اکنـون  سیسـتم عامل  ایـن   ،iOS12 رسـمی 
روی ۴۷ درصـد از آی دیوایس هـا نصـب شـده؛ ایـن 
درحالـی اسـت کـه iOS11 هنوز ۴۵ درصد از سـهم 

بـازار را در اختیـار دارد.
بر اسـاس آمار رسـمی ارائه شده در صفحه ی پشتیبانی 
توسـعه دهندگان اپل، پیـش از آغاز انتشـار iOS12 در 
اواخر شـهریورماه امسـال، سیسـتم عامل iOS11 روی 

۸۵ درصـد از آیفون هـا و آیپدهـا نصب شـده بود.
بـه  نزدیـک  گـذر  از  پـس   iOS11 سیسـتم عامل 
دو مـاه موفـق شـده بـود ۵۰ درصـد از سـهم بـازار 
دسـتگاه های مبتنـی بـر آی او اس را در اختیار بگیرد. 
توسـط  کاربـر  کـه سـرعت جـذب  اسـت  گفتنـی 
iOS12 تـا حـد زیـادی بـه iOS10 )کـه در سـال 
۲۰1۶ منتشـر شد( شـباهت دارد؛ این سیستم عامل 
نیز موفق شـده بـود پس از گذر تنهـا دو هفته، روی 

۴۸ درصـد از دسـتگاه های اپـل نصـب شـود.
تـا بـه امـروز، درخشـان ترین عملکـرد در زمینـه ی 
جذب سـریع کاربـر، به iOS9 تعلق دارد. این نسـخه 
تاریـخ 1۶  در  کـه  اپـل  موبایلـی  سیسـتم عامل  از 
سـپتامبر ۲۰1۵ )۲۵ شـهریور 1۳۹۴( منتشـر شده 
اسـت، توانست پس از گذر تنها هشـت روز، iOS8 را 
پشـت سـر بگذارد و دو روز پـس از آن، ۵۰ درصد از 
سـهم بـازار را در اختیـار بگیرد. iOS9 یـک ماه پس 
از انتشـار رسـمی، روی ۶۲ درصـد از دسـتگاه های 
اپـل نصـب شـده بـود. از طرفـی، همیـن رقـم برای 
iOS8 پـس از گـذر یـک مـاه،  بـا افت شـدید مواجه 

شـده و بـه ۲۹/۶۵ درصـد رسـیده بود.
شـاید بتـوان یکـی از اصلی تریـن دالیـل محبوبیـت 
بـاالی سیسـتم عامل جدید اپل را نقد و بررسـی های 
معتبـر  رسـانه های  سـوی  از  کـه  دانسـت  مثبتـی 
به عقیـده ی  دیگـر،  از سـوی  اسـت.  منتشـر شـده 
بسـیاری از کارشناسـان، اپـل زماِن بسـیار مناسـبی 
را برای انتشـار این سیسـتم عامل انتخـاب کرده بود. 
اپـل مدعی شـده اسـت که حتـی کاربـران آیفون های 
قدیمـی )نظیـر آیفـون 5s( نیز می توانند بـا نصب این 
سیسـتم عامل جدید، سرعت عملکرد دسـتگاه خود را 
بهبود بخشند. جدیدترین نسـخه ی iOS ضمن ارائه ی 
امـکان فیس تایـم گروهی، شـامل اموجی هـای جدید 
اسـت و از ویژگی هـای دیگری نیز نظیر نوتیفیکیشـن 

گروهـی و میان برهـای Siri بهـره می برد.
اپـل تـا ایـن لحظـه ، آمـار و ارقـام رسـمی مربـوط 
بـه سـهم iOS12 از بـازار دسـتگاه های مبتنـی بـر 

اسـت.  نکـرده  اعـالم  را   iOS سیسـتم عامل 

طبـق آمـار اخیـر، iOS12 توانسـته 
اسـت تنها در 18 روز، از iOS11 پیشی 
بگیرد؛ نسـخه ی جدید سیستم عامل 
 47 روی  هم اکنـون  اپـل،  موبایلـی 
درصـد از دسـتگاه های این شـرکت 

نصب شـده اسـت.
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نتیجـه60 سـال تجـربه دوکمپـانی

ماشیـ نهـاي چـاپ افـست با قابـلیـت چـاپ از سـایز

34x45 82x113                 تا   
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پیـاد هسـازي افکـ تهـاي چـاپی

روي شی تهاي چـاپ شـده
EmBoss(     موضعی،            ، طالکوب و ...) UV

بدون نیاز به کلیشه
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مورد تاد بزرگان صنعت خودرو
باالترین سطح کیفیت 

تمام سنتتیک پیشرفته

تحـت لیسـانـس پروف یتک آلمـان

روغن موتور پروف یکار

برای مشاهده آنالین تادیه مرسـدس بنز لطفا رمزینه را اسکن نماد
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